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$ Politiškos Žinios. ®

IŠ REVOLIUCIJOS
I CHINUOSE.

’ Pereitą sykį pažymėjo
me, kad Chinuose apskelbta 
respublika ir kad ciesoriaus 
dinastija nusprendžiusi tam 
likimui- pasiduoti. Tiesa, 
respublika 18 provincijose 
apskelbta ir tą provinciją 
atstovai liglaikiniu respu
blikos prezidentu yra aprin
kę dr. Sun Yat Sen, bet to
li gražu ciesoriaus dinasti
ja su premieru ranką dar 
neapleidžius ir nuspren
džius su republikonais ir to
liau kauties.

džios atstovą suvažiavimas 
m. Shanghajuj be abejonės 
tomis dienomis bus per
trauktas, kadangi revoliuci- 
jonieriai neatraainomai lai
kosi respublikos, o valdžios 
atstovai — monarchijos, 
taip kaip premieras Yuan 
Ši Kai to trokšta. Premie
ras pasitikįs savo energijai, 

pasiseksią monar- 
kokiuo nors 

o kovai su revoliuci
jonieriais atsiradęs ir atsa
kantis kapitalas, būtent 
tam tikslui dideles pinigą 
sumas paaukoję dinastijai 
priklausanti kunigaikščiai, 
šalininkai ir kiti didikai. 
Premieras jau dalį pažadė
tą pinigą, sakoma, gavęs ir 
anais aprūpinęs savą ka
riuomenę, kurią paskui pa
siuntęs prieš revoliucijonie
rius. Tečiau girdima, kad 
daugumas kariuomenės bu- 
rią pereiną revoliucijonie
rią pusėn, tatai klausimas, 
ar gelbės tam tikslui ir su
aukoti kunigaikščią turtai.

Iš Chiną naujos respubli
kos sostainės Nankin tomis 
dienomis pranešta, kad dr. 
Sun Yat Sen valdiškai už
ėmęs liglaikinio respublikos 
prezidento valdvietę ii’ pali
kęs vyriausiuoju revoliu
cijonierią armijos vadu. 
Iškilmybė buvus labai ku- 

, kli, bet rimta. Ir tuoj aus 
prezidentas pasiskyręs sau 
kabinetą iš keliolikos mi- 
nisterią. Inauguracijine kal
ba prezidentas Sun Yat Sen 
pažymėjo, kad jis savo tė- 
vvnės 
šalies 
lėsiąs 
turtą,

Paskiau naujas respubli
koną kabinetas nusprendęs, 
kad jei dabartinė revoliuci
ja nusiseksianti, • kame nėra 
abejonės, suvienyti chiną 
tautą vienon bendron šei
mynom Tam tikslui reika
linga Chinams universalinė 
kalba. Taja kalba turė
sianti but anglą kalba, kuri 
nūdien visoj vakarinėj Azi
joj vartojama kaipo diplo
matinė kalba, ir kuri at- 

l kaitinus dabartinius Chi-

gelis įvairią kalbos dialektą 
ir chinai vieną provinciją 
retkarčiais negali susikal
bėti su chinais kitą provin
ciją.

Lš Pekino pranešama, 
kad 3.000 valdiškos kariuo
menės pasiąsta į Tšing 
Vang Tau numalšinti maiš
tus, kokie apsireiškę" tarp 
vietines valdiškos kareivią 
ingulos. Visa Šešnan pro
vincija randasi ginkluotame 
padėjime ir vice-karalius 
savo sostainę iš revoliucijo- 
nierią atmušęs. Svetimže- 
miams grasiąs pavojus.

J ei dabartiniam monar
chijos premjerui pasisektą 
nors kiek revoliucijonierius 
inimti, maudžurą kuni
gaikščiai dar daugiau tam 
tikslui pinigą paaukotą.

Shanghajuj peretrakcijos 
abieją pusią pertraukta ir 
premierp atstovai jau sugrį
žę Pekinan, bet premjeras 
apreiškęs, kad tarybos su 
revoliucijonieriais busią ve
damos telegrafiniu keliu. 
Tečiau sugrįžę atstovai pa
sakoja, kad revoliucijonierią 
atstovai visai nesutiksią su 
kokia nebūk monarchija, 
kadangi tą provinciją 
ventojai reikalaujanti 
publikos.

Paskiau gauta žinia,
republikonai visokias tary
bas, vedamas telegrafu, at
metę ir apie monarchiją 
nenorinti visai nieko girdė
ti. Kai kur maištus ima 
kelti valdiškoji kariuome
nė. Visgi, nors monarchi
ja likus be vilties kibirkš
tėlės, rengiamasi kovon su 
revoliucijonieriais ir norima 
neužsileisti. Ir sunku da
bar pasakyti, kas iš to gali 
išeiti.

gy- 
res-

kad

;HTE.R1NO WHITEHOUSE

Naują Metą dienoje Washingtone. 
o ofieieriai tą.. dieną prezidentui 
am atsiląnkusiam prezidentas pa- 
'o pasisveikinti su 8.094 atsilankiu-

Iš diplomatą ir visokią: viršininką . 
Diplomatai, viršininkai ir armijos beij 
sudeda savo" ašifiėilškus linkėjimus, 
duoda ranką. Šiemet Taft tukino budi/ 
sais Baltame. Name. v

IŠ RUSIJOS.
Rusijos finansą ministe- 

rio organas, Prekybos ir 
Pramonės laikraštis, andai 
savo skiltyse išspauzdinęs 
ilgoką straipsnį Amerikos- 
Rusijos muitą karo reika
le, kas buvo proponuoja- 
ma buvusio durnos pirmi
ninko Gučkoyo durnoje. 
Tuo straipsniu stengiamasi 
prirodyti, kad medvilnės 
produkcija Turkestane, iš 
kur Rusija tegalinti semti 
tik -žalią medžiagą po sutar
ties pertraukimui su Suvie
nytomis Valstijomis, pasie
kus jau augščiausį pagami
nimo laipsnį ir negalimas 
daiktas tą produkciją padi
dinti be irrigacijos (vande
niu apliej imo X* milžinišką 
žemės plotą. Tokia irrįga- 
cija milžiniškas . sumas: lė- 
šuotą ir viskas- tęstųsi iš
tisus metus; be Suvienytąją 
Valstiją medvilnės Rusijos 
pramonė tos rąMė®MurŠtą 

.-7 W ^urkęs-
esama dau-įfąno neisdiriypsy medvilnes

labui darbuosiąs ir- 
atgaivinimui nesigai- 
hėi sveikatos, nei 

nei nieko.

gaunama dabar kaip tik pu
sė, o kita-dalis partraukia
ma iš Amerikos. Tatai jei 
prasidėtą muitą karas, Ru
sijos verpyklds turėtą su
laikyti visus darbūs ir iš to 
šaliai butą .nemenki nuosto
liai.

Aišku, . vyriausybė . su 
Amerika muitą kovos visai 
nenorinti. ; ą " r

K i e v o apsaugos skyriaus 
viršininkas Kuliąbkd, kuris, 
kaip visiems žinoma, buvo 
pavedęs saugoti Stolypiną 
jo užmušėjui Bogrovui, vi
sai nebusiąs teisiamas ir 
kaltinamas; taip praneša 
nekurie rusą laikraščiai. Jį 
tik administrativiniu būdu 
pasodinsią keliems mene
siams prie policijos, bet jo
kią teisią iš jo neatimsią. 
Sako dagi, kad jį po to pa- 
skirsią žandarą viršininku 
ten kur Siberijoje.

Kievo rusą tautininką 
sąjunga sutaisė į vyriausy
bę ir rusą visuomenę atsi
šaukimą del tautinio ukrai- 
niečią kilimo. Anot Kievo 
tautininką: 1. ukrainiečią 
judėjimas pasibaisėtinai au
gąs ir plėčiąsįs po visą Ma
žąją Rusiją; 2. kuomet 
Austrijos vyriausybe- griežk 
tai ir smarkiai kovojanti su 
rusą kilimu Galicijoje, Ru
sijoje su mazepą agitacija 
(rusaijuodašimčiai . ūkimai- 
niečią tautininkus ? vadina

■ ’vojingiaugį^ iį5 visą prie
šingą judėjimą,
nes taikąs ^Šs^ldyti rusą 
tautos vienybf. a - ?

IT ALI JAjf STORINTI
SAN^lį 

. Tomis dię^ou^ 
Londonan j^isvį 
nu pranęštiggkąi 
norinti d^a^ti^ 
karo -pertraukti,^

iš Rymo 
(disku to- 
italai ne- 
Tripolyj 

iiippat nė1- 
norinti šu Turkija taikin- 

Šę sąntai- 
|ąsJ<artus 
Ujamas, 
fe užsienio

ties, o to dejei £ 
ką pasklydus te 
gandas yra

Tečiau Aušt riji 
dalyką miią^teri^įkalbėda
mas andai'LVen^rijosdele
gatus, išreiškęs ^viltį. kad 
santaiką-jt^kiąa®ti ir Tur
kijos autor^ąsjgTripolyj) 
senoviškai^ Imsiąs nepalie
čiamas. Tasai Xministerio

gatus, isp

juo. labiau, kad Austrija su 
Italija ankštai susirišusi po
litikos sutartinu. *

Vienas franeužsaš kores
pondentas;- atsirandantis 
turką armijoje šjįis laikais 
ties Ainzara (Trijolyj), ra
šąs, kad turką argai ja skait
lingai augant?, kas.dieną

■ • . ./v'"* , i • , ?

kurie tolimas apylinkes ap- 
skraido. Ir jie pasakoja, 
kad tenai turkai' koncent
ruojasi ir, regis, netrukus 
jiems prisieis pulties ant 
savo priešą italą. > '

Nesenai ties Tobruck bu
tą vieno iš didžiausią turką 
su italais susirėmimo. Kau
tasi ištisos 24 valandos. 
Turkai pagaliau italus nu
veikę, nes ją daugybę iš
mušę, o veik pusę paėmę ne
laisvėn.

Ir ties Derva prieš Ka
lėdas turkai italus nuveikę 
ir pastarieji iš kovos lauko 
turėję traukties net už sa
vo fortifikaciją. Italą 3 
kareiviai užmušta, o 77 su
žeista. Turką nuostoliai 
nežinomi.

Norints tie pranešimai 
neaiškąs, bet visgi liudija 
italams karti; apsivylimą 
toje kampanijoje. Kibą ne
labasis ten- italus nutraukė.

puolimo. Rusai tame mies
to apgulime praradę dau
giau 200 kareiviu, bet nema
žiau ir persai. Mieste dau
gumas namą sugriauta ir 
sugadinta. Vienas kanuo- 
lės šovinys nuplėšęs nuo 
Suvienytą Valstiją konsu- 
liato amerikonišką veluvą. 
Privatiniais telegramais 
pranešama apie rusą karei- 
vią baisiausius darbus ir
pasielgimus su persais kaip 
pačiame mieste, taip ir kai
muose.

Iš Peterburgo rašoma,
kad Rusijos vyriausybė 
nusprendžius į Persiją pa
siusti dar 4.000 kariuome
nės daugiau. Kariuomenės 
komendantams įsakyta kaip 
norints su Persijos vyriau
sybe taikinties ir Persijon 
įvesti galutiną ramybę.

Be to Anglija irgi nus
prendžius pietinėj Persijoj 
savo kariuomenės skaitlius 
padidinti.

Rusijos karo vyriausybė 
Persijoje nusprendžius kie- 
ku galima apsaugoti nuo 
pasikėsinimą ir nesmagu
mą buvusį Persijos geiiera- 
linį kasininką, amerikoną 
Shusterį, kuris tomis dieno
mis su savo draugais ren
giasi apleisti tą nelaimingą 
kraštą. Mat, nenorima ko- 
kiuo nors budu prasikalsti 
Amerikai.

Be Rusijos įr Anglijos 
Persijoj laukiamas naminis 
karas. Pavaryto sosto ša
cho brolis andai su savo ša
lininkais ties Kermanchah 
užpuolęs ant valdiškos ka
riuomenės ir pastaroji tu
rėjus pasitraukti. Jis ko
vojąs už savo brolį ir už 
savo turtą konfiskavimą. 
. Nelaimingoji Persija.

Prezidentas Taft esąs la
bai nepakakintas santy- 
kiais, viešpataujančiais re- T 
publikoną partijoje ir norė
tą, idant jo nors šalininkai 
tai suprastą ir sutikmėje 
darbuotąs. Taft turįs viltį, 
kad ateinančioje republiko- 
ną konvencijoje, kuri atsi
bus šiemet birželyj m. Chi
cago, jis busiąs nominuotas 
kandidatu. O jei į kandi
datus pateksiąs, liksiąs ir 
vėl prezidentu, kadangi de
mokratą partija nusilpnė- 
jus.

Tafto šalininkai ir bičiuo- 
liai jį kalbinę pertraukti vi
sokius ryšius su p. Roose- 
veltu, tečiau Taft tai pada
ryti neapsiėmęs, kadangi 
tik pasi dėkoj ant p. Roose- 
veltui jis apturėjęs prezi
dento valdvietę. Taigi jam 
pridera su pulkininku suti
kime ir gyventi.

Visgi ateinančioji kon
vencija bus indomi ir trukš- 
minga, jei p. Roosevelt ap- 
siims kandiduoti.

Kas link demokratą par
tijos, tuo tarpu nieko neži
noma.

mas

laišvsindrią 
armija :ę! 
dėjime, 2
valgio, ai 
ginki us.y

' Turką 
damę pa- 
takaktinai 
iyir gerus 
ir aįajuni-

PERSIJOJE RUSIJA 
ŠEIMININKAUJA.

t Persijos miestą Tabrizą 
tomis dienomis Rusijos ka
riuomenė užėmus ir ėmus 
kazokiškai ten šeimininkau- 
fį. Devynias dienas persai 
miestą nuo užpuoliką gynę, 
bet galą gale neišlaikę. Ru
sijos kariuomenė miestan 
suužus, tuojaus užėmus vi- 
-sus vaįdiškus namus ir keį

SUVIENYTOS AMERI
KOS VALSTIJOS.

Šiemet prezidento rinki
mai pramatoma labai trukš- 
mingi. Abieju partiją va
dovai suskato su savo agi
tacijomis, o ypač republi- 
koniškos partijos. Iš pas
tarosios partijos kandida
tais j prezidentus stoja da
bartinis prezidentas Taft, 
Wisconsino valstijos sena
torius La Follette ir, sako
ma, pulkininkas Roosevelt. 
Apie pastarąjį visaip kalba
ma ir tikrai negalima žino
ti, ar pulkininkas Roose
velt kandidatūrą priimsiąs, 
ar ne.

Iš \ visą tą kandidatą, ži
noma, tvirčiausiai stovi da
bartinis prezidentas Taft, 
kuris andai atvirai pasakęs: 
“Kibą tik viena mirtis ma
ne galėtą sulaikyti nuo tos 
kovos”. L* leido tą savo iš
sireiškimą viešai apskelbti. 
Prezidentas dar pridūrė, 
kad tasai jo apreiškimas tu
rįs išaiškinti visą situaciją 
sulyg p. Roosevelto kandi
datūros, kadangi ligšiol pla
čiai buvo kalbama, jog Taf-

PAVOKTA SVARBUS 
DOKUMENTAI.

Londono dienraštis “Stan
dard” šiomis dienomis 
trumpai pranešęs apie pa
vogimą slaptosios kores
pondencijos tarp Anglijos 
ir Turkijos distrikto Sel
lum reikale. Vietovė Sel
lum randasi Tripolyj ir tą 
vietovę nesenai Egiptas 
anektavo. Korespondenci
jos pražuvusios Konstanti
nopolyje iš Turkijos užsie
nio ministerijos.

Tardymą keliu susekta, 
kad tos svarbios poperos 
patekusios į bile vienos sve
timos viešpatystėj rankas. 
Areštuota du Turkijos ofi
eieriai, bet, 
kaltininkai 
sienin.

Distriktą
lyj, Turkija atidavė .Egip
tui, kuris esąs Anglijąs glo
boje ir tas dalykas kaip tik 
nesenai buvo atlikta ir ap» 
skelbta.

regis, tikriej 
išsinešdinę už-

Sellum, Tripo-

Paryžiun pribuvo ir vie
ši Franci jos kariuomenės 
kapitonas Lux, kuris pabė
go iš Vokietijos kalėjimo, 
ir kuris šešeriems metams 
buvo uždarytas už šnipinė
jimą Francijos naudai. Pa
ryžiuje franeuzai patrijotai 
jam dovanoms sudėję dide
les pinigą sumas, bet karo 
ministerija jam uždraudžius 
tuos pinigus priimti. 
Lux’ui padėję iš kalėjimo 
pasprusti franeuzai.

tuo budu vietą p.

Portugalijos vyriausybę 
iš savo krašto pirm Naują 
Metą ištrėmus užsienin 
daug kataliką dvasiškią, 
tarp kurią esą ir Lizbono 
patriarkas mgr. Bello. Tie 
yisi ištremtį dvasiškiai su 
kitais darę konspiracijag

1



Žinios iš Lietuvos.

NAUJI MOKYTOJAI.
Šį rudenį Peterburge iš- 

. laikė kvotimus ir gavo pra
dedamųjų mokyklų mokyto
jų teises šie baigusieji 
“Saulės” kursus mokiniai:
1) Antanaitis Mykolas, 2) 
Bindokiutė Cecilija, 3) Gri- 
gaitytė Matilda, 4) Juodi-

Mkaitė Marijona, 5) Kuraus- 
fkytė Anielė, 6) Povilonaitė 

Antonina, 7)Poderys Jonas, 
8) Tekorius Juozas ir 9) 
Žembrauskytė Ona. Aprie
tos mokinių kvotimus išlai
kė šie: 1) Lukošius Juozas,
2) Mačys Pranas, 3) Rut
kauskas Jurgis ir 4) Zavis- 
tanavičius Simanas.

jaunikaitis, Jonas Vaitie
kūnas ėjo gerokai įsitrau
kęs namo. Lipdamas nuo 
antrojo gyvenimo, krito 
nuo laiptų taip smarkiai, 
kad nebesuspėjo ištarti nei 
vieno žodelio. Nebeatgau
damas sąmonės ant ryto
jaus lapkričio 21 d. 12 vai. 
dieną mirė.

A. a. Jonas Vaitiekūnas 
buvo iš Pažieviškių so
džiaus, Panedėlio parapijos, 
Kauno gubernijos.

Pet. Klimka.

ŽIEŽMARIAI, 
Trakų apskr.

rudenį po kai-kurias

GIEDRAIČIAI, 
Vilniaus gub.

Musų lenkininkai grūmo
ja lietuviams atkeršyti už 
tai, kad šie skriaudžiami ne
tyli ir skundžiasi vyresny
bei. Tie jų grūmojimai ne
pasiliko be pasekmių. Du 
lietuviai, Ignas Rudzionis ir 
Ignas Borauskis, grįždami 
iš Vilniaus sustojo Paberžėj 
pasiganyti. Ten atrado gir
tuokliaujantį su savo sė
brais Ipolitą Vitkauskį. Jis, 
pamatęs tuodu lietuviu, lie
pė žydei duoti degtinės sa
vo sėbrams. “Gerkit, kiek 
tik norit, tik padėkit man 
“balių padaryti”, o pats pa
siėmęs vėzdą pradėjo kibti 
prie lietuvių. Lietuviai, 
matydami neišturėsią prieš 
tokią gaują inkaušusių, pa
metę savo arklius, išspru
ko pro kitas duris ir, nubė
gę miškeliu, pasislėpė. Del 

;to pasikėsinimo anstolis su
rašė protokolą. Vitkauskis 
jau trečią kartą šiemet 
traukiamas teisman: du — 
už riaušes Giedraičių baž
nyčioje, trečią — už užpuo
limą pakeleivių. Tas gar
sus trukšmadarys dalyvau
ja bažnyčios chore. Daug 
parapijonų labai pasipikti
nę tuo. Ar gi nebūtų pa
rapijoj padoresnių žmonių 
nors bažnyčios chorui ?

Barzdyla.

ši 
lietuviškas parapijas Vil
niaus vyskupijos vaikštinė
ja žmonės rinkdami Vil
niaus Viešpaties Jėzaus 
Širdies vaikų-našlaičių prie
glaudos naudai aukas, ku
rios globėju yra. seminari
jos inspektorius kun. Liu- 
bėnas. Vienas iš tų aukij 
rinkėjų šiomis dienomis at
silankė ir į Žiežmarių para
piją. Kaip girdėtis, puikiai 
sekasi tam aukų rinkėjui, 
nes per pirmas dvi dieni su
rinko daugiau per 100 rub. 
Šie aukų rinkėjai eina į 
kiekvieną pirkią rodydami 
gražius ant audeklo viso
kiomis gijelėmis išsiūtus 
švcntiijų paveikslus, inkal- 
binėja žmonelius jų užsisa
kyti. Kaina kiekvienam 
paveikslui 3 r. 50 k. ir dau
giau. Iš tų 3 r. 50 k. 50 k. 
eina agento kišenėn. Bied- 
ni žmoneliai, negalėdami 
užmokėti tokia augšta kai
na, griežtai atsisakinėja: — 
“paveikslų mums —- sako 
— užtenka ti), kuliu'dš tii- 
rime, čia ne mums, tik po
nams, tokie brangus”. Šau
nus aukų rinkėjas, išsikars- 
čiavęs, tuomet pradeda in- 
kalbinėti: čia, girdi, 
pinigai negi tik už 
zą” šių pinigų dalis 
laikymui V. Jėzaus
našlaičių prieglaudos Vil
niuje, kiekvieno mėnesio 
pirmą pėtnyčią bus laiko
mos mišios prie Aušros 
Vartų, gausi rąžančių su 
atlaidais net iš Jeruzolimo; 
jaigu dabar neturi pinigų, 
tai ir nereikia, duosi dabar 
vieną rublį užsisakant, o li
kusius pinigus apsimokėsi, 
kaip gausi paveikslus. Ži
no tai ir jūsų klebonas. — 
Musų žmoneliai, nors pasi
skolinę, duoda rublį agen
tui ir užsirašo paveikslą. 
Aukos plaukia kun. Liubė- 
nui, prieglaudos globėjui. 
Tečiau prieglaudą lietuvių 
nei šildo, nei šaldo, nes ten 
vaikų-našlaičių lietuvių nė
ra. Ir mes, žinodami ku
nigą Liubėną neapkenčiant 
lietuvių, nenorėtum, kad’jų 
vaikai ten butų. Mes gar
bės ir pasisekimo kun. Liu- 
bėnui nepavydime, 
mums keista išrodo,
kun. Liubėnas siunčia savo 
prieglaudos agentus į lietu
viškas parapijas, kurie ne
valyvu budu, mišiomis ir 
Jeruzolimo rąžančiais iš
naudoja tamsius žmones; o 
dar keisčiau mums išrodo, 
jog prie to išnaudojimo pri
sideda ir klebonai, paakin
dami iš sakyklos pirkti to
kius paveikslus.

Iešmas.

Kauno, Vilniaus, Gardino, 
Minsko, Mogilevo ir Smo
lensko gubernijose. Pasi
rodo; kad tose gubernijose 
lanko mokyklas daug ma
žiau vaikų, kaip vidurinės 
Rusijos gubernijose, tečiau 
mokančių skaityt-rašyt yra 
kur kas daugiau, negu Ru
sijoje. Kodėl taip*?. Mat, 
Lietuvoje ir Guduose moko 
vaikus ne tięk mokykloje, 
kiek namie.

Imkime kad ir Kauno 
guberniją, Čia iš 1.000 gy
ventojų lanko mokyklą tik 
18 vaikų. Vadinas, daug 
mažiau, ne kaip tamsiausio
se Rusijos ' gubernijose: 
Ufos, Astrachanės ir Oren- 
burgo, kur betgi mokyklą 
lanko iš 1.000 gyventojų 25 
vaikai. Tečiau Kauno gu
bernija priskaitoma yra 
prie- labiausia kultūringųjų 
gubernijų valstybėje, nes 
vidutiniai - mokančių skai
tyt-rašyt yra Kauno guber
nijoj e 42,1. Taippat ir Vil
niaus gubernijoje: mokyklą 
lanko tik 28 vaikai iš tūks
tančio gyventojų, mokančių 
gi skaityt-rašyt 29,3. Mo
terų mokančių skaityt Kau
no ir Vilniaus gub. yra 41,4. 
Bet ne tik vidurinėje ir ry
tų, Rusijoj žmonės daug 
tamsesni. Gudų guberni
jos, kur vaikų daugiau lan
ko mokyklas, nekaip Kau
no gub., mokančių skaityt 
nedaug. Taip antai Smo
lensko gub. iš 1.000 gyven
tojų mokyklą lanko 53 vai
kai, mokančiųjų gi skaityt 
tėra vos 17,2.

Skaitlinės vis dėlto indo- 
mios.

krašte grudų kainos labai 
pakilo, užvis, kur arčiau 
gelžkelis,,piat iientet ir mu-

‘ 4'

neprastu
iš yidmę o___
ni jų, neš? labais sausu; ūžtai

' t i*.. ■' -.-j '■

tai; niekuoių 
©siunčiamus 
įsijos guber- 

musų ūk^iih^i ir držiaugia- 
si tikrais “aūkso metais”, 
kad net ir degtinės mono
poliai (SkuoMe^ipa juto šių 
metų gerumą, nes vienu 
spalių mėų. pelnę viršaus 
kaip 9 tūkstančius rublių. 

Dam. Treigys.

mokas! 
“abro- 
eis Už- 
Širdies

JONIŠKIS, 
Vilniaus gub.

Vilniaus miesto bažnyčio- 
se yra atsiradęs, turbut at
neštas iš Lenkijos, paprotys 
po pamokslui sakyti kuni
gui “Bog zaplac”. Ponas 

■< Zajančkauskis užsimanė 
įvesti šitą paprotį “savo” 
bažnyčioje. Po pamokslui 
pirma jis pats balsiai sako 
kunigui “Bog zaplac”, pas
kui atsisukęs nuo altoriaus 
į žmones, jiems liepia sa
kyti: “Mowcie Bog zaplac”. 
Kiti, kaip beždžionės atsa
ko, kiti išsižioję tyli, ne
išmanydami kam reikalin
gos tos aktivos. Nėra ži
nios, kokiam galui parupo 
p. Zajančkauskiui tas pa
protys: ar del didesnės Die
vo garbės, ar del lenkų kal
bos praplatinimo lietuvių 
tarpe, ar, pagaliaus, yra tai 
paprasčiausias bezdžionia- 
vimas. Bet iš šalies žiūrint, 
išrodo nei šis, nei tas.

Marcė.

tik 
kad

LIE PO JUS.
Šeštadienį lapkričio 20 d., 

Šnidkės namuose prie Miš
ko gatvės buvo darbininko 

f Aleksandro Masiulio vestu
vės. Į puotą susirinko ne- 
maaža jo. draugų., Apie nak-: 
pieši vai; gdležinkėlifir Čtir- 
Įj^pvės darbininkas, 28 metų 

•’U*’ a? ’

LIETUVOJE IR GUDUO-

“ Rie?” padavė indomių 
žinių apieJvietimo reikalus*

SKUODAS, 
Telšių apskr.

Musų apylinkėje kaskart 
didyn madoil ineina naujas- 
tojų kareivijon šaukiamųjų 
■ ‘ gydymasis ’’, ir ko hepra- 
siman'o, kokių gi ligų neįsi* 
varo; dažniausia taip atsi
tinka, kad jos ir pasilieka 
visam gyvenimui; nežinau 
ar begali būti didesnio kvai
lumo, kaip tyčia nunovyti 
savo sveikatą; jei neišmin
tinga bėgti nuo kariuome
nės Amerikon, tai dar ne- 
išmintingiau del to bėgti 
pas Abraomą; taip, pereitą 
savaitę išdūmė į numirėlių 
šalį du vaikinu, priežasčia 
buvo vien kvailas gydymas 
— abudu šiemet stojusiu 
kariuomenėn.

Šiemet iš dalies sausumos 
kai-kuriėms išėjo nepapras
to gerumo metai; grudų 
prikulta neikiek nemažiaus, 
kaip pernai; tik šiųmečiai 
daug svaresni neg pernykš
čiai, rugių pūras (24 gor
čiai) pernai vidutiniai svė
rė apie 120 svarų, avižų pū
ras 83 svarus; šiemet gi ru
gių pūras sveria apie 126 
sv., avižų net 91 svarą, ži
noma nevisos, aš čia kalbu 
apie vieną avižų veislę daž
nai musų kampe užeinamą, 
taip vad. “varšuvinės” — 
kitokio jų pavadinimo ne
žinau; rugių tik prisikulė 
kiek maželiau kaip pernai, 
net tik 7—8 grūdas, mie- 
žių 8—9 gr., avižų — (“var- 
šavinių”) 7 gr. Kviečių 
kasžin kodėl musų kampe 
labai maža sėjama, o auga 
visad geresni net 10—-11 
grūdą, pelnas visad iš jų 
geresnis kaip iš rugių. Mi
neralinės trąšos šiemet vi
sur veikė silpniau kaip per
nai, ant rugių visai silpnai; 
kiek geriau ant vasarojaus. 
Užtai dobilų iš šieno visu 
trečdaliu mažiaus, kaip per
nai; bulvių mažiaus neg pu
sė, nes tik 3—4 pūrai iš 
pųro sėjos. Neužderėjus 
šiemet Rusijoje ir musų

- NAUMIESTIS, 
Suvalkų gub.

Suvalkiečių lietuvių 
pesniu susidarė “Lietuvių 
automobilių y kompanija’? 
dar praeitą* pavasarį ir ža
dėjo greitM^ pradėti važi
nėti. Tečiąu automobilių 
statymas Bremene Vokieti
joj nusitęsė labai ilgai ir 
tik lapkričio' 25 du iš jų 
parvežė iš ^Širvintos per 
Naumiesčiu muitinę į Nau
miestį. Daug gaišino ir 
Suvalkų lenkų autoniobilių 
draugija “Točilovskis ir 
Co.” — norėtu.matytų lie
tuviams pakišti koją.

Sumanytojai: ūkininkas 
Senkus nuo Mari j ampolės 
ir kiti. Tečiau daug lietu
vių yra prisidėję nuo Vil
kaviškio ir Naumiesčio: ūki
ninkų ir kitų užsiėmimų 
žmonių. Draugėn priėmė ir 
keletą voltiepių. Visos apy
linkės, tiesiog, drąsiai svei
kina šį naują lietuvių žings
nį, tik žydeliai “karetnin- 
kai”, kurie ir pirma važio
davo keleivius, snairia akim 
žiuri į jį ir, 'kaip girdėti, 
mano visomis pajėgomis 
konkuruoti. Pastebėtina, 
jog ir kita žydų visuomenė 
labai nenoriai automobiliais 
važiuoja.

ru-

au a. a. kun. Širvydas. Jis j 
tai, rodos, pirmas ir prad 
dėjo mokyti mus- ir musų | 
vaikus poterių ir kūtekiz-| 
mo suprantama mums mu-I 
šų lietuvių kalba. Pasėtoji 
jo musų širdyse gera sėkla 
prigijo, išaugo ir išdavė ge
rus krikščioniško darbo vai
sius: sumažėjo vaidai, ne-1 
sutikimai, girtybė, mušty-| 
nes, paleistuvystė ir kito-1 
kios blogybės. Pramintuo
ju kun. Sirvydo keliu buvo 
pradėję eiti kiti geresnieji 
klebonai, bet tas girtinas 
katalikiškas darbas nepati
ko bažnyčios priešams nak
ties apuokams, lietuvių ne-, 
prieteliams: tikroji šviesa 
raibino ir badė jiems akis. 
Jie pradėjo - varyti piktą agi
taciją. Tuomet pasipylė 
biaurųs skundai dvasiška j ai 
valdžiai ant musų gerbia
mųjų kunigų. Tiesos su
radimui /dvasiškoji valdžia 
nusiuntė' komisiją- Komi- 
sijaiiŠtardžius, paaiškėjo, 
kad lietuvių kunigų veikta , 
tikrai katalikiškai, kad jų 
niekick nenusidėta prieš 
bažnyčios mokslą. Paskui 
buvo atvažiavęs pats vysku-1 
pi jos vaidytojas, kuris su
rado lietuvių trečią parapi
jos dalį- Vadinas, vyskupi
jos valdytojas puikiai žino, 
kiek yra lietuvių musų pa
rapijoj. Žinodami esant tei-l 
singą, valdytojo išleistą, 
cirkulerą del pamaldų tvar
kos maišytose parapijose, 
mes joniškiečiai ’ tikimės, 
kad vyskupijos valdytojui 
tikrai rūpės padaryti musų 
bažnyčioje tokią pamaldų 
tvarką, kokios reikalauja 
cirkuleras. Musų gi kle
bonas, mums matosi, mums 
pritars ir padės. Jis gali,j 
ir nesunku jam tai padaryt/, 
nes jis gerai gyvena su pa-

M.intįs Sutemoje.
Jau sutemo ir nutilo, . 
Kas čia? Mintįs lyg sukilo. 
Visur tįlu, nematyti, 
O čia baimė im’ kratyti. 
Lyg ateina baisus kalnas, 
Kur man dingti, dar aš jaunas. 
Girdžiu balsą išsklaidytą —> 
Manęs klausia nemokytą: 
Kieno yra toj’ galybė, 
Kas nulipdė tą -didybę, 
Nemieruotus erdvių plotus, 
Daugiu kūnų prisijotus? 
Kas ten šviečia augštumoje, 
Kaip nuskriesti tolumoje? 
Kas — mėnulis ir žvaigždelės, 
Ar ten butų tai šalelės? 
Iš ko juros, vandenynai, 
Ar nežinai tu, kaimynai? 
Kas 
Kas 
Kas 
Kas

Dabaf”Ohipžinijos turtas rapijos ponu — Zajančkaus-į
ir kapitalas siekia 23 su 
viršum tūkstančius automo
biliu ir trečią mažesnį — 
atsarginį. Automobilių su
stojimo centru skaitysis 
Vilkaviškis ir čia jie vaikš
čios ligi Marijompolės, Ki- 
bartų ir Naumiesčio vis po 
apylinkes, grynai lietuvių 
apgyventas, todėl ir tikisi 
jų paturėjimo. Toliau ma
noma važiuoti nuo Nau
miesčio per Sintautus ir li
gi Šakių miesto, o tolyn 
darbui sekantis, reikės 
praplėsti ir dar plačiau.

Mašinistai trįs ir visi lie
tuviai. DU iš jų — V. 
Kudzma ir S.' Šlekys nuo 
Naumiesčio, nesenai laikė 
kvotimus Prūsuose Gumbi
nėje, o trečias F. Grynas 
iš Marijampolės — Varša- 
voje. Visi kiti tarnautojai 
;aipgi lietuviai.

Važinėjimas automobi- 
iais patogus ir visai ne 

brangesnis,kaip buvo pas 
žydus “karetkose”.

Tik kompanijai reiktų la
biau pasirūpinti savo rekla
ma — bent apskelbimus iš- 
ipyti ant gatvių, o savie

siems reikli .juos palaikyti.
Vincč-

jqp^ps, 
Vilr^auš»gub.

Indomi, .bet^.liudna musų 
parapijos (į.is|oyija. Nuo- 
pat Lietuyos,, „krikšto iki 
1898—9 metų .npisų kampe
lio žmonės^'bųyo paskendę 
stabmeldybės prietaruose; 
lig tuo laiku nebuvo kam 
mokyti jų poterių gimtąja 
lietuvių kalba ir šviesti tik
ruoju Kristau^ mokslu, nes 
visą tą laiką įuvo kunigai 
nebyliai-lenkai. Pirmuoju 
gi musų parapijos, galima 
sakyti, apaštalu buvo kaž
kaip Čia gal netyčia ar del 
apsirikimo, papuolęs klebo-į

kiū: p. Zajančkauskis visa-Į 
dos savais arkliais ir savo 
karieta vežioja kleboną sve- 
čiuosna, o kai kada ir atlai- 
duosna.

Pagyvenę pamatysime 
kas iš to išeis.

J. Adomėnas.
(“Viltis”).-

GAUNAMA “KATALI
KO” KNYGYNE | 

Metraštis - Almanachas.| 
“Šviturys” su kalendoriu
mi 1912 metams.

Jono Rinkevičiaus išleis
tas, Liudo Giros'redaguotas. 
Šis Kalendorius 1912 m., 
pavadintas “Švitury”, yra 
tai knyga, kurios ligšiol pa
sigesdavo lietuvis inteligen
tas. Čia skaitytojai ras 
pilną naujausių mustj ge
resnių rašytojų veikalų,

I Literatūros skyrius, Iii 
Visuomenės ir gyvenimo , 
skyrius, III Pažinkime Lie- < 
tuvą ir IV Informacijų sky- I 
rius. ii

Vilniuje 1911 m., 287 pus
lapių, kaina su prisiuntimu 11 
75 centai. I

Gauta iš. Vilniaus “Teat
ras” No. 2 ir 3, talpina nau-|| 
ją scenos veikalą Togoboč-I| 
nijko “Iš Meilės”, penkia- | 
veiksme drama, su dainomis 1Į 
ir šokiais. " Vertė Jaunutis. || 
Taipgi muzika: I Ant kal
no malūnėlis,.H Mane ma-| 
tušė barė ir HE Linksma i
V olungė. Harmonizuota 
K. Diržio Vilniuje, 1911 m., 
pusi. 119, kaina su prisiun- | 
timu 50 centų. . |

Siunčiant pinigus uždeki- | 
te antrašą šitaip:

Jonas M. Tananevičia, 
$49 53 S. Morgan St., Į

Chicago. HL 53

pastatė augštus kalnus? 
sukrovė akmenynus? 
apželdė plačius laukus, 
pataisė margumynus?

Girdžiu mokslo paliepimą, ' 
Kad ištirčiau sutvėrimą; 
Bet ištirti — negalingas, 
Ir galvočiui jis — klaidingas. 
Kad tą visa man žinoti, 
Daugiau reiktų pagalvoti.

Kodėl žmonės nevienodi, 
Vieni balti, kiti juodi? 
Kam valstybės ir kareiviai, 
Ar nebesam mes praeiviai? 
Daugel metų negyvensim; 
Neužilgo jau pasensim; 
Kam tie ginklai ir kas kita, 
Juk žemelėj žmogui vieta? 
Neimk kito, kas ne tavo, 
Jis per dienas prakaitavo, 
Kad nuvijus badą, vargą 
Ir senatvėj turėt sargą. 
Kamgi niekint vienam kitą, 
Už tai bausmė parašyta; 
Bloga yra žmogus peikti — 
Čia atidžia reik atkreipti, 
O pajuokti, ar tai dailu, 
Pasirodyt nereik’ kvailu. 
Kam gi niekai reik plepėti, 
Reiktų proto kiek turėti; 
Kas išdrįsta niekint kitus, 
Kadir biednus — nemokytus, 
Tokidni verta susiprasti ; .
Ir nuo niekų atsimesti; 
Tur apšvietą kiek pažinti, 
Save patį padabinti; 
Šitaip kitą kas išjuokia, V'
Tokio galva dar nekokia.

Visur kerštai, kur tik girdi,' 
Ai, kaip piausto mano širdį. 
Argi visi lygus n’esam, 
Gal po laikui susiprasim. 
Kaip inkvėpti dvasią gryną, 
Kad ją rastum pas kiekvieną? 
Kaip nejausti, kas yr’ blogu, 
Be vienybės — nepatogu. 
Jaigu darai kitam piktą, 
Ar nematai, tau tas likta.

Kas pakėlė šitas mintis 
■ Po taip plačias neapimtis, 

Juk aš silpnas tai išrišti 
Ir negaliu nosies kišti, 
Esu menkas pamokyti, 
Daugiau žino visi kiti,
Man reik’ knisties dar po kningas, 
Kad pastočiau išmintingas.

A. Linkus, V. U*

KŠ’j

LABAI NAUDINGA KNYGAI
IŠĖJO KĄ-TIK IŠ SPAUDOS VARDU

PAJAUTA
Lizdeiko Duktė arba Lietuviai 

XIV metašimtyj. 
Istoriškas Romanas.

PARAŠE M. BERNATOWICZ 
Lietuviškon kalbon vertė JONAS MONTVILA.

Toji knyga privalėtą rastis kiekvieno lietuvio stubelėje, 
kadangi joje atras daug naudingą pasiskaitymą apie tėvynės 
praeitį..

Knygos preke audeklo apdarais $1.25
Popieros apdarais - $1.00

Pinigus siąsdami adresuokite:

Jonas M. TananeViče
3244 So. Morgan St., Chicago. Hl.
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L. Grikštas. — Tamstos 
atsišaukimas mums netin
ka, to delei padedame ša
lin.

Leon Bundzios. — Tams
tos jnoterims atsakymas 
laikraščiui netinka, ~ todėl 
hespaudinsimę.

AMERIKOS ŽINIOS.
Rusija susilaiko atnaujinti 

sutartį.
Washington, D. C. — Su

vienytųjų Valstijų ambasa
dorius Guild Peterburge 
pranešė savo vyriausybei, 
jog Rusija tuom tarpu ne
mano atnaujinti pertrauktą 
sutartį su Suvienytomis 
Valstijomis, kol Rusijos 
“visuomenės” opini ja tame- 
dalyke nenurims ir kol ne
bus išrinkti atstovai į ket
virtąją valstybės durną. 
Dabar esą daugumas durnos 
atstovų yra labai įnirtę ant 
amerikonų už pertraukimą 
traktato iš 1832 metų. 
Apart to Rusijos vyriausy
bė duoda suprasti ameriko
nams, idant šie nesikištų į 
vidurinius Rusijos reikalus 
ir nekeltų žydų klausimo, 
nes santykiai tarpe abiejų 
valstybių gali pasidaryti 
dar aršesni. — Dėdė Samas 
tatai nuo Rusijos meškino 
gavo didelę nosį už savo ne
reikalingą pasisiūlymą tuo
jau vėl atnaujinti pertrauk
tą sutarti!

vės. Pirklyba tarpe Suvie 
nytųjų Valstijų ir Rusijos 
pastarais dešimtimi metų 
beveik trigubai pasididino.

Vienok dabar, pertraukus 
sutartį su Rusija, rusai pra
deda keršyti Amerikos pir
kliams ir pramonininkams 
ir jau kelių firmų agentams 
Odesoje paliepta išsikraus
tyti į 24 valandas.

Gompersas ir Suvienytųjų 
Valstijų vėluva.

Washington, D. C. — Vy
riausybės detektyvai turi 
nutraukę keletą fotografi
jų, perstatančių Samuel 
Gompersą, Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentą, 
stovintį ant Suvienytųjų 
Valstijų Vėluvos ir kalbantį 
į darbininkus. Toj pačioj 
pozicijoj perstatoma ir J. 
A. Kelly, namų statymo 
darbininkų unijos preziden
tas San Francisco. Sako
ma, kad tai yra provokaci
ja ir tokiuo budu kapitalis
tai norį pažeminti darbinin
kų vadovus.

BED. ATSAKYMAI, Ant pusvalandžio;

J. Kaulinskas. — Tams
tos “Laiškas iš Lietuvos”, 
kuriame pranešama apie 
kun. Kumešiaus negražų 
pasielgimą, “Katalikui” 
netinka. Nedėsime.

Garsus Europoje rašti
ninkas ir keliauninkas, Pet
ras Loti, tam tikromis bro
šiūromis ėmęs aštriai kriti
kuoti europėnų niekšišku
mą, kurie be jokio atžvilgio 
į ateitį užpuldinėja ant ma- 
hometoniškų Rytų ir tenai 
dalinasi žemėmis; labiausiai 
Loti pasmerkia italus už jų 
užpuolimą ant turkų 
savybės ir už pradėtą 
viną karą su Turkija.

nuo- 
kru-

Pas vieną pirklį kontei;^^ 
ran įbėgo jo kaimynas.

— Laba-diena! Tamstė//|Sįi| 
le, turiu prašymą, pasko- . 
link man pusvalandžiui 5Q 
dolerių.

— Ar išteisybės tik pus
valandžiui?

— Duodu garbės žodį! 
Daugiausiai ant pusvalan- 
džio, tuo laiku aš turėsiu 
pinigų, man atneš mano 
skolininkai.

— Gerai, bet palauk tam
stele. Štai turiu senosios 
brandės butelį, gal išsilup
tum po vieną — užkviečįa 
svetingas pirklys.

Praėjus trims valandos- 
bertainiams besikalbant ir 
begeriant, kaimynas, pasi
kėlęs nuo kresės, vėl mal
dauja:

— Tamstele brangus, 
kaip gi bus su mano pra
šymu.

— Tamsta, jau praėjo 
trįs bertainiai, taigi tams
tai pinigai dabar nereika- 
lingi — atsako rimtai krau
tuvininkas žiūrėdamas 
laikrodėlį.

1

*

Admirolas Evans numirė.
Washington, D. C. — Sa

vo rezidencijoj čia staiga 
numirė admirolas R. D. 
Evans, pasirgęs tiktai dvi 
valandi. Admirolas buvo 
žinomas savo narsume, už 
ką buvo pramintas “Fight
ing Bob”. Užgimė jisai 
1846 metais Virginijos vals
tijoj ir karo laivyno akade- 
mijon įstojo 1863 metais. 
Mūšyje su Ispanijos laivy
nu ties Santiago valdė šar
vuotį “Iowa”. Jis taip- 
pat atliko garsią Atlančio 
eskadros kelionę aplinkui 
svietą 1907—8 metais, o 1908 

jais rezignavo iš savo 
tarnystes ir apsigyveno savo 
rezidencijoj. Buvo tai vie
nas iš narsiausių ir žymiau
sių “juros vilkų” Suvieny
tųjų Valstijų karo laivyne.

Drebėjimas žemės keturiose 
valstijose.

Joliet, III. — Sausio 2-rą 
dieną prieš pietus buvo jau
čiama lengvas žemės drebė
jimas valstijose Illinois, 
Wisconsin, Indiana ir Iowa. 
Chicagoje drebėjimas buvo 
jaučiamas dideliuose na
muose, o nekuriose restau
racijose didmiesty j ? indai 
nupuldinėjo nuo stalų. 
Smarkiausias žemės drebė
jimas buvo jaučiamas ma
žesniuose Illinois valstijos 
miesteliuose. Miestelyje Au
rora drebėjimas sulaukė 
kelių .namų sienas, o laik
raščio ‘‘Aurora Beacon ’ ’ 
spaustuvėje mašinos buvo 
išjudintos iš savo vietos 
taip, kąd negalima būvo 
spauzdinti laikraštį. Dide
lių nuostolių ir nelaimių su 
žmonėmis nebuvo, kadangi 
drebėjimas buvo le^f^as.

Suvienytųjų Valstijų pir
klyba su Rusija.

Washington, D. C. — Pa
gal statistikos biuro ap
skaitymus, eksportas arba 
prekių išvežimas iš Suvie
nytųjų Valstijų Rusijon 
pereitais 1911 metais pasie
kė sumą $25.000.000. Pre
kės gi, ingabentos į Suvie
nytas Valstijas iš Rusijos, 
siekė sumą $12.000.000. 
Daugiausiai iš Rusijos inga- 
benta čia neišdirbtų vilnų ir 
gyvulių bei žvėrių kailių, o. 
iš čią išvežta ūkės mašinos, 
geležies išdirbiniai ir vįrt

Brangi kova su džiova.
New York, N. Y. — Ap

skaityta, kad visose Suvie
nytose Valstijose kovai su 
džiova 1911 metais išleista 
$14.500.000. Iš tos sumos 
$11.800.000 išleista ligonbu- 
čių statymui džiovininkams, 
o likusioji visos sumos da
lis išleista įvairioms bando
moms senatorijoms ir ligo
nių prižiūrėtojams. Ar tie 
iškasčiai sugrąžino sveikatą 
ar suteikė palengvinimą li
goniams — pranešime nieko 
nesakoma.

Kiek atsieina moterių 
balsavimas.

Los Angeles, Cal. — Ap
skaityta, kad pastaruose, 
rinkimuose, kuriuose pirmu 
kartu dalyvavo ir. moterįs, 
kiekvienas moteries balsas 
atsiėjo tiktai 15 centų. To
kios mažos sumos ant politi
kos turbut neišleido nei 
vienas vyras - politikierius, 
kadangi rinkimuose iš vyrų 
kišenių paprastai plaukia 
dešimtis tūkstančių dolerių.

Pardavė dukterį už $500.
Los Angeles, Cal. — Vy

riausybė susekė, kad rusų- 
molokanų kolionijoj netoli 
Los Angeles yra vedama 
pirklyba jaunomis mergai
tėmis, kurias tėvai parduo
da daugiau duodantiems 
jaunikiams. Septyniolikos 
metų amžiaus Eliza Novi
kov pasiskundė policijai, 
jog likus savo tėvo parduo
ta už $500 kokiam-tai 
žmogui, kurio niekad į akis 
nemačius. Policija paėmė 
mergaitę savo globon ir ne
leis jos parduoti, o tėvus su
areštavo. Rusai-molokanai 
toj kolionijoj labai yra nu-< 
stebę, jog policija kišasi į 
tokius papročius, kadangi 
dukterų pirklybą nekuriose 
Rusijos apylinkėse tėvai vi
sai laisvai veda, tatai manė, 
kad ir čia taja pirklyba ga
lima užsiimti.

Naujas krasos bankų 
vedėjas.

Washington, D. C. — Vy
riausiojo krasos viršininko 
Hitchcock’o asistentas T. 
L. Weed liko paskirtas kra
sos departamento taupymo 
bankų vyriausiuoju direk- 
torium. Toje valdvietėje 
mokama $5.000 algos £ me- 
fiSįf

Pasklydęs girdas,

Photos copyright by American Press Association.

/Generolas Wood, generališko štabo viršininkas, savo metiniu raportu kon
gresai! patėmija, kad Suvienytų Valstijų armija neturinti atsakančiai geni ar
klių. Visi geresni arkliai iš Amerikos pasiunčiama Europos armijoms, o Amerikai 
liekančios tik išrankuonės. "

šiol krasoš bankose, siekia 
jau $15.000.000 suviršum, 
tatai vyriausią krasos vir
šininkas buvo priverstas 
įsteigti naują biurą, kuris 
ves visą tą krasos skyrių. 
Krasos viršininko nuomone, 
taupomi pinigai, sudedami 
krasos bankosna, šiais me
tais sieks į 50 milijonų dole
rių.

Numirė turtingas nigeris.
Champagne, UI. — Čia 

numirė nigeris George W. 
Smith, palikęs $116.000 ver
tės turtą, kurį sutaupino 
užsiimdamas - žemdirbyste. 
Savo laiku jis buvo vergu 
pietinėse valstijose, bet 
1862 metais jis pastojo šiau
rinių valstijų armijon, ko
vojančioj už vergų paliuo- 
savimą. Po karui jisai ap
sigyveno ant farmos pavie
te Champagne, Ill. ir be
dirbdamas susitaupino tą 
nemažą turtą. Savo su- 
nams davė universiteto ap
švietimą ir vienas iš jų yra 
advokatu. Buvo tai vienas 
iš labiausiai mylimų ir ger
biamų nigerių, kadangi bu
vęs labai prakilnaus budo. 
Turėjęs 75 metus amžiaus.

Už perilgą darbą.
Springfield, UI. — Gele

žinkelio kompanija Illinois 
Central, kur, kaip žinoma, 
jau ilgą laiką straikuoja vi
si darbininkai, liko nubaus
ta užsimokėti $200 baudos 
ir teismo iškaščius už ver
timą savo darbininkus — 
straiklaužius dirbti ilgiau, 
negu 16 valandų į parą, kas 
yra priešinga valstijos įsta
tymams.

ninių valčių, jūreiviai galės 
pranešti apie savo likimą 
pagelbos stotims ir gauti 
pagelbą. Tą išradimą ka
ro laivyno viršininkai skai
to labai didelės vertės.

Buvusi vienuole skundžia ,

New York,' N. Y. — La4 
bai indomus ir, nepapras
tas atsitikimas Suvienytųjų 
Valstijų teismų gyvavime 
buvo New Yorke. Kokia- 
tai Mary Lehanwho, buvu
si per 13 metų venuole-mo- 
kytoja Milaširdystės Sese
rų zokone, išstojo iš zokono 
ir vienuolyną patraukė 
teismo atsakomybėn, reika
laudama atmokėti jai $24. 
645 atlyginimo už nustoji- 
mą sveikatos įr už pildymą 
per tiek metų mokytojos 
pareigų.

Politikieriaus bombos...
Peoria, Ill. — Wisconsin© 

valstijos senatorius La Fol
lette, kandidatas į Suvieny
tųjų Valstijų prezidentus 
nuo republikonų partijos 
atskalos “insurgentų”, aną 
dieną laikė savo agitacijos 
prakalbas net septyniuoąe 
Illinois valstijos miesteliuo
se. Visur gerinosi jisai 
darbininkams ir bombarda
vo teismus, kurie išleidžia 
nutarimus, jog darbininkų 
unijos taippat yra trustais 
ir peržengia -antitrustinius 
Shermano įstatymus. Ži
noma, La Follette žadėjo tą 
viską kitaip sutaisyti, jai- 
gu busiąs išrinktas prezi
dentu, bet... kas jau bus 
toks naiviškas tikėti sal
diems politikieriaus žode
liams...

kad 
tarp Vokietijos ir Franci- 
jos patylomis vedama ko
respondencija ' delei nesusi
pratimų už nekurtas salai- 
tes ties Franci jos Kongu 
atsirandančias (Afrikoj). 
Negalinčios tomis Balaitė
mis- pasidalinti ir, žiūrėkis, 
ateityj gali už tai gimti vie- 
šį ir aštresni ginčai. Tai 
kaip svetimu lobiu nepasi
dalinama !

*
Suimtas Meksiko genero

las Reyes ir uždarytas ka
lėjimai! andai sunkiai susir
gęs, taip kad tuojau iš ka
lėjimo nugabentas ligonbu- 
tin ir delei to negali atsi
būti karo teismas. Tomis 
dienomis areštuota ir jo sū
nūs Rudolfas, kaltinamas, 
buk jis savo tėvui gelbėjęs 
revoliucijoje. Generolo Re
yes staigus susirgimas la
bai daug ką kalba: ar kar
tais jis nenorima iš šio svie
to išprašyti be jokio trukš- 
mo?

Moterįs negali būti šerifo 
pagelbininkėmis.

New York; N. Y. — Še
rifas Harburgers paskyrė 
kelias moteris savo pagel
bininkėmis. Prieš tai už
protestavo jo advokatas, 
kuris surado iš senesnių 
metų išleistą įstatymą, jog 
nebalsuojantieji negali už
imti jokios valdvietės. Ka
dangi moterįs1 New Yorko 
valstijoj ikišiol neturi bal
savimo teisių, tatai viešųjų 
valdviečių užimti negali.

y
Darbininkai'apį^ina savo 

vadovus.
Muscatine, Iowa. — Dar

bininkai, priguhiiti Ameri
kos Darbo Fė&e^hcijon, šia
me mieste rehka'pinigus ve
dimui bylos dviejų savo va
dovų E. Flood’d;’ organiza
toriaus iš Chiba^Ss, ir O. C. 
Wilscon’o, tifiijos" agento ir 
aldermano-soeijališto mies
te Muscatine, kaltinamus, 
už norėjimą sunaikinti di
namitu sagatų (guzikų) fa
briko, kur buvo iškilęs strai- 
kas. Bylos vedimui reika
linga mažiausiai $25.000, 
kuriuos darbininkai žada

VISOKIOS ŽINIOS,
Iš Rymo privatiškai pra

nešama, kad italai ligšiol 
kare su turkais praradę sa
vo 5.000 kareivių. Iš to 
skaitliaus kuone pusė esą 
sergančių ir sužeistų. Be to 
pranešama, kad karas ne
greit pasibaigsiąs.

*
Turkijos sultanas andai 

iš kardinolo Vanutelli atė
męs Mejdieha ordeną, su
teiktą kardinolui pirm po
ros metų, o atėmęs to delei, 
kad minėtasis kardinolas 
laiminęs Italijos kareivius, 
iškeliaujančius į Tripolis 
kauties su turkais.

Paryžiaus laikraštija iš
reiškia savo pažiūras, kad 
Berlyno labdaringame na
me skaitlingas žmonių nusi- 
nuodijimas, nuo ko mirė' 
ligšiol jau daugiau 70 žmo
nių, paeinąs nuo choleros, 
kuri buvus atvilkta Berly
nan iš Hamburgo. Taigi 
nuo panašaus atsitikimo 
persergiama ir Paryžius. 
Tečiau Vokietijos vyriau
sybė su tomis pažiūromis 
nesutinka, patėmydama, 
kad tai nebuvus cholera, bet 
podraug nepaaiškindama, 
kasgi būtent, 
kad nusinuodiję 
alkoholiumi!

Laisvė.
Jei žmogus turi laisvę 

protauti, jis turi turėti, bent 
iki tūlo laipsnio, taipjau 
laisvę veikti. Jei jis nevei
kia taip, kaip jam jo pro- ‘ ’jS 
tas pataria, jis negal skai
tytis laisvu žmogumi, bet 
vergu. Jei žmogaus pro
tas sako jam pamesti kokį 
nors blogą papratimą, o jis 
vis dėlto nepameta, tai 
greitu laiku jis bus jau pra
puolęs žmogus. Jei tik ne
atkreipsite domos į pilvo li
gų simptomus, greitai turė
site savo nerūpestingumo 
gailėtis, kuomet vartodami 
Trtner’s American Elixir of 
Bitter Wine būtumėt galė
ję tuojau ligą išvaryti ir 
pasidžiaugti protingai ap
siėję. Tatai kaip veik jau
čiate apetito stoką, silpnu
mą, nerviškumą, galvos at
sikartojančius skaudėjimus, 
vidurių sukietėjimą, jų gė
limą, dieglius, širdies supy- 
kimą. Jis taipjau labai 
geras moterims nuo įvairių 
ligų. Gaunamas visose ap- 
tiekose. Jos. Triner, 1333 
— 1339 So. .Ashland Avė., 
Chicago, Ill.

I

i

Labai gražus keturiose spalvose 
Jubiiėjinis paveikslas 

vKOVA TIES 

ZALGIRIAIS

Spėjama, 
mediniu

sostainėj 
buvusios 

priešai

Naujas išradimas.
Portsmouth, N. H. — 

Broliai John ir Daniel Shea 
išrado kibirkštinį telegrafą, 
kuriuomi galima telegrafuo
ti iš povandeninių valčių į 
laivus, plaukiojančius vir
šumi, vandens ir į greitosios 

stotis. Įštikus ko- 
siidėti iki- kiai nelaimei ant povande- surinkti trumpu laiku

Respublikoj Liberijoj 
(Vidurinė Afrika) nesenai 
prisiekdinta naujas tos res
publikos prezidentas Daniel 
Howard. Jis savo kalba iš
reiškė dėkingumą Suvieny
toms Amerikos Valstijoms 
ir Anglijai, už finansinį ir 
politikinį respublikos parė
mimą. • Respublikos gyven
tojai •^•/vįęiįi nigeriai.

Portugalijos 
Lizbonoj andai 
smarkios riaušės 
dabartinę vyriausybę, kuri 
iš Portugalijos ištrėmus 
mgr. Bello, Lizbonos patri- 
arką. Ištrėmus šį arcivys- 
kupą, visi Portugalijos vys
kupai apskelbę savo nepri- 
gulmybę nuo valdžios ir to 
delei butą smarkių sumiši
mų. Vyriausybe be to ap- 
reiškus, kad jei dvasiški j a 
nenustosianti darius suokal
bius prieš respubliką, tuo- 
met ji ištremsianti visus ku
nigus. Riaušėse daug žmo
nių sužeista.

I 
į 
j 

Į sitas paveiKsias — tai re- 
[ tenybe, tai jubiiėjinis 500 
I metą sukaktuvių išleidimas 
Į kovos lietuvių ir lenką su 
j kryžiuočiais. Paveikslas tep- 
i liotas garsaus teplioriaus J. 
į Mateiko. Jis perstatų D. L.
* K. Vytauto ir lenką karaliaus 
( Jagailos kovą su kryžiuočiais 
į 1410 metais, kuomet kryžiuo- 
[ čią galybė galutinai sumalta 
k ir ją garbė sumindžiota. Pa- 

e veikslas išleista turtu ir spau
da “Kataliko”. . j

i Tokio paveikslo niekur nega- I 
| Įima gauti. Pageidaujama, i- 
j dant tasai jubiiėjinis paveiks- 
> las papuoštą kiekvieno lietu- 
[ vio namus, o ypatingai, kuo- 
’ met šiemet apvaikščiojama 
I 500 metą sukaktuvių jubi- 
Į Įėjus.
I 

i

Didumo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai re-

; 'M

ParaUaoJa labai pigiai. Parfcaafc “Ka- 
<aHko^_red«kofįole2_aa»_vięĮboa±_pa3 
Talkalaa ItžuoĮa tik 25c. Sa prlaiaa- 
tlma la kitu* mlartus, 80c. agen
tams, Imant daug, nulaužiama BO 
nuoĮImtlt.

Užsakymus su p'nigais siųskite 
"Kataliko” išleistojo vaidu:

J. M. TANANEVICZE 
Į 12441. Morgu St, dHCIM,

i

■’į.'?5-?.
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| MOTERIŲ SKYRIUS. |
Is kartus

VAKARINIS PASIKAL
BĖJIMAS.

(Pagal Ruth Cameron).

Ar turi mergina, išeida
ma už vyro, pasisakyti jam 
Savo praeitį? — tai yra 
klausimas, kurį man užda
vė jauna mergina.

Atsakymas į tokį jos 
klausimų, nežiūrint kokia
me padėjime ji butų, gali 
būti tiktai toks: Buk tei
singa ir atvira, o neturėsi 
priežasties apgailestauti. 
Jaigu vyras yra teisingas 
ir myli tave, jis tau atleis, 
užsimirš tavo. praeitį ir 
godos tave už tavo teisin
gumų. Jis tuomet taippat 
atsižiuręs ir į savo praeitį 
ir pamatys, kad ir jis rei
kalauja . atleidimo už savo 
nuodėmės. Jis aiškiai su- 

. prus, kad jaigu jis reika
lauja atleidimo, tai jis taip
pat turi atleisti.

Papasakosiu čia savo as
meniškų atsitikimų, kuris 
skamba šitaip:

Keletas metų atgal aš 
susipažinau su viena jauna 
mergina ir žinojau jų, kai
po teisingų, giliai tikinčių, 
sunkiai dirbančių ir labai 
dorų merginų. Aš pasipir- 
šau jai ir už dviejų savai
čių laukimo ji sutiko už 
manęs ištekėti. Vienų gra
žų vakarų prašo ji mane, 
idant aš atsilankyčiau pas 
jos senų draugų misijono- 
rių. Aš, žinoma, apsiėmiau 
ir ji, nuvedus mane pas se
nų misijonorių, greitai ap
leido jo kambarį. Senis 
uždavė man keletu klausi
mų apie mano gyvenimo 
siekius ir pagalios paklau
sė, ar aš jų tikrai myliu. 
Aš, žinoma;. atsakiau. pa
tvirtinančiai. Tada senis 
apsakė man visų tos mer
ginos praeitį ir užbaigęs 
paklausė, ar ir dabar aš jų 
taippat myliu. — Aš myliu 
jų dar labiau, — atsakiau 
aš ir apleidau kambarį. 
Mergina laukė manęs lau
ke, labai 
dama si į 
miau jų 
reiškiau

neramiai žvalgy- 
duris. Aš paė- 
už rankos ir iš- 
jai dar didesnę

Aš apsivedžiau su ja ir 
dabartės jau auginame val

akėlius. Toji mergina su 
[ prasta praeitimi pasidarė 

viena iš geriausių ir pra
kilniausių moterių. ; Aš 
kasdiena dekavoju Augš- 
čiaUsiam už surastų taip 
brangų gyvenimo perlų. Ji 
yra geriausia, moteris ir 
motina, gerui, žinanti savo 
pareigas ir pasišventusi sa- 

<>zVo vyrui ir vaikeliams.
Taigi, buk teisinga ir at

vira, o tavo gyvenimo pa
sekmė ir ateitis visuomet 
bus džiaugsminga.

P. Moskienė.

APIE VAIKŲ AUKLE 
" JIM$.

pats užmigti be jokio supi
mo ir niūniavimo.

Taippat visai nereikalin
ga, idant motina kūdikį 
migdytų dainomis arba vy
resniems vaikams pasakotų 
pasakas, kol nuo to girdėji
mas nuvargs ir užmigs. Dai
navimas ir pasakėliųpasako- 
jimas yra gera, bet ne vai
kų migdymui. Jei kūdikis 
užmigs ir staiga pabus 
verkdamas, bus neramus, 
reikia susekti to apsireiški
mo priežastis. Ramus mie
gas reiškia sveikumų, bet 
neramumas gali turėti daug 
priežasčių.

J ei kūdikis penimas iš 
bonkutės yra neramus, tas 
gali paeiti iš persivalgymo. 
Bet jei kūdikis valgydina
mas krūtimi buna neramus, 
regis; gali būti neprivalgęs. 
O jei kūdikis valgydinamas 
naktimis buna neramus, 
tuokart aiški motinos kal
tė, kadangi naktimis kūdi
kio valgydinti nekuomet 
nereikia.

Pridera motinoms atmin
ti, kad kūdikis po trijų mė
nesių amžiaus nereikia pe
nėti. naktimis nuo 10 vai. 
lyg 5 arba 6 vai. ryto. Kū
dikius jau trijų savaičių 
amžiaus galima prie to pri
pratinti be sunkenybės. 
Juk yra žinoma, kad pa
valgiusiam sunku miegoti. 
Jei kūdikis nakčia išbunda 
ir yra neramus, gerai yra 
jam duoti keli lašeliai van
dens, kūdikis apversti ir iš
lyginti ant jo drabužėliai, 
taippat patalėliai. Taip 
padarius, kūdikis be abe
jonės užmigs. Bet papra
tinus kūdikį naktimis val
gydinti, nešioti j arba supti, 
jis ir paaugęs;to.norės.,.

pemuffliyiUe 
savo parėdų ir gėrime ry
žių vyno, vadinamo “sals”. 
Sutemus vakare; šviečiant, 
poperinėms lempoms, jau
noji tam tikruose/ išpuoš
tuose nasykluose nuneša
ma į busiančio uošvio na
mus. Ten jos šeimyna su
sėda šalę, vienos didžiausio 
kambario^ sienos, gijo šei
myna šalę kitos. *' ■ . • ■ . .. • . .

Baltai apsitaisiusių ’ nu
mylėtųjų sodinama, vidury
je kambario šalę ■ jaunave
džio. ,Svečiams '. statoma 
ant kaurų įvairus valgiai ir 
ryžių vyno taiiręs, kurias 
turi išgerti uz jaunavėdžių 
laimę. Po tai apeigai. j a 11- 
navedžiai. ^eįba/persireng\ 
ti, paskui jįems-Ir yįsiemą- 
svečiams paduodama .taures 
vyno. Turi išgerti.--p® triš- 
tokias taures, o paskui vgė- 
mines dalina jaunavedzianis 
dovanas. ■-■ -i

« VIETINES ŽINIOS.
gių naikinimu. 227 moterįs 
užsiimu a^^^mĮu4 arklių ir 

m ragųo- 
’ų avių. '; ■ 
ęlęse 5 diri

čių, o 47*
■Franci, NAUJO NĄMO ATtBA-J 
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MOTERIS JAPONIJOJ.

(Pabaiga).
Meilės toje prasmėj, ko

kioj ja taiko europiečiai, 
Japonijoj visai nesama. 
Moterystė ten yra laikoma 
kaipo finansinė sutartis. 
Dvasiškojo . patarnavimai 
ten taikoma visai bereika
lingais, nenaudoja jų net 
uoliausi buddistaį, pasiga- 
nėdindami raštu padaryta 
sutartimi, jau iškalno ge
rai apsvarstyta tėvų arba 
giminių. Jaunavedžiai žiu
ri į moterystę labai šaltai..

Kuomet jaunikaičiui su
kanka dvidešimts metų, tė
vai parenka jam pačių. 
Jaunikis užsmeigia prieš iš
rinktosios namus medžio 
šakelę. Jaigu šakelė nėra 
laistoma, tai reiškia, kad 
jaunikis yra atmestas. Še
šiolikos metų mergaitės jau 
gali tekėti už vyro. Kuo
met jaunikis lieka priimtas, 
vieton sutartuvių žiedo duo
da savo išrinktajai šilkinį 
krepšelį, paskui apdovano
ja jų taip gausiai, kad tos 
iavanos tankiai labai skau
džiai atsiliepia ant jo turto 
arba kišeniaus. Mergaitė 
gauna nuo tėvų parėdus ir 
namų rakandus, bet toji pa- 
soga’ brangiai neatsieina, 
nes visais japonų namo ra
kandais yra tik vazonai ir 
kaurai, ant kurių sėdima, 
valgoma ir gulima. Su
tuoktuvių dienoje abudu 
jaunieji su savo šeimyno
mis kreipiasi į vietinį val
dininkų, vadinamų “ko- 
clio”, kuris ir surašo abi- 

sutarties sųlygas.

Didžiausias gaisras vie* 
nok buvo viešbučio “Trans* 
it House” ant 42-ros ir Hal*. 
sted gatvių. Tas viešbutis 
buvo vienas- iš seniausių 
Chicagoje, pastatytas dar 
1865 metais ir jame nakvo* 
davo iš visų skerdyklų gy
vulių pirkliai • ir agentai. 
Visi viešbučio svečiai ir tar
nai išsigelbėjo, bet gaisre 
žuvo ant penkto augšto mie
gantis pasiunčiamas vaikas, 
P. Ritchie. Nors gaisrų ge
sino apie 20 ugnagesių kom
panijų, vienok del ei dide
lio šalčio negalima buvo; 
įveikti siaučiančio gaivalo 
ir visas viešbutis sudegė, 
kuomi padaryta $300.000 
nuostolio.

no dar savo tautiško hymno, 
nes giedant jį didesnė pu
blikos dalis tik po ilgų ra
ginimų atsistojo iš savo sė
dynių.

Teisybės Mylėtojas.

ciose, mafųn 
dirbtuvės®^ 
sunkiuose® 
cuzų motjr 
dirbti, ndS 
jų skaitiftaF 
lių piovimu _
terįs, -
bas frahcuzų ehemiškose 
dirbtuvėse yra labai nesvei
kas/ vienok heatgresia nuo 
savęs., ūipterįų^ bes 12.869 
darbininkės ; dirba : ŲEĮęiniš- 
kose dirbtuvėse;;o 203 Įno- 
■terįš.k^ra. ■^^ęsijohalinė- 
mis chemįk^^įt^iŽ'/fiad- 
terių uzsiirf^zyakĮųųisdiri 

j bimu, 495 išdirb i n i u,
■ ;o ž& mo.ter^^į^Sahaluš.;

^•.^vojinguqše: 
darbiioše

-s?

;e, cukraus 
ėse. ir t. p. 
tuose . fran- 
Ket tiri noro 

iOen nekurią 
®ba. Gyvu- 
aSifma 58 įdo-

Pabaigoj e mažass - vaikas- l?irotėcb^ 
paduoda jduhaye^rai ’̂ dirba -2^6^
dviem latakais 
dytų karšto “sattiVŲk.^aii-- 
navedžiai gerią karte įr 
turi /išgerti i - ^ūgnui, 
kas reiškia, jog/jiedu drau
ge dalysis visais gyvenimo 
džiaugsmais ir /rūpesčiais. 
Po tų; visų apeigų- svečiai 
išvaikščioja, o - jaunavedė 
pasilieka uošvio namuose, 
kur neišeidama turi praleis
ti ištisų mėnesį. .

Labai indomųs yra Japo
nijoj sant-ykiai'Šsėbnininkių; 
su savo tarnaitėmis, kadan
gi ten viešpatauja visiška 
lygybė tarpe ponių ir sam
dininkių. Tarnaitė turi at
likti kas jai pridera ir ly
giai yra gerbiama, kaip ir 
jos ponia. Gatvėje žemai 
pasilenkdami pagerbia kaip 
vienų, taip lygiai ir kitų. 
Augštos draugijos moterįs, 
pradedant nuo ciesorienės, 
pagelbsti tarnaitėms darbe. 
Vakarais visos kartu šeimy
nos ratelyje dalyvauja pa
sikalbėjimuose; nebesant 
šeimininkei namieje jų 
priedermė yra priimti ir 
linksminti svečius. Tarnai
tės draugauja savo ponioms 
svečiuose, eina su jomis į te
atrus ir pasilinksminimus.

Prasčiausiuose japonų 
namuose yra taikoma kelios 
tarnaitės, turtingesniuose 
gi buna jų daugybė, kadan
gi labai mažai joms moka
ma ir labai pigiai atsieina 
jų užlaikymas.

Tie patriarchaliniai san
tykiai iš vienos puses gali
ma išaiškinti beveik vieno
kiu proto išlavinimo laips
niu ponių ir tarnaičių, iš 
kitos gi pusės, labai žemu 
padėjimu moteries, kuri 
dar nesenai buvo skaitoma 
pirmąją tarnaite vyro na
muose. H. — O.

®^Ų;-mptęrįs. 
fe//dirbtuvėse

Jamosios 3b’btų-
vese ’108.' . Popuos, ir kar* 
tono dirbtūS^še^pąlfstųvė) 
se, litogrų^osą^irba abeį-

Vefpyk^e. if ' audyklose 
kur-kas dagiau dirba mo
terių hėg^^^/SSj^y Vil
nų, medvilnės išdirbiniai, 
mezginiairiF F įjįiį iš kurių 
Franci ja turi dideli pelną, 
yra daugiausiai moterių 
darbu. Konfėkcijos. šako- 

; jė moteris ’'beveik - visai 
prašalino vyrus, nes mote
rių tenai dirba 840.000, o 
vyrų tiktai 100.000. Mote
rių siuvėjjų skaitlius yra 
didesnis už francuzų nuo
latinės armijos skaitlių, o 
vienos tiktai, modistės ga
lėtų užgyvendinti gana, di
delį -miestų, peš Franci joj 
jų yra net 53 000,

Dailioji į lytis Francijoj 
labai pĮąčiąį; dalyvauja dai
lės djryojęZ;» Dainininkių 
ten yra 1.247, dramatiškų 
artisčių 1.468,; šokikių 631, 
0 177 moterįs suteikia pa
tarnavimus dailės dirvoje 
kaipo modeliai. Literačh) 
ir žurnalisčių yra 841, 
dytojų 573 ir akušerių 
347.

gy-
14-

< Karšti bučkiai.
- Rožė: — Mano pažadėta
sis vakar mane taip karštai 
pabučiavo, kad man lupas 
degino ištisia naktį.

Viktė: — Kų tai tas reiš
kia? Mane mano Andriu
kas prie susižadėjimo taip 
smarkiai pabučiavo, kad 
ant rytojaus turėjau eiti 
pas dentištų.

KAIP MOTERIS DIRBA 
FRAKCIJOJ?

Gudri mergaite.
Onutė valgydama 

baisiai susiraukia.
Motina: Mesk

tų obuolį, jei jis 
rukštus. '

Onutė: —^ Obuolys labai 
gardus, bet aš susiraukiu 
tyčia, idant broliukas jo iš 
manęs neatimtų.

obuolį

šalin 
toksai

Francijoj yra apie 8 mi
lijonai moterių, užsidirban
čių sau pragyvenimų. Dir
ba jos įvairiose darbo ša
kose: 3.300.000 moterių už
siima žemdirbyste; - 2.520- 
000 moterių dirba pramo- 
nijoj ir 780.000 — pirkly- 
boj. Tiktai tarnaičių skait
lius sulyginamai yra mažas, 
kadangi francuzų moterįs 
yis daugiau pačios užsiima 
Virtuvės ir namų darbais.

Labai yra indomios mo
terių darbo statistikos 
Smulkmenos žemdirbystės 
šakoje. Skaitoma būtent 
155.895 žemes savininkių 
ir" 113.000 sodauninkių; 50 
moterių užsiima grybų au-

Kūdikį migdant nėra rei-
- kalinga jis supti, kaip ne

reikalinga prieš migsiant 
jis ant rankų nešiojant liū
liuoti ar tai kitokiomis 
priemonėmis migdyti.

r^-Jei miegamasis kamba
rys’yra tamsokas, idant ku- 

^dikiui į akis saulės šviesa 
■lepultų; jei kūdikis nėra al- 
Wkanas; jei drabužėliai ir 
■tiaklodalas yra sausi, nie- 
B|u neatsiduoda ir nesuva- puses 
Wanguoti — kūdikis pripras Pačios vestuvės apsireiškia ginimu^ 5 medžiokle, 5 an-

Taipgi priežastis.
— Kas tankistai yra, bran

gi Praniene, _kad tamsta 
tiek daug sųsirupinus. Ar 
gal kokia Nelaimė neduok. 
Dieve patiko 'PJ

— Ak, tai thSsta dar ne
žinai?... Mano senį teis
mas pasmerke/šešiems mė
nesiams kafčjim'an.

■— Nesirūpink perdaug, 
mano mieliausioji prietel- 
ka! Šeši mėnesiai '“’praeis 
kaip iš botago pliaukštelė
jus! Net nei neapsižiurėsi 
kaip vyras bus namie.

— Taigi man tas dau
giausiai ir apeina.

Ant kertes S. Morgan. str.; 
Bridg^or^ 

to,“Kataliko’’ leidėjas Jo
nas M. Tąnanevičia šjemet 
pabaigė statydinti nauįą’šaę 
vo dideli namų. Namas uži
ma tris lotus pločio; ant trijų; 
augštųŲ Tame name tilpsj 
dabartinis J; M. TananeviJ 
čio bankas, “Kataliko” iš-; 
leistuye ir t didelę ^knygųį 
krautuvė. Antrasis namo; 
augštis ir ti^ciasis pakirtai 
privatiniams: gyyei^ams.’ 
Iš dabartinio namą; banko! 
perkraustymas atsibus atei-* 
nantį panedėlį, ty. sausio 15 
d. š. m; Ton iskilmybėn už- 
•kvię^ną v^b.Mętųviai at-; 
silankytŲ- paairiurėti nau-į 
jaųriliįb^dafinj^ytp^ban-i 
ko. Tą diėnų kiekrienam; 
paujan bankau atsilankiu-- 
^^šętatįninčiai bus duoda- 
mabŽ0vanos.b Reikia žinoti,; 

tananevičio ban-į 
kas nėra naujas, bet tik per/ 
keltas iš’seno į naujų na-, 
mų. Naujas -namas randasi; 
čia pat priešai senąjį/ kur 
visuomet buvo biznis. yeda-, 
mas. : Naujo banko nume 
ris,Morgan SĮr.,j 
Chicagcb^Oč Meldžiami at- ; 
silankyti kaip vyrai, taip įįg| 
moteris. Kaip- tame banke 
reikalai bus vedami, mel
džiame perskaityti apskel
bimą šiame “K-ko” nume
ry ant 12-to puslapio.

Misijos.
Šv. Jurgio K. lietuviško

je bažnyčioje, ant Bridge-, 
porto (kertė Auburn avė. ir 
33rd st.) pereitoj subatoj 
prasidėjo šv. misijos. Misi
jų vedėju yra Tėvas Kazi
mieras, kapucinas. Kas 
dienų sakoma trįs pamoks
lai: 9 vai. ryte vienas, 7:30 
vakare du pamokslu. Mi
sijos baigsis ateinančioj ne- 
dėlioj vakare, 14 dienų sau
sio. Tų dienų 10 vai. ry
te bus sakoma du pamoks
iu, 5 vai. vakare bus pa
švęstas misijų kryžius ir 
■pasakytas paskutinis pa
moktas. Išpažinties klau
soma kasdieną pradėjus nuo 
utaminko vakaro. Darbi
ninkams komunija dalina
ma kas dienų 5 vai. ryte.

Koncertas.
Sausio 17 d š. m., ty, se- 

redos vakare šv. Jurgio K. 
parapijos salėje rengiama 
koncertas, iš kurio pelnas 
busiųs pašvęstas musų ži
nomo dailininko Jono Šilei- 
ko naudai. Apie ta daili
ninkų plačiau buvo rašyta 
pereitame “Kataliko”’ nu
mery j. Koncerte žada da
lyvauti į 180 parinktiniau- 
sių artistų. Patariama lie
tuviams neapleisti to kon
certo.

Priešai rūkymą tramva
juose.

Gatvinių tramvajų mm 
tormanai (tramvajų valdy< 
tojai) reikalauja panaikin* 
ti paprotį rūkyti priešakinė* 
se tramvajų platformose, 
kadangi, būnant visų dienų 
dvokiančiuose tabako du
rnuose, motormanui suskau
sta galva, per kų su tram
vajais ir nelaimių daugiau 
atsitinka. Viešosios svei
katos užveizda Young paža
dėjo motormanams savo pa- 
gelbų ir pareikalaus iš mies
to tarybos išleisti nutarimų, 
visiškai uždraudžiantį taba
ko rūkymų tramvajuose. 
Motormanai tikisi taippat 
moterių parėmimo. Iš 
5.000 motormanų tiktai 
vienas yra priešingas rūky
mo panaikinimui tramva
juose. Chicago j yra apie 
13.000 motormanų ir kon
duktorių, kurie ir mano pa
reikalauti iš miesto tarybos; 
rūkymo panaikinimo.-

dalyje Naujų Metų 
parengė liuosos; in-

koncertų Davis 
parko svetainėje.

■ ■ Dainų vakaras.

Šv. Cecilijos Giedorių 
Draugija prie šv. Kryžiaus 
parapijos Town of Lake 
miesto 
vakare 
žangos- 
Square
Žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Koncerto progra
mas buvo toks: 1) Triumfa- 
linis maršas -- C. Gounod, 
labai gražiai padainavo vi
sas choras; 2) duetas “Lie
tuvoj” —- V. Daukšo, dai
navo P;les J. Paškievič ir 
B. Ambrozevič, publikai la
bai patiko; 3) solo ant pia
no paskambino jauna pane
lė: Elsie Makar; 4) Kanta
ta — A. Mallek, dainavo vi
sas choras, publikai, matyt, 
labai patiko, kų liudijo ne
perstojamas ranki) ploji
mas; 5) duetų labai gra
žiai padainavo pp. P. Paš
kievič ir M. Misevič; 6) 
“Kur bėga Šešupė” — J. 
Naujalio dainavo visas cho
ras; 7) pianas “Waltz” 
skambino jaunos p-lės W. 
Marcinkevič ir E. Makar, 
kuomi publika labai gėrėjo
si; 8) “Santa Lucia” ita
liškai labai gražiai sudai
navo panelių choras; 9) 
“Gražios pavasario dienos” 
dainavo visas choras; 10) 
solo “Vakaras” —- S. Mo- 
niuško dainavo p-lė J. Paš
kievič; 11) “Dainorių Mar
šas” — V. Daukšo dainavo 
visas choras.

Abelnai vakaras labai nu
sisekė ir publika juomi gė
rėjosi, kų liudija ilgi delnų 
plojimai. Šv. Cecilijos Gie
dorių draugijai, o ypatin
gai vargonininkui V. Dauk
šui, kaipo mylinčiam savo 
tautų ir gaivinančiam jos 
dvasių, verta ištarti širdin
gų ačiū už gražų pasveikini
mų su Naujais Metais. 
Koncerto užbaigoje choras 
padainavo “Lietuvių Hym- 
nų’’, bet stebėtina, kad iki- 
šiol Chicagos .lietuviai neži-

Nepaprasti šalčiai.
Naujų metų gyvavimo 

pradžia labai skaudžiai at
jaučiamu Chįcagos gyvento
jų.. JVisų.j ^pereitų ... sąvaijtę 
buvo čia nepaprasti šalčiai, 
kokių jau ^nebeatmenama 
nuo daugelio metų. Šaltis 
siekė 12 laipsnių (pagal 
Fahrenheito termometrų). 
•Namai ir tramvajai nega
lima buvo apšildyti. Nuo 
gatvių buvo imama pusiau 
sušalę žmones; labdaringos 
įstaigos tiesiog apgultos bu
vo vargšų, prašančių pagel- 
bos. Nuo šalčio mieste nu
mirę keliolika žmonių, dau
gybė gi sunkiai susirgę ar
ba nušalę įvairias kūno da
lis. Miesto namuose suteik
ta nakvyne 590 žmonių, 
apart to visos policijos nuo
vados per naktis ir dienas 
buvo prigrūstos beturčių ir 
benamių žmonių. Tarp bė
dinųjų vargas neapsakomas.

167 gaisrai viena diena.
- Pereitoji pėtnyčia Chica- 
gos miesto historijoj atsižy
mėjo dar negirdėtu gaisrų 
skaitliumi. Nei mažiau nei 
daugiau, tų diena iškilo 
mieste net 167 gaisrai. Tuo
se: gaisruose vienas žmogus 
sudegė ir daugybė liko su
žeista. Visų gaisyų nuos
toliai siekių $500.000. Iš di
desnių gaisrų pažymėtini 
šiė:

Gaisras namuose p. *n. 
6857 S. Carpenter- gat., kur 
trys • šeimynos paliko be 
pastogės. .

Firmos Halsted Street 
Mill Co. dideli namai sude
gė iki pamatų, kame turė
ta $20.000 nuostolio.

Firmos India Tea Co. na
mai, p. n. 209-11 E. 31-ma 
gat., žuvo liepsnose ir delei 
tos priežasties keli šimtai 
aplinkinių namų gyventojų 
didelėj išgąsty j turėjo bėgti 
ir kraustytis iš savo bustų.

Kova su loterijomis.
Suvienytųjų Valstijų vy* 

riaušybė turės nėšušipyati*““* 
mus ''Šu Saksonijos kiw^ 
gaikščiij dvaru, kuris per 
savo agentus skelbia lote
rijų; Šimtai čikagiečių ga
vo krasa cirkuliarus, šau
dančius dalyvauti 161-mo j 
Saksonijos loterijoj. Wash- 
ingtono vyriausybė pareika
laus pasiaiškinimo ir nu
baudimo agento K. Sturm, 
kuris tuos cirkuliarus kra
sa prisiunčia Amerikon.

Kaip žinoma yra, Su
vienytųjų Valstijų vyriau
sybė uoliai kovoja prieš lo
terijas ir po bausme už
drausta yra visiems laikraš
čiams jas garsinti. Atkrei-. 
jiama į tai atidžia ypačiai 
ietuvių draugijų,

tankiai rengia įvairius pasi- 
inksminimus su loterijo

mis, išlošimais ir dovano
mis, jog laikraščiams skel
bti tokias loterijas uždraus
ta, tatai nereikia turėti jo
kit) pretenzijų, jaigu iš 
laikraštin dedamų apskel
bimų tokios loterijos ir iš
lošimai išbraukiama.

kurios

“ Aušros” vakaras.
Subatoj e, sausio 20-tų 

dienų 1912 m., šv. Jurgio 
parapijos svetainėje, kam
pas 32 Place ir Auburn avė., 
atsibus “Aušros” 10-meti- 
nių sukaktuvių vakaras.. 
Vakaras prasidės 7:30 vai. 
vakare. Minėtas vakaras 
bus papuoštas geriausiu 
programų, kokio dar iki- 
šiol nebuvo. Tikimasi la
bai skaitlingos publikos.

“Aušros” prelekcija.
Sausio 14 dienų 3 vai. po 

pietų “Aušros” svetainėje, 
3149 S. Halsted gat., J. Lau
kis turės prelekcijų temoj 
“Tikroji ir dirbtinė draugi-
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Publikos 
nemažai,

vedė- 
prieš 
išėjęs

bažnyčiai nieko 
bet per Kalėdas eina lenkų 
bažnyčion ir lenkui kunigui 
aukoja po penkis dolerius. 
Net patįs lenkai parapijo- 
nai juokiasi iš tokio lietu
vių nesusipratimo. Lenkų 
Bayonne’j yra keliolika sy
kių tiek, kiek lietuvių; jie 
turi savo naujų gražių mu
rinę bažnyčių, kur visuomet 
prisirenka pilna žmonių, 
kaip antai per Kalėdas toji 
daugybė žmonių suaukojo 
net tūkstantį dolerių, vie
nok lietuviai jiems dar pa
deda, o savo reikalais visai 
nesirūpina.

Tamošiaus Sūnūs.

Bayonne, N. J.
AI ūsų miestan gruodžio 

26 d. 1911 m. atsilankė Sce
nos Mylėtojų Draugija iš 
Newark, N. J. (apie kurią 
iki šiol dar nebuvo girdėti) 
ir Hooper-Cooper svetai
nėje, p. n. 94 E. 22-ros gat., 
sulošė dvi komediji: “Vie
nas iš musų tui* apsivesti” 
ir “Velnias ne boba”. 
Apart to buvo dar dekle
maci jos, p. A. Radževičius, 
Newark ’o vargonininkas, 
su savo choru padainavo 
keturias dainas, o po vis
kam parengta šokiai.

Pirmiausiai teatro 
jas p. Stankevičius, 
prasidėsiant teatrui
ant estrados, šitaip prabilo 
į susirinkusių publika: 
“Dabar tuojau prasidės te
atras, prašau užsilaikyti ra
miai, o jei ne, tai ana dėdė 
pas duris stovi su “paika”! 
tai pašauktas ir tuoj nura
mins, šomfš su “paika” 
apdaužęs. Nusiimkit kepu
res! Nerukykit!” Atsi
lankęs į svečius svetiman 
miestan, p. Stankevičius 
pasakęs tokių smarkių pra
kalbų nuėjo sau už ku
lisų. Iš publikos niekas 
rankomis* neplojo, tik visi 
stebėjosi tokia teatro vedė
jo drąsa.

Lošimas nusisekė neblo
giausiai, jei neminėti sufle- 
riaus tokio garsaus rėkimo, 
kad net kitame svetainės 
gale girdėti. Lošikai savo 
kalboje vartojo anglų žodį 
“yes” vieton “taip” ir tan
kiai savaip iškraipydavo 
nekurtuos sakinius. Labai 
nepatogiai buvo vartojama 
ant scenos sofa, nes buvo 
pastatyta galu į publikų, 
taip kad kuris aktorius ar 
aktorė gulė ant jos — tai 
kojomis į publikų.

Viršminėta draugija atsi
lankė į šį miestų niekam ne
žinant, niekieno nekviesta, 
nes jokia vietinė draugija 
apie tai nežinojo, išėmus 
keletą pavienių žmonių, su 
kuriais gal buvo ir susitar
ta. Pirmą Kalėdų dieną to
ji draugija prašė vietinio 
klebono užsakyti jų ren
giamą teatrą bažnyčioje, ką 
klebonas ir pagarsino, nes 
draugija pažadėjo paaukoti 
kiek pelno ir vietiniai baž
nyčiai. Kiek užlirbo ir ar 
paaukojo kiek bažnyčiai — 
neteko ištirti; bet kad drau
gija atvažiavo į Bayonne 
tiktai pasipelnyti, tai jau 
aiškiai suprantama. Nors 
užkenkta vienai vietinei 
draugijai, kuri ant Naujų 
Alėtų taippat rengė balių, 
vienok ir patįs ne wark’ie
čiai su savo teatru turėjo 
nesmagumų. Mat, vakare, 
atidarius jiems svetainę, 
policija atėjo ir uždarė sve
tainę, aiškindama, kad be jo
kio pavelijimo neturi teisės 
rengti balių. Atsiradę ne
maloniame padėjime, teatro 
rengėjai nuvyko pas vietinį 
kleboną, kun. AI. Šedvydį, 
kuris pasigailėjo svečių- 
newark’iečių, parašė jiems 
raštelį, jog pelnas eis vieti
nės lietuvių bažnyčios nau
dai’ir tuomet policija leido 
jiems atidaryti svetainės 
duris.

Darbai šios apylinkės 
dirbtuvėse eina gerai, vie
nok iš kitur atvykusiam 
darbas ne labai lengva 
gauti. Musų mieste yra to
kių lietuvių smuklininkų, 
kurie visų pelną daro iš įie- 
tuviŲt yienok savai lietuviu

. -L

Jersey City, N. J.
Gruodžio 25 dienų 1911 

m>vietinė šv. Jono Krikš
tytojo** draugija parengė 
maskinį balių, 
buvo prisirinkę 
ypačiai jaunuomenės, vie
nok apsimaskavusių labai 
mažai tebuvo. Geriausiai 
apsirėdžiusiems buvo ski
riamos dovanos. Iš vyrų 
pirmų dovanų gavo J. Pa- 
serbskis, iš merginų gi pir
mų dovanų paskirta kokiai- 
tai nepažįstamai man mer
ginai, nors, sakoma, pui
kiausiai apsirėdžiusi buvo 
p. U. Jankauskiutė, kuriai 
ir prigulėjo pirmoji dovana. 
Iš kitų žaislų baliuj buvo 
vartojama tekioj anti krasa 
ir maršavimas, kuris vienok 
nenusisekė. Nors per visų 
balių buvo pardavinėjama 
svaiginantieji gėrimai, vie
nok vakaras praėjo gana 
ramiai. Atsirado, žinoma, 
ir neišmanėlių, kurie pama
tę vienų vakinų, apsimas- 
kavusį chinu, traukė ji už 
kasos, iš ko galėjo pakilti 
peštynės, kas lietuviams vi
sai ne naujiena.

Vietinis šv. Onos lietuvių 
parapijos choras neužilgo 
ketina parengti vakarėlį su 
dainomis, deklemaci jomis, 
šokiais Ir scenoje pastatyti 
kokį-nors nedidelį veikalė
lį. Linkėtina chorui geros 
pasekmės!

Korespondentas.

Hoosick Falls, N. Y.
Vietinius lietuvius atlan

kė kunigas iš lenkų parapi
jos aprūpinti žmones dva
siškais reikalais, vienok at
sirado daugelis lietuvių, ku
rie išpažinties laike prabu
vo smuklėse. Liūdna yra 
labai, kad lenkų kunigas 
niekino vietinę lietuvių 
draugijų už tai, kad ji ne
priima lenkų, esu, lenkai 
tokie geri katalikai, kaip ir 
lietuviai ir tik Lietuvos ap- 
šviestunai lenkų nekenčia, 
o čia, esu, nėra tų apšvies- 
tunų ir visi yra lygus. Pa
gal tų lenkų kunigų, len
kams reikėtų priimti i savo 
draugijas airius, italus ir 
kitokius, nes jie gal dar ge
resni katalikai, negu lenkai, 
o kas tai yra toji menama 
lenkų “lygybė”, tai geriau
siai lietuviai jų 
dabar atjaučia 
ant savo kailio, 
bagai lenkai vis 
taja “brolystės” liga ir 
skaudu jiems matyti, kad 
lietuviai pagalios paliovė 
tarnavę svetimiems die
vams ir rūpinasi savo tau
tos reikalais.

Gruodžio 22 dienų 1911 
m. Antano Macinsko namus 
atlankė didelė nelaimė. Jo 
10 metų amžiaus duktė Mo

atjautė h’

Mat, na- 
dar serga
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namon, bėgo per geležinke
lio bėgius ir liko užmušta 
smarkiai bėgančio trauki
nio. Nelaimingoji buvo dar 
gyva apie pusę valandos ir 
po sunkių kentėjimų atsi
skyrė su šiuomi svietu, pa
likdama dideliame nuliūdi
me savo tėvus.

Lietuvis.
Rockford, Ill.

Parengtomis čia Lietuvių 
Ukėsų Kliubo prakalbomis, 
kur kalbėjo J. Kirtiklis iš 
Bostono ir B. K. Balevičius 
iš Chicagos, vietiniai lietu
viai taip užsiinteresavo, 
kad nieko daugiau neišgir
si kalbant, kaip apie tuodu 
kalbėtoju. Vietiniai soci- 
jalistai labai yra neužganė
dinti B. K. Balevičium, 
jog šis pasakęs: “Kad ir 
socijalistai gaus viršų, o 
mes nebusime mokinti, tai 
mus kaip veršius pasirišęĮ 
kaip vedė, taip ir ves, ir 
neikiek nebus geriau kaip' 
dabar”. Kiti gi dar labai 
gailisi tų $10, kuriais Kliu- 
bas apmokėjo p. Balevi- 
čiaus kelionės lėšas. Geis
tina butų, idant p. Balevi
čius dar kartų čia atsilan
kyti; ir dar daugiau pamo
kytų musų tautiečius.

Girdėti, kad vietinis lie
tuvių parapijos komitetas 
nebenori daugiau tarnauti 
ir žada pasišalinti iš užima
mos vietos su visa savo 
“poniškąją” kalba..

Agnieškutės Švogeris.

Worcester, Mass.
Darbai pas mus eina ne

blogiausiai, bet iš kitur pri
buvusiam sunku darbas gau
ti, nes ir čia yra labai daug 
darbininkų. Tarp lietuvių 
nieko gero nėra, vieni tik
tai nesutikimai ir negrųžus 
apkalbėjimais Vietinis lie
tuvis nuėjęs pas lietuvį fo- 
tografistų, apsirėdė kunigo 
drapanomis ir, atsisėdęs 
ant krėslo, klausė neku- 
riuos ištvirkėliui neva išpa
žinties, pajuokdamas tuomi 
katalikų tikėjimo apeigas. 
Sveiko proto- žmogus taip 
negalėtų pasielgti.

East $t. Louis, Ill.
Pas mus darbai gyvulių 

skerdyklose suvis susimaži
no. Geležiniuose fabrikuose 
taippat prastai dirbama, 
tatai daug žmonių vaikščio
ja be darbo. Vietiniai lie
tuviai labai ihpratę girtuo
kliauti, iš ko tankiai atsi
tinka muštynės ir visokios 
nelaimės. Kalėdų dienoje 
pas B. Šliažų atėjo jo keli 
pažįstami kaimynai Į sve
čius. Žinoma, stipriais gė
rimais gerai pasivaišinę, 
svečiai ėjo namo. Išėjus 
jiems laukan, užpuolė juos 
iš antrų namų keli pusgir
čiai' vyrai. Besimušant, 
vienas iš užpuolikų šovė du 
sykiu iš revolverio ir vie
nas šuvis^pataikė A. Kar
piui į rankų. Pašaukta li- 
gonbučio vežimas, kuris su
žeistąjį nugabeno ligonbu- 
tin. Policija tų pačią nak-

• tį vienų kaltininką suėmė, 
kitas

o
dai* tebesislapsto.

J. M.

yra
Maspeth, N. Y.

Čia lietuvių nemažai 
apsigyvenusių ir visi jie su
tikime gyvena. Lietuvių 
parapijos reikalai gerai ve
dami, tik vienas dalykas 
keistas, kad vietinis klebo
nas leidžia žmonėms gyven- 
ti_po bažnyčia. Kaip gir
dėjau dabar po bažnyčia 
gyvena kokis-tai (brolis su 
sesere, kurios pavardė yra 
Pajaujienė. r . i ••

DJ Atsimotas..

ČIKAGIEČIAI KARŠTAI 
REMIA SAVO ,t DAILI

NINKĄ.

Skaitytojai Jau., pereita
me “Kataliko”, ųumeryje 
tėmijo paminėjimų apie 
rengiamų vakarų, naudai 
musų "jauno dailininko Jo- 
no Šileiko. Tas vakaras 
atsibus ateinančioje seredo- 
je, sausio 17 diena, 8 vai. 
vakare, šv. Jurgio parapi
jos svetainėje.

• Kaip vietini; 
remia sumanymų pašelpti 

lietuviai

parodo to

IHil

rengiamo vakaro programa 
kuris, kaip
tikru šaltiniu, Bl' 
džiausiąs ir 
koki kada-ib J
rei i gė. T i k J; te". į-ĮįP ** \ 
kad tame
nemažiau
ku kai pi r s 
tistu ir kitolWg^^i^?^

Tikro 
duoti dar 
Šistengsiu 
trumpus nnrl 
tįstus ir dal\W^^^^|

Iš SV('timW<:į^:^^?^® 
džiu tam
gaut žinom® • ’
ros solistę
kuri, kaip JM • 
vieną save® ' 
uos ima 
svelimtau^B
M. G.
('hieago,{(■_ 
baritonu 
visoj An®
Chicago j
huinanij^^^^^^^^^^H 
i >-h“ .g*:
ima k *vj A;. ? .*■ J'AA-”"* 
no Ši]e®r
sakyti
kančių^^^^^^^^^^^M 

r

muši; originalįnę labai už- 
imančių komedijų. “Be šu
loparašytų K. Puidos.

Mūžikališkas programas 
žada but labai turtingas ii* 
toks, kokį dar lietuviai nuo 
AI. Petrausko laikų nėra 
girdėję. Apart viršminėtų 
svetimtautiškų žvaigždžių 
dalyvauja tokie žinomi mu
sų artistai ir artistės, kaip: 
p. A. Pocius, pianistas, kaip 
nekurie mano, busiantis lie
tuviškas Paderevskis ir ku
ris už savo skambinimų ant 
piano jau yra gavęs keletą 
medalių nuo Chicagos mu
zikos žinovų. P. P. Sarpa- 
lius — smuikorius, studen
tas Chicago Musical Colle
ge, vienatinis musų smui
korius, tikroje to žodžu 
prasmėje, kuris šiandie Ch 
cagoje užima AI. Petrauslo 
vietų ir yra choro “Biru 
tės” bei to pačio vardo or 
kestros dirigentu. F. Bi- 
janskas — jaunutis pianis
tas, studentas Chicago AIu- 
sical College, gabus muzi
kas ir labai daug žadantis 
ateityje.

Iš dainininkų dalyvauja 
žinomi musų publikai: A. 
Vyčas — liriškas tenoras h 
K. Kasputis — dramatiškas 
tenoras.. Iš dainininkių tą 
vakarą puoš muši; mylimos 
lakštingalės: p-ia J. Jakše- 
vičiutė-Janušauskienė h 
p-lė A. Klimavičiūtė. Abi
dvi jos yra čionykščiu kon
servatorijų mokinės ir ant 
tiek jau atsižvm^M^^^Mg

žodžj
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Šita muzikališka organiza
cija ar ne bus tiktai di
džiausia iš visų jai pana
šių Amerikoje. Ji suside
da iš 40 suviršum gerai iš
lavinti; muzikų. Daugu
mas iš ji; buvo muzikais 
garsiame ne tiktai Rusijoj, 
bet ir visame sviete, kuriuo- 
menės Preobražensko Leib- 
Gvardijos pulko orkestroj. 
Benų vadovauja žinomas 
muzikas-smuikorius ir di
rigentas p. J. Jakaitis, bu- 
vusis dirigentas vienameRu- 
sijos armijos pulke. Nors 
šita jauna mustikališka or
ganizacija nelabai dar yra 
nuoma musų visuomenei, 
bet mkjiau, kad su laiku be 
jos me£ negalėsime apsieiti, 
<aip šiandie mums sunku 
utų apsieiti be “Birutės” 
boro. Sužinojęs apie ren

giamų Jono Šileiko naudai 
vakarų, benas vienbalsiai 
nutarė jame dalyvauti, iš 
ko matyti, kad jo nariai 
yra gerais lietuviais-tėvy- 
nainiais, suprantančiais lie
tuvių visuomenės reikalus. 
Publika šiame vakare turės 
gerų progų susipažinti su 
geriausiu lietuvišku Penu.

Po teatrui ir koncertui 
žada būti didelis europeji- 
nis balius, kuriame be per- 
stojimo grieš dvi orkestros, 
susidedančios iš 70 žmonių. 
Manoma taipgi surengti 
“ cotillion’ų” ir “confetti”. 
Tvarkos dabos jauni lietu
viai, čionykščių universite-
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SAUSIS.
11. K. Hygino pop.
12. P. Arkadijaus k. _ • .
13. S. Veronikos pan..
14. N. 2 savaitė po 3 Kar. Hilarijaus.
15. P. Povilo I vienuolio.
16. U. Saldž. Vardo Jėzaus.
17. S. Antano vienuolio.

sįrinkusių po ištarmės per
skaitymui į prisaikintojų 
suolą, atsisukę sušuko: ‘ ‘ gal
važudžiai!” O tasai žodis 
reiškia daugiau nei prakei
kimas.

*

Redakcijos Paišmijimai.
^^Andai iš New Yorko pra- 
—nešta, kad prisaikintųjų 

suolas po pusantros valan
dos pasikalbėjimo paliuosa- 
v.ęs nuo visokios atsakomy
bes moteriškųjų jekučių 
dirbtuves “Triangle Waist 
Co.” savininkus, kaltina
mus tiesiog už užmušėjystę. 
Pereitais metais kadangi 
toji dirbtuvė sudegė ir gais
re žuvo 147 moterjs, mergi
nos ir keli vyriškiai. Už 
tą baisų atsitikimą visa kal
tybė 
vės 
gi 
dirbtuvėje 
tiviškiausiij atvangos būdų 
nuo gaisro. Visi ten dir
bantieji darbininkai tiesiog 
buvo uždaryti it kokiuose 
slastuose, iš kurių, kilus 
gaisrui, nebuvo galima pa- 
sprusti laukan jokiuo budu.

Prokuratorija teisme pei’ 
liudininkus aiškiai prirodė, 
jogei tai baisiai nelaimei 

įkalti fabrikantai, kadangi

krito ant 
savininkų, 

ištirta, kad 
nebūta

dirbt u- 
kadau- 

toje 
primi-

Dr. Frederick A. Cook, 
kuris savame laike pagim
dęs daug sensacijų pasako
jimais apie šiaurės žemgalio 
atradimą, patraukęs atsako
mybėn laikraščio “New 
York, Times” išleistuvę, rei
kalaudamas $100.000 atlygi
nimo už prasižengimus skel
biant apie jį neteisingas ži
nias.

“New York Times” skel
bė: 1) kad d-ras Cook Ko- 
penliage viešame susirinki
me iššvilptas ir supuvusiais 
kiaušiniais apmestas, taip, 
kad turėjęs pasprusti per 
šonines duris; 2) kad dr. 
Cook buvo besistengiąs iš
vogti Parsono veikalą, ilgų 
tyrinėjimų vaisius; 3) kad 
dr. Cook apie žemgalį pasa
kojęs nebūtus daiktus, pasi
remdamas Loose išmislais.

Tais trimis pranešimais 
ir straipsniais dr. Cook li
ko užgautas, kadangi visai 
taip nebūta, kaip “New 
York Times” savu laiku ra
šęs. Jis sako, kad jam ne
apeiną gauti augštą atlygi
nimą, bet taja byla suteikti 
Amerikos tautai progą per
sitikrinti, katroj pusėj 
esanti gryna teisybė.
^_Be to dr. Cook apreiš-

ta. Už to klausimo užme
timą kaltinama atstovas 
Bulota, kuris Suvalkijos at
skyrimo klausimą buvo ža
dėjęs pakeiti dar antroje 
dūmoje, o ligšiol to viso ne
atlikęs. •

‘ ‘ Vilty j ” tas klausimas 
atgaivinta todėl, kad dabar 
dūmoje svarstoma sumany
mas apie Lenkijos savy val
dą. Lenkijai buk jau leista 
visuose viduriniuose mies
to valdymų dalykuose, do
kumentuose ir raštuose gre
ta su rusų kalba vartoti ir 
lenkų kalbą. Kadangi Su
valkija priklauso Lietuvai, 
o tenai be to ir gyvena dau
giau lietuvių nei lenkų, tai
gi tuo budu lietuviai skriau
džiami, o lenkams įsivyra
vus jie bus visai ir ignoruo
jami, lenkinami, taigi atsto
vui Bulotai ir priminta Su
valkijos atidalinimo klausi
mas.

Regis, tą klausimą atsto
vas Bulota jau pakėlęs du
rnoje, kadangi Amerikos 
lenkų laikraštija kai per 
miglas, dar visai neaiškiai 
tą dalyką pamini, aimanuo
dama vis-gi, kad Suvalkijos 
atskyrimą kai kad Cholino 
sumanę patįs rusai, idant 
veikiau “brolius” lietuvius 
surusinti, atmesti aniems 
kitoniškesnę politiką.

Rasi, netrukus apie tai 
patirsime iš Didžiosios Lie
tuvos laikraščių.

** *
“Liet. Žinių” No. 139 in- 
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geros minties^ širdingo, pi
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širdyse šimteriopas pilietiš
kų dorybių derlius, bujo- 
jantis derlius.’

Taigi metai į metus vis 
buiniau toji dirva puošiasi 
vaisiais, kurių grudus ka- 
daisiai pasėjo musų tautos 
vadovai, tautos mylėtojai.

Tegu taigi ir šiais metais 
pradžioje tarp musų liau
dies pasėlis atneša kuodi- 
džiausius vaisius, didesnius 
nei kitados.

Tegu šakojasi praeities 
gerbimas ir pasitikėjimas 
ateitimi.

Tegu lietuvės motinos in- 
kvepia savo; vaikeliams Lie
tuvos meilę, tėvynės praei
ties pagarbą^ Turime ži
noti tai, kad mes esame vi
si brangios Lietuvos vai
kais, nežiūrint į tai, kur gy
vename, kokios šalies esa
me piliečiais, kadangi mus 
po visas šalis išsklaidė žiau
rus likimas.

Tegu musų jaunuomenė 
šviečiasi ir labiaus ir dau- 
giaus susipažįsta su dabar
timi; tegu pati sau ramiai 
tautos labui darbuojasi, 
žengia pirmyn ir tegu po
draug tėmijasi į kitų tautų 
pažangumą, Tegu musų 
brangioji jaunuomenė už4 
vislabiaus nepamiršta savo 
tėvelių kalbos.

Kas darbuojasi tikrai ir 
išlaikomai,' tas yra ateities 
stulpas ir tokiam tėvinai- 
niui verta Velyti viso labo.

Pernai Amerikos lietuvių 
išeivijoje labai, labai daug 
darbuotasi: darbuotasi sei
muose, suvažiavimuose, per 
laikraščius, gyvais žodžiais, 
materi j aliniu budu ir dar 
kitokiais. Ir matomi iš to 
vaisiai nemenki, matoma 
pas Amerikos lietuvius pa
žangumas, bet rimtas, do
ras, gražus, išėmus, žinoma, 
kelis nesusipratėlius. Ir jei 
pernai Amerikos lietuvių 
dirvoje derlius atnešė gero
kus vaisius, pridera ir šie
met mums tautos dirvoje, 
ty. išeivijos dirvoje taippat 
neapsileisti if pernai pra
dėtus darbus pastūmėti pir
myn, imties, taip sakant, 
kas už špato, kas už plunks
nos ir purenti lietuvių išei
vijos žemelę, kuri, dėkui 
Augščiausiająm, jau žymiai 
papurenta, nors toli dar ne 
tiek, kiek išteisybės turėtų 
but atlikta.

Metas mums, viengenčiai, 
darbuoties, metas šiemet 
pernai pradėtus tautinius 
darbus baigti.

Čionai visupirmu turiu 
omeny j Lietuvių- Spaudos 
Draugiją Amerikoje, kuri 
jau treti metai gyvuoja ir 
kuri turėjos jaut net du savo 
suvažiavimų. t

L. S. D-jon ųors gražu ne 
visi Amerikos lietuviški lai- 
kraščiatipriguli, bet neapsi
riksiu patėmydamas, kad 
ton Dr-jon fpriguli rimčiau- 
sieji laikraščiai, nežiūrint, 
kokios anie pakraipos butų. 
Ir iš šių laikraščių, jų atsto
vų ir bendradarbių taigi ir 
laukiama pernai pradėti 

u tautiniai darbai šiemet pa
rbaigti. O tų pradėtų darbų 
[labai daug, jei tik pažvelg
sime į pernykščio laikrašti- 
Jninkų suvažiavimo nu- 
į sprendimus? ir įvairius su
manymus. Atskleiskime su
važiavimo protokolo lapus, o

to, plunksnos ir Viso ap
šviesto žmogaus sumanumo. 
Jei tų visų# sumany’jjiu ir 
nusprendimų šiemet ligi 
antrajam suvažiavimui at
liksime ir išpildysime nors 
menką dalį, nors mažumą, 
tuomet bus kuo susiejus pa
sidžiaugti ir pasigerėti. Nes 
kas-gi už mus darbuosis, jei 
ne mes patįs? Kas musų 
išeivija rupįsįs, jei ne musų 
laikraštija ir jos atstovai su 
bendradarbiais ?

Taigi metas darbuoties, 
viengenčiai! Jei musų 
Liet. Sp. Dr-ja pramįs su
žėlusį taką ir prieis arčiau 
savo ieškomo idealo, nėra 
abejonės, kad savo burelin 
pritrauksime ir kitus, pasi
likusius nuošalyj, laikraš
čius, kurie nūdien abejoja, 
begu mes galėsime atsiekti 
savo tikslą, begu mes kuo
met nors galėsime džiaug- 
ties savo darbo vaisiais,

Visupirmu nuoširdžiai 
patarčiau visiems gerbia
miems laikraštininkams, 
prigulintiems L. S. Dr-jon, 
laikyties tvirtai tos Dr-jos 
ir pildyti 2-rojo laikrašti
ninkų suvažiavimo nutari
mus, ty. mokėti išdan pa
skirtus mokesčius ir elgties 
pagal suvažiavimo protoko
lo mintį. Jei musų Dr-ja 
sustiprės — turėsime vai
sius iš visų suvažiavimo su
manymų ir nutarimų.

Paskiau drįsčiau pakla
binti šiemet sparčiau pasi
darbuoti suvažiavo išrink
toms komisijoms, kaip tai: 
apskelbimų, vaizbos, švieti
mo, statistikos, scenos, tau
tiškojo fondo ir kitų. Dau
giausiai mums turėtų rū
pėti: švietimas, statistika, 
tautos reikalams fondas, 
apskelbimai. Jei komisijos 
nors dalimi pasidarbuotų, 
mažiau mums liktų rūpės-* 
čių.

Todėl darbuokimės, vien
genčiai. Purenkime išeivi
jos dirvą, kaip tasai žem- 
dirbis-artojas savo žemelę, 
o gausius vaisius apturėsi
me jei ne šiemet, tai kitais 
ii’ sekančiais metais.

Su pagarba
J. M. Tananevičia,

L. S. D. pirmininkas.

KAS LINK PRIGULĖJI
MO Į DRAUGIJAS.

ir pakanka, nesirūpinama 
ateitimi. Ne, brolužiai, tu
rite rupinties netik dabar
timi, bet ir ateitimi, o toji 
rūpestis turi but tokia: tau
pyti pinigus iv prigulėti į 
draugijas. Susirgus, ar 
darbe susižeidžius — tai di
džiausioji žmogui nelaimė: 
veltui nelaikys ant burdo, 
nieks neprižiūrės ir netu
rėsi prieglaudos. Geras 
draugas tave šelps ne taip 
ilgai, kaip tau rodos; jei sa
vo pinigų neturėsi, neteksi 
nei prietelių ir busi apleis
tas, kadangi Amerika, tai 
ne tėvynė, kur galima alka
nam gauti pavalgyti, o be 
namų esant gauti šiokią to
kią pastogę. Neprigulėda
mas į draugijas darbe liksi 
sužeistas, arba, sakysime, 
susirgsi, turėsi kraustyties 
į viešąjį ligonbutį, kur ne
turėsi nei paguodos, nei su
raminimo, nei draugiško 
patarnavimo. Sakysime-gi 
mirsi ir, jaigu neturęgį gi
minių ir neprigulėsi į drau
gijas, negausi krikščioniško 
palaidojimo, bet miestas, 
kuriame gyveni, savo lėšo
mis tave palaidos ant abel- 
nų miesto kapinių, kur lai
dojama visokie nežinomi 
žmonės. Bet jei retkarčiais 
atsišaukia giminės ai’ pa
žįstami susimylėję pasiima 
iš ligonbučio tavo lavoną 
pas save į namus, kiek tai 
tuokart jiems prisieina pri
vargti, palaidojimui kolek- 
tuoti pinigus ir iškęsti viso
kius nesmagumus, kadangi 
renkant aukas sutinkama 
visokių žmonių. Aukotojai 
visupirmu paklausia, ar ve
lionis prigulėjo į kokią nors 
draugiją, o atsakius “ne”, 
tankiausiai nieko neduoda 
ir da koliojasi.

Iš to viso matoma,, kad 
prigulėjimas... į draugijas 
yra labai naudingas daiktas 
kiekvienam, ar tai vyriš
kiui, ar tai moteriškai. To 
delei butų labai gera, idant 
musų broliai ir sesutės nors 
sykį suprastų apšviestesnių 
brolių. šauksmą, paragini- 
musf Kiekvienas į draugi
ją prigulintis narys ,ligoje 
iš draugijos išdo gauna pa
šalpą, o mirus dailų palai
dojimą.

Visi tai atminkite, kurie 
ligšiol neprigulite į draugi
jas. . Alyva.

įgą ten išvysime daug sumąny- 
pja mų^ kurių . daugumas lau

kia darbininkę raukos, pro- rį <

Kiekvienas lietuvis arba 
lietuvaitė atvykusis į Su
vienytas Amerikos Valsti
jas, kuoveikiausiai turėtų 
rupinties prisirašyti į lietu
viškas draugijas, kokios 
randasi kiekviename mies
tely, kur tik yra apsigyve
nęs lietuvių būrelis. Yra 
visokių draugijų, kaip tai 
bažnytinių, taip ir tautiškų 
ir kiekvienas gali prisira
šyti į tą draugiją, kokia 
katram patinka. Kadangi 
daugumas musų brolių ir 
sesučių, atvykusiųjų šian 
laisvės kraštan, mano ap
sieiti ir be draugijų, min
tydami, kad jie busią vi
suomet sveiki, neturėsią jo
kių netikėtų nelaimių, arba 
kadir nelaimingų atsitikimų 
kaip tai mirties, to delei 
jiems prigulėjimas ir pašal
pa esanti visai nereikalin
ga. Bet kokis tai daugu
mas su tokiomis mintimis 
apsirinka. Darbe liko su
žeistas, nėra iš kur pašal
pa gauti; susirgo ir numirė, 
nėr kam palaidoti. Ypač 
vaikinams ir merginoms 
priderėtų neatbūtinai prisi
rašyti į vieną, o dar geriaųs 
į dvi draugijas, kadangi nei 
vienas negali žinoti savo 
likimo.. Kol esi sveikas, tu-.

ją, tądį sodos, to

APIE MIKO PETRAUS
KO VEIKALUS.

“Vienybės Liet.” No. 1. 
š. m. teko patėmyti sekan
ti iš Brooklyno žinutė:

“Petrausko veikalų inga- 
liotinis. Mikas Petrauskas, 
kuris dabar apsigyvenęs 
Milane (Italijoje), esąs pa
vedęs visą prižiūrėjimą sa
vo kompozicijos veikalų, 
statomų Amerikoje, p. Ks. 
Strumskiui, Brooklyno dai
nininkų vadovui. Todėl vi
si, kas tik norės p. Petraus
ko veikalus statyti, turės 
susirašyti su p. Strums- 
kiu”.

Iš kur tokia keista žinia 
pasemta? Bet jei ji pa
semta iš paties p. Strums
kio lupų, tai p. Strumskis 
ir gi turi gana gerai žinoti, 
kad visus p. M. Petrausko 
veikalus yra nupirkęs “Ka
taliko” leidėjas, Jonas M. 
Tananevičia, ir tie visi vei
kalai yra J. M. Tananevičio 
nuosavybė. Apart “Liau
dies dainų”, “Artisto re
pertuaro” ir kitų, iš p. Pet
rausko nupirkta operetės: 
“Birutė”, “kaminkrėtis ir 
Malūnininkas”, “Adomas ir

, Petrauskui ligšiol išmokėta 
1.560 dolerių. Į porą šimtų 
dolerių be to dar neišmokė
ta, kadangi p. M. Petraus
kas, išvažiavęs į Italiją, 
ėmė man siuntinėti naujas 
išlygas sulyg tų veikalų, ko 
pirmiau nebuvo sukalbėta, 
taigi tie į porą šimtų dole
rių sulaikyta ir laukiama jo 
Amerikon sugrįžimas. Kuo
met p. Petrauskas gyveno 
Amerikoje, man nieko be
sakė sulyg savo ten kokių 
keistų išlygų, bet išvažia
vęs Europon, štai kokias sa
vo pastabas kiekvienam vei
kalui prisiuntė:

“Autorius muzikos už sa
vo sceniškus perstatymus, 
ty. su lošimu stato šias iš
lygas: Už kiekvieną per
statymą scenoje: Europo
je — vienas rublis Tautos 
Namo fondan, Amerikoje gi 
— vienas doleris “Aušros” 
išdan”.

Su tokiomis išlygomis, aš, 
kaipo visų jo veikalų savi
ninkas, nenorėjau sutikti ir 
p. Petrauskui apie tai' pra
nešiau, bet irgi jis delei to 
daug pasipūtė. Ne todėl 
turėjau nesutikti su p. M. 
Petrausko, kaipo muzikos 
autoriaus, pastaba, kad jis 
)uvo reikalavęs už persta

tymus aukų kultūringiems 
Lietuvos//tikslams, ką ir aš 
>ats gal bučiau neprasčiau 
jadaręs, bet todėl, kad p. 

AL Petrauskas to griežtai 
pareikalavo ir už to nepil
dymą grasė pertraukti su 
manim visokius “draugiš
kus” ryšius.

Taigi šiuomi viešai ap
skelbiu, kad viršuj minėtos 
operetės, nupirktos iš p. M. 
Petrausko, apie ką jau ir 
seniau buvo skelbta “Ka
talike”, yra mano nuosavy
bė ir be mano leidimo nuo 
šio laiko uždraudžiu tais 
veikalais naudoties scenoje, 
ar tai pačiam tų veikalų au
toriui, ar tai p. Ks. Strums- 
kiui, ar kitiems, ar tai bile 
kokioms draugijoms Ameri
koje. Kas norėtų anais 
naudoties, tegu kreipiasi į 
manę, priešingai-gi bus pa
traukti atsakomybėn teismo 
keliu.

Visi tie veikalai buvo ža
dami išleisti pernai, nes 
kaip pernai žadėjo Ameri
kon sugrįžti p. M. Petraus
kas, pasižadėjęs juos spauz- 
dinant redaguoti, bet jam 
nesugrįžus, darbas atidėta 
ant tolians.

Taigi dabar tegu bus aiš
ku, kad p. K. Strumskis 
nėra jokiuo p. M. Petraus
ko veikalų ingaliotiniu, bet 
kaipo tokiuo ir but negali. , 
Be to turiu už priedermę p. 
Ks. Strumskio paklausti, 
kas jam leido be mano in- 
galiojimo pernai scenoje 
statyti, Brooklyne, opereti 
“Kaminkrėtis ir Malūninin
kas” ir “Birutę”?

Jonas M. Tananevičia, 
“Kataliko” leidėjas.

Skirtumas. •
— Meldžiu pono profeso

riaus, kuris taigi iš mano 
vaikų yra išmintingesnis?

— Hm... Tėmykis tams
ta: kuris anų išmintinges
nis, tai sunku pasakyti, bet 
paikesnis be abejonės bus 
Simukas.

Valgykloje.
— Ką man čionai pada

rėte?
— Steiką, prašau tams

tos.
— Apsirinkate, už 40 

centų duodate puspadžius 
batams! Argi ne gėda?

— Tai dar kas! Ir ko 
čia tųrėtūmėin gėdyties?

K
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Aušta rytas. Vos-vos už- 
švito augštame geležinėmis 
kvotomis apkaltame lange. 
Sunki tyla, panaši į pasis
lėpusią audrą, viešpatauja 
tamsiame kalėjimo bute. 
Miega nuilsusieji; tyliai 
budi nusikankinę nuo ne
migos, negalintieji, užmig
ti... Girdėti dūsavimai, 
klejojimo žodžiai, aidas ne
krintančių liūdėjimo ašarų, 
sudaužytos vilties ir užvili- 
mo...

Tamsokai bhksnoja kari- 
doriuose išblyškę lempučių 
žiburiai, atsispindėdami 
sargybinio šautuvo vamz-

o štai ir lakštingala čiul
ba! Kiui-kiui-trrr!...

— Sonia, klausvk! šakos 
braška, ar tik ne meška?... 
Vašia net prisispaudė prie 
seno ąžuolo, pasiryžęs drą
siai 
bet...

gelbėti savo gyvastį,

lupos

arba-
Troš-

meilus 
skubi-

Sonės Kostrovos kamero- 
je tamsu, šalta. Nuo lubų 
ir sienų lašnoja pilkas, dvo
kiantis drėgnumas... Bet 
ji nejaučia nieko; ji mėtosi 
klejodama ant nešvaraus, 
supuvusių šiaudų šieniko. 
Sunkios geltonos kasos auk
siniais augiais išsimėtę ant 
grindų; akįs blizga, išdžiu
vę lupos pusiau atvertos ir 
ką-tai šnabžda... Švelni, 
plona ranka betiksliai grai
bo aplinkui, bet veltui: in
dą su vandeniu jai užmiršo 
padėti! Kvėpavimas švilp
damas veržiasi iš krutinėk 
ir ji dejuoja taip kurčiai, 
taip liūdnai! Durių lan
gelyje dirstelėjo bailiai — 
sąjausmingas kareivio vei
das...

Ant valandėlės užsimirš
ta serganti mergaitė. Per 
jos veidą perbėga laimingas 
nusišypsojimas ir 
šnabžda:

— Dar puodžiuką 
tos, mamute, miela! 
kiną beširdžiai!

Jai įsivaizdina 
šypsojimas motinos,
nančios duoti arbatos savo 
mylimai dukrelei.

Štai tankus sodas. Už jo
— auksine juosta — kvie
čių laukas. Varpos su sun
kiais grūdais skamba ir dai
nuoja stebėtiną gamtos dai
ną.

— Vasia, bėgkime lenkty- 
nėn!

Su jaunesniu broliu-gim- 
nazistų ji bėga ilga liepų 
alėja. Medžiai žydi ir bi
tės užimtos darbu zvimbia, 
rinkdamos kvepentį, saldų 
medų... Už laukų — upė 
tokia įsipuošusi, išdidi sa
vo stačiais vaizdaingais 
krantais, apsuptais girio
mis. Anoj pusėj — žaliuo
jančios lankos, o jose — gė- 

’ lės! Ištisa jura! Idant 
pakliūti ten, reikia per
plaukti luoteliu, arba eiti 
toli-toli aplinkui.

— Vašia, girion! — su
šunka Sonė, — ir pildantis 
jos žodžius broliukas bėga 
atrišti luotą. Ant vandenio 
vėsu: širdis linksmai pla
ka. Tokia čia beribė pla
tuma ir tolis! Ir giria, ir 
upė, ir laukai, — tarsi mil
žiniška slaptinga šventykla, 
km* viskas meldžiasi vienam 
šviesiam Dievui, — Dievui 
meilės, ramumo ir teisybės! 
Žemčiūgo taškai lekia nuo 
irklų ir blizga mmjadais 
mažučių saulių... Paukščių 
čiulbėjimas susilieja į abel- 
ną gamtos dainavimą.

Luotas įsirėžė galu į smil
tis. Op! Nušoko ir kryk
štaudami girion.

— Kas pirmiau surinks 
bukietą? Tiktai, sutartis,
— neprigaudinėt ir lapų į 
vidurį mažiau dėti..

— Gerai!
— Vasia, klausyk! 

alse!... Kaip gera!

— Cha-cha-cha!... tai tau. 
meška!..

Ant lankelės pasirodo bū
relis jaunimo. Čia ir Viera, 
ir Marytė, ir Mitia, ir Pe- 
tia ir...

Sonė rausta. Bet — tai 
paslaptis, kodėl ji susigė
do ir linksmai nušvito jos 
pilkos akutės...

Visi išsiskirstė girioj. 
Štai Sonė ir jaunikaitis stu
dento švarke eina takėliu, 
krantu upės. Medžių ir 
krūmų šakos plaka veidus. 
Bet tas neskaudu, o tiktai 
juokinga. • >

— Man labai malonu, — 
kalba studentas, — kad jus 
prijaučiate mano paž val
goms. Tai parodo jūsų svei
ką manymą. Mes gyvena
me laikais, pilnais karšto 
indomumo gyvenime ir jo 
prietikiuose. Aš esu lai
mingas, jog gyvenu ypačiai 
dabar. Kas žino, gal but 
už dvidešimties metų arba 
net kur-kas anksčiau, vis
kas susidės į kokius — tai 
naujus, apribotus rėmelius ir 
musų gyvenimas bus be
spalvis, išblyškęs, pagal ko- 
kius-tai etiketus...

— Ne, aš netikiu, jog vis
kas gali taip persikeisti. 
Nejaugi numirs visi šviesieji 
protai, nejaugi užgęs di
džiosios ideos, arba svietas 
— visas didis svietas — nu
stos mąstyti, tverti, siek- 
tis?! -

— O, žinoma, ne, bet at- 
sitaiko pavieniame ir vi
sos tautos gyvenime mo
mentai nuilsimo, tylos, ir 
toji tyla kartais tęsiasi iš
tisus amžius...

— Sonia! Sergiej Ivano
vic, -—_au. Kur jus?...

— Sonia!... Sonyte!...
Visu kunti krūptelėja 

mergaitė ir išsigandusi at
veria akis. Vienodas, kur
tus puolimas sunkių drėg
numo lašų ant purvinų ak
meninių grindų, išblyškęs 
šešėlis, — išblaivina ją ir 
parodo jai tamsią dabartį... 
Išnyko giria, išnyko auksi
niai laukai, upė, gėlės ir... 
jis!... Vėl viena, vėl ilgos 
sunkios dienos lūkesčio ir 
liūdėjimo!...

— Kad tik greičiau atei
tų kokia-nors pabaiga!...

Vėl Sonė pradeda klejo
ti...

Štai per langą inlėkė 
paukščiai. Tai savosios gi
rios dainininkai.

— Cvi-cvi-cvi! čirrrr!...
— Mieli! kokia laimė — 

jūsų atlėkimas! Čiulbėkit, 
čiulbėkit dar! Jus atnešėt 
man gyvybę savosios girios, 
skaistumą savųjų laukų! 
Ant jūsų plunksnukių bliž- 
ga rasos lašai, tarsi aša
ros!... Tai — taškai upės 
vandens, kuriame jus mau
dotės išaušus skaisčiam ry
tui!... Čiulbėkit gi! Aš pa
ti pasiryžus čiulbėti ir gie
doti kartu su jumis! Ir 
lakštingala čia! Pilkoji tu 
mano dainininke!

— Kiui-kiui-kiui! 
cvi-cvi-čirrr!...

— Nabagė! klejoja, 
ugnyje visa!
kareivis, braukdamas nepa
klusnią ašarą nuo blakstie
nų ir, vėl žingsniuodamas 
karidoriuj, patyla sau kal
ba:
— Ir ką-gi ii padarė, 

kia-tai jaunutė F Nęjaugį

Cvi-

mat,
- šnabžda

maištininkė? Žįųrėk, mat. 
viena kameroj sėdi!...

Blykštantis saulės spin
dulys -įsiskverbė pro kra
tomis apkaltą langelį. Jis 
pračiuožė per degantį Sonės 
veidelį, per išdraikytas jos 
auksinias kasas ir per sto
rą vailoką, kuriuomi buvo 
apsuptas švelnus mergai
tės kūnas...

— Kas tai, daktare? — 
tai*si iš nematomos tolumos 
girdi Šone kalėjimo virši
ninko žodžius.

— Rodosi, karštligė, o gal 
būti.—: sunki sloga. Būti
nai reikia ją tuojaus per
kelti ligonbutin. Greičiau 
tiktai, kitaip aš už ją ne-, 
atsakau. Ji?...

— Pasmerkta. Šiandie 
jai turi perskaityti pasmer
kimą....

— Nabagė! tokia jauna ir
— tokia pabaiga!...

Šone, tarsi migloje, gir
di tuos žodžius, bet jie pra
skamba šalę jos sąmonės. 
Jai — vistiek pat! Vienok 
gaila, kodėl paukščiai išlė
kė! Su jais buvo taip gera, 
tokią linksmybę jie atnešė! 
Ir vėl ją išsinešė!...

Vieną kartą, gulėdama li- 
gonbutyje ant švarios lo
vos, ji ant valandėlės atga
vo žadą. Pamatė nusilenku
sį ant savęs liūdną daktaro 
veidą. Ašaros rodėsi jo ge
rose akyse ir ritosi ant bal
to audeklo jos užklodės. 
Viena iš jų nupuolė jai ant 
rankos...

— Jus verkiate? — nuo
stabiai paklausė Sonė, — 
žiūrėdama į nepažįstamą 
žmogų, — jum gaila manęs? 
Bet neverkite, aš, rodosi, 
nenumirsiu!...

Ji paėmė daktaro ranką 
: ir sunkiai pritraukė ją prie 
lupų, prabėgus jos veide 
stebėtinam vaikiškam nusi
šypsojimui.

— Tarsi, tėvelis amžinos 
atminties!... —■ pratarė ji, 
įpuldama vėl į sunkų kle
jojantį sapną.

Daugiau jau ji neatga
vo žado. Kuomet kartą atė
jo atlankyti ją motina, iš
balus, pražilus moteris dar 
jaunu, bet jau nuka
muotu rūpesčiais veidu, 
maloniai nusišypsojo 
prašnabždėjo, žiūrėdama 
savo viešnią: •

— Mamyte!... kodėl tu 
plaukus s'au išsibaĮtinai?

Nepaprastu valios stipru
mu Kostrova susilaikė nuo 
raudojimo ir tyliai prisi
glaudė prie jos, bebučiuo
dama degančią dukters ran
ką.

— Sonyte, vaikeli, pas- 
veik, brangiausis mano tur
te! — šnabždėjo ji, slėpda
ma perkrypusį nuo skaus
mo veidą audekliniame lo
vos uždangale.

— Vašia! neišmanėli, ar 
galima piaustyti stalą pei
liu!... — neaiškiai kalbėjo 
Sonė, pradėdama klejoti...

— Na, ką, padavėt mel
dimą dovanoti? Ar yra 
viltis? — patyla klausinėjo 
daktaras, nejučiomis įėjęs 
kambarin.

— Padaviau, bet bijau aš, 
daktarė, nepasisekimo! Ne
žinau, kas jau yra geriau,
— ar jos mirtis dabar, ar...

Kurtus raudojimas 
žiasi iš krutinės... O 
klejodama kalba:

— Išdykę vaikai! 
drįskite mušti šuniuką! Ei
kite šalin! Štai aš jus!... 
Palaukite!.,

— Daktare,

P 
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— Kaip^yi^s ligos, 
nusikreipdamas nuo tiesaus 
atsakymo, pratarė daktaras, 
— organizmas,<labai sunai
kintas badavimu...

Motina ų g.arrifli raudoja, 
nesusilaikyjdapią daugiau.

— Vaikgjii mano, mano 
nelaimingas brangus vaikei 
Ii!... •> , -

Sonė plačiai atveria akis. 
, — Mama! šaukia ji,

bailiai ieškodama akimis 
motinos. v.

— Aš čia, vaikeli, šalę ta
vęs!.,. .J ■ :

— Tu, mania, neverk! 
Nereikia..» verkti!... O 
kur... Vasia?... Pašauk jį!...

Ir tuojaus užmiršo ir apie 
motiną ir apie brolį. Vėl 
klejoja:

— Sergiei Ivanovič, jū
sų teorijas aš suprantu, bet 
įvykdinti jas gyvenimam..

— Tai tas studentas... — 
paaiškina motina, — kuris 
priviliojo ją prie to darbo!... 
Jį pasmerkė mirtin trys die
nos atgal.

— Mano nuomone, — 
balsiai autoritetiškai skam
ba Sonės balsas, — blogą 
reikia išnaikyti iš šaknų ir 
jus teisybę sakote, bet kam 
gi prievarta, kam krau
jas!... Yra kitokie keliai...

Motina garsiai ^raudoja, 
šluostydama ašaras skarele. 
Daktaras kandžioja lupas ir 
pirštais brauko ąkis.

—• Aš negaliu daugiau 
šokti! — pasigirdo Sonės 
šauksmas, — Sergiei Ivano
vic, nesukite manęs, aš par
pulsiu !...

Už valandėlės ji juokiasi.
— Cha-cha-cha! Neiš

manėlis! Aš tik juokais! 
Su jumis aš visą naktį pa
siryžus suktis,, bet... ant 
kranto geriau!... Eime 
ten!... ..Tss!...: ^klausykit, 
klausykit! taį čiulbėjimas 
krūmuose, kur žydi baltos 
alyvos.“ Norite nuskinti 
šakelę?... man, žinoma!... 
Ach, kokis kvepėjimas! 
Kaip gera! Serioža mielas, 
aš žinau, — tu myli mane !... 
ii* aš taippat’... Aš my
liu!... Vesk mane su savim! 
Visur, net ant mirties... ei
siu! Ach, kokis tyras oras, 
kaip gera!...

Daktaras deda jai ant 
kaktos pūslę su ledais.

Už trijų dienų, neatgau
dama žado, ji numirė, taip 
ir nesužinojusi savo pas
merkimo!...

Žmogus, pama- 
ar L kitų būrelį, 

yra ’blogos nuo- 
apie juos visus.

—Į jaigu. jisai negerai elgiasi, 
tai jo vieno yra tame rei
kalas. Tuomtarpu toksai 
blogdaris nemato, kokią 
skriaudą jisai daro savo 
draugui. Pagal teisybę, 
tokis žmogus yra vertas ne
menkos bausmės.
\ Mes,' lietuviai, taippat tu
rime kęsti panašias skriau
das, kuriose musų pačių 
kaltininkai neprisiima ant 
savęs kaltės ir skriauzda- 
mi nekaltus savo vientau
čius, neapturi už tai jokios 
bausmės. Mes nenešiojam 
rubus rusiškos ar ameriko
niškos kariuomenės, bet 
mes nešiojam vienodus tau
tiškus rubus, rubus lietu
vystės, kurie mus kitų tau
tų akyse, daro vienodais ir 
kuriuos mes negalim nusi
vilkę pasidėt, nes jie yra 
mums prigimti ir turi gy
venti su mumis per visą 
musų amžių, Delto-gi kur 
tik mes einam ii* ką darom 
visados privalome atminti, 
jog mes turime godoti save 
ir savo tuos rubus, jog mes 
juos negalime teršti ko
kiais ten blogais darbais.

Bet, ant nelaimes, tikrai 
yra liūdna, kad mes turi
me daug tokių vientaučių, 
kurie per girtuoklystę, 
muštynes ir kitus blogus 
pasielgimus be jokio atsar
gumo teršia musų tautos 
garbę ir akyse svetimtau
čių daro mus mažais ir pra
stais. Priminus tokiems 
vientaučiams jų blogus dar
bus, jie taippat sako, kad 
tai yra jų dalykas ir kad 
čia, Amerikoje, yra laisvas 
kraštas; vienok tokie nere
giai nemato, kaip jie skriau
džia lietuvius pavieniui ir 
kaip jie įžeidžia ir taip dar 
neperdaug pakilusios musų 
tautos garbę. Taigi, prisi- 
turint teisybės, ar ne verii 
yra tokie žmonės lygios 
bausmės su kitais krimina
listais prasikaltėliais ? Ir 
ką galima tame dalyke da
ryti?

Sunku tokius aklunus su 
kokia šviesa pasiekti ir 
juos ant gero kelio atvesti, 
nes tokie retai skaito laik
raščius ir nenori daug ką 
su dorais žmonėmis kalbė
ti. Negalime norėti, idant 
musų keli daugiau mokyti 
vyrai vien tik per prakal- • 
bas rėktų ir vien tik tuomi 
atitaisytų tų visų blogda- 
rių darbus, nes jiems tame 
butų perdaug darbo ir jie 
tankiausiai negali tokių
blogdarių pasiekti. Tatai 
kiekvienas musų vientau
tis, kuris gali atskirti gerą 
nuo blogo, .visuomet turi 
stengtis palaikytų musų 
tautos garbę, akyse svetim
taučių dailinti jos rubus, o 
tuomi palengvinti padėjimą 
visų musų išeivių, taip 
vargstančių tarpe svetim
taučių ir pasilikusių be tė
vynės. Taigi, vientaučiai, 
kelkimės iš miego ir mylė
kime savo bei savo tautos 
vardą!

Kazys Augantis.
ličra tarnaujant

“Kataliko” Kalendoriai
Su “Kataliko” 2 numeriu išsiunčiame visiems 

“Kataliko” skaitytojams sieninį 1912 metų Kalendo
rių. Jaigu kuris iš. skaitytojų negautų musų siųsto 
Kalendoriaus, tegul rašo, o mes antru sykiu pasiųsime.

“Kataliko” Kalendorius vienas iš geriausių sie
ninių Kalendorių, ant' kurio vra pažymėta visos katali
kiškos ir tautiškos šventės. Reikalaudami Kalendo
riaus, prisiųskite markę už 3 centus, adresuodami:

JONAS M. TANANEVIČIA,
3249-53 Sp. Morgan St., Chicago, Ill.

■ ■■ x*?!
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Iš katro kraštelio 
Bernelis atjojo?” —
— “Ne mergelė bučiau, 
Kad aš nežinočiau,
Iš katro kraštelio 
Bernelis atjojo: 
Iš rytų kraštelio 
Bernelis atjojo, 
O į vakarėlius 
Mergelę viliojo!” —
— “Pasakyk, mergele, 
Pasakyk, jaunoji,
Kas yra sunkesnio 
Ir už akmenėlį?” — 
—-■ “Ne mergelė bočiau, 
Kad aš nežinočiau, 
Kas yra sunkesnio 
Ir už akmenėlį: 
Prisėdo našlelis 
Prie mano šalelės, 
Uždėjo rankelę 
Ant mano petelio, .— 
Tai yra sunkesnis 
Ir už akmenėlį” —
— “Pasakyk, mergele 
Pasakyk, jaunoji, 
Kas yra lengvesnis
Už povo plunksnelę?” —
— “Ne mergelė bučiau, 
Kad aš nežinočiau, 
Kas yra lengvesnis 
Už povo plunksnelę: 
Prisėdo bernelis,

_Prie mano šalelės, 
Uždėjo rankelę 
Ant mano petelio, — 
Tai yra lengvesnis 
Už povo plunksnelę.” —

ANTROSIOS DŪMOS PA
SMERKTŲJŲ ATSTOVŲ 

LIKIMAS.

Nežinomas yra likimas 
Aleksinskio, Mandelbergo 
ir kitų, kurie pabėgo užsie
nin.

. Nusidirbus.
— Sakai man, kad Balt

raus pati 'yra perdaug nu- 
sįdirbus; kuogi. ji taip sun
kiai užsiima?

— Svetimais reikalais.
Spiritiste.

Viename spiritistų susi
rinkime viena našlė atsilie 
pia į pašauktą mirusio sa 
vo vyro ^dvasią.:

— Šimuli, ai* tai tu 
nai?

— Taip, tai aš!
— Ar esi laimingas?
— Labai!
— Ar laimingesnis 

kaip buvai su manimi?
— Toli laimingesnis.
— O kame esi?
— Pragare!

Laike kvotimo.
Profesorius: — Jei tams

tą pakvies pas sergantį, ko 
tamsta pirmiausiai paklau
si?

Studentas: 
gantis gyvena.
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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 ačiū 
už šviesos skleidimą. Seni 
prenumeratoriai savo pre
numeratas atnaujina, bet 
tarp pastarųjų irgi sutinka
ma tokie, kurie pamiršta ar 
neprisirengia prisiųsti ■ už 
“Kataliką” užmokestį. Tai
gi tokie Gerb. Skaitytojai 
prašomi tuojaus prenume
ratą atnaujinti, idant nebū
tų jokios pertraukos laik
raščio skaityme, kadangi 
neužsimokėjusiems “Kata
likas” bus sulaikytas.

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

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

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

Laiškus ir pinigus mel
džiama siųsti tokiuo adre-į? 
su:

Jonas M. Tananevičia,
3244 S. Morgan St., 

Chicago, ĮH.

Įnešus dabartinei! Rusi
jos dumon soeijal-demokra- 
;ų atstovų frakcijai inter
peliaciją vyriausybei klausi
me 1907 metais pasmerktų
jų buvusių antrosios durnos 
a t stovų, soči j al-deraokra tų. 
rusų laikraščiuose plačiai 
rašoma apie tų pasmerktų
jų atstovų likimą.

Siber i j os kai ė j imuosc
penkiems metams sunkiųjų 
darbų pasmerkti yra”: Ani
kin, Anisimov, Petrov, Sie- 
rov ir Čaščin. Lomtatidze, 
Džaparidze ir Ceretelli pa
smerkta atlikti bausmę Ru
sijoj, apart to 5 metai kalė
jimo prailginta jiems dar 
puse to laiko. Lomtatidze 
dabar būnąs Tifliso kalėji
me, Džaparidze numirė 
Kurske, o Ceretelli, džiova 
sergantis, būnąs Nikolaje
vo kalėjime.

Pasmerkti keturiems me
lams Batašov, Bielousov, 
Vinogradov, Vagžanov, Go- 
' ovanov, Kirijenko, Miro
nov ir Judin jau išbuvo sa
vo laiką katorgoj ir pasili
ko ištremti Siberijon, gy
vendami baisiausiame 
ge. Macharadze gavo 
o pamišimą ir* esąs 

niaus ligonbutyje. Pasmerk- 
;i ištrėmimui iki gyvos gal

vos Biėlanovskij, Vovčins- 
rij, Izmailov, Kalinin, Lo
patkin, Nagich, Petrov, 

Priehod’ko, Ruban ir Fio- 
dorav gyvena Siberijoj. 
Peterburgo gi kalėjime lai
kinai buna Zurabov, Saltv-| 
kov ir Žigilev.

SKRIAUDA VERTA 
BAUSMĖS.

Kiekvienas, kuris tik pa
eina iš Lietuvos, gerai atsi
mena, kaip tenai paprastai 
žmonės žiuri į rusų karei
vį. Čia Amerikoj žmonės 
taip jau žiuri į jūreivius. 
Daugumui- žmonių rodosi, 
kad vienas ir kitas yra iš
tvirkę ir negali būti gerais 
žmonėmis, 
■tęs vienų 
paprastai 
monės ir 
Bet kodėl 
jau tenai
gerų vyrų ?I v

Kaip toj' 4uių kariuome
nėj, taip ir Amerikos jurei- 
vijoj yra gdnj ir dorų vy
rų,’ kurie tik- 'iiž kitų dar
bus turi kęsti ^paniekinimą. 
Ir tas yra Užtai, kad žmo
nės pamatę Vieną vyrą, to
kias kareivio' drapanas ne
šiojantį, ką blogai darant, 
peikia ir niekina kitą de
šimtį nekaltų vyrų už tą 
patį prasikaltimą. Bet ta
sai blogdaris, jaigu jo drau
gas primena jam klaidas, 
paprastai sako, kad jisai

VESTUVIŲ DAINA.

— “Pasakyk, mergele, 
Pasakyk, jaunoji, 
Iš katro kraštelio 
Saulelė tekėjo?” —
— “Ne mergelė bučiau, 
Kad aš nežinočiau 
Iš katro kraštelio ’ 
Saulelė tekėjo: 
Iš rytų šalelės 
Saūlelė tekėjo. 
O į vakarėlius 
Debesėliais ėjo!” —

,v- .... mergelė,
Zonytės liga pavojinga?- [pats ant savęs yra ponas ir|' Pasakyk, jaunoji,
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manyti, kad S-nas vienapusiai el- 
politinio indiferentizmo reikalaut 

Tie-

Musų Dainiai.
---- Kritikos Bruožai. —

Nur der verdient- sieli Freiheit wie dan 
Leben, 

Der taegli-eh šie erobėrn muss.
. . • • Goethe.

trn • i e
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KAZYS PUIDA.

(Tąsa).
D-ras JURGIS SAUERVEINAS.

(1831—1904).
Allen moecht ich Alles sein
Moecht der ganzeu Menschheit wein’: 
Friedensdolmetsch aller Welt, 
Die der Hass gefangen haelt!

D-ras J. Sauerveinas.
1. ■

“1875 metais tapo Sauguose ir Šakiniuose tam ty
čia mokytojai mokinami kaip lietuvių kūdikius suger- 
manizuoti. Mokino, patįs persivertę lietuviai — Lo
zoraitis ir Pilozas.

“Lietuviai neturi teisės lietuviais būti” — pasakė 
■■ kitados vokiečių apšvietos ministeris v. Gosoler.

Tokios vokiečių politikos metu, keliais metais vė
liau, Prūsuose atsirado d-ras Jurgis Sauerveinas — 
tikras vokiety s, pastorio sūnūs iš Gronau, Hanovero 
provincijos, ir pakėlė balsą už skaudžiamuosius lie
tuvius :

“Friedensdolmetsch aller Welt” tų skaudžiamųjų, 
ištautinamųjų ir ne tik lietuvių, bet ir lenkų, vendų ir 
visų kitų iš tautinio snaudulio kilti pasiryžusių tautų 
bei tautelių.

Lietuviškai viešai pirmą kartą prabilo Sauervei
nas gruodžio 2 d. 1879 m. “Liet. Ceitungoje”. Kokiais 
žodžiais prabilo: z

Klausė Vakars, sakė Bylas:
“Ans toli bus nužudytas,
Tai Lietuvninks bus pamintas” —
Aš tikt gyvs ir Lietuva.

Jo atsiliepimo pamatinė prasmė buvo sužadinti 
’’rusų lietuvius, priversti juos pamylėti “viena skarbą” 
- “kalbą tai prigimtą” (3(50).

Su sena kalba
Musą Lietuva
Juo gražiau atžels,
Juo linksmiau ir prisikels. (L. B. ir B. 125)

Prūsų tautiniu prisikėlimu S-nas tvirtai tikėjo 
širdingu balsu kvietė ir žadino: 

Prisikeik dabar, 
Gyva busi dar, 
Prisikeik miela
Tėviškė mąs Lietuva! ?

Kartais tasai jo pasitikėjimus atsiliepdavo rusčiu 
įsakymu: x
. - Tėviške mąs tu senoji,

O tik visados jaunoji
Prisikeiki, džiaugkis vis!
Prisikelti reik,
Bus Velykos veik,
Bus pavasaris.

Kodėl reikia prūsams prisikelti, tai aišku, nėra: 
Lietuvninkai mes esam gimę, 
Lietuvninkai mes turim but, 
Tą garbę gavome užgimę, 
Tą ir neturim leist pražūt. (361)

Reikia čia pastebėti, jog S-nas, dalykuose lietuvių 
r tautinius reikalus užgaunančiuose, kalba visuomet lie 

tuvio vardu, lyg pats karščiausiu, tautiniai susipratu
siu lietuviu butų. Toksai jo lietuvio vardu bylojimas 
priduoda ypatingą varsą jo eilėms, tūlos kurių priklau- 

~so, sulyg savo turinio, prie patriotiškiausių musų raš- 
tijoje.

Savaimi, žinoma, kįla klausimas — iškur ėmės 
S-nas teisę, pats vokiečiu būdamas, kalbėti lietuvio 
vardu?

Mąn rodos, šin klausiman visų-geriausiai jis pats 
atsako: “Allen moecht ich Alles sein” — ty. visiems 
skaudžiamiesiems norėtų būti jis tuo pranašu, kuris 
laisvę apskelbia ir leidžia savistoviai tautiniam indi
viduališkumui plėtoties.

Man lyg vienam kovot pradėjus,
Beik sentėvią kalbas apgjnt. (366)

Vardan tu tai individualiniu kiekvienos engiamos 
tautos teisių ir pakėlė jis savo karštą, rustų balsą net 
prieš savo tautiečius.

» ■ 
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----- - Vienu pirmųjų S-no darbų buvo surengimas depu
tacijos iš 12 lietuvaičių ir 3 vyrų, kurie pastorio Glo- 
gavo iš Klaipėdos vedini 1879 m. nuvyko Berlynan 
prie Wilhelmo I prašyti palengvinimo lietuvių kalbai 
mokyklose. Prie tos progos S-nas parašė eiles, kurios 
buvo induotos ciesorienei per deputaciją.

Ilgokos tai eilės. Privesiu čionai tik kelis posmus, 
kad aišku butų, kuo S-nas rėmės tų palengvinimų ieš
kodamas :

Keikiant už karalių nerti 
Į kovas anksti, vėlai 
Į laimėjimą, į smertį 
Vis jį sekėm, vis mielai, 
Vokietija' veik pražuvo, 
Valdant sylf neprieteliams 
Vis Lietuvninks viernas buvo, 
Vierns kareivis Vokiečiams. (368)

Šiuo primenama historiški lietuvių nuopelnai, ku
rie daug kuo prisidėjo prie šiandieninės Vokietijos po
litinio sutvarkymo.

/•S-nas toliau lyg grūmoja, tiktai ašarotu budu: 
Ak, kaip širdįs nelabumą, 
Kur jau randas, ištrivos,

■■KM . -J#
Sirdįs laikaįičios. viernumą, ■ ' .
Dėl karaliaus, dėl;Zvieros! (369)’

Ir užbaigia savo , rašinį; taip, kaip gi ištikimiau
sias valdinys ir užbaigti tegali:

Jusą, augštosios žiuponės, 
Jąs meldžiam verkdamos: 
Jąs iš meilės, iš malonės 
Jąs gailėkitės kalbos! (369) 1; syk-

Pasekmė tos deputacijos, kaip ir i^suomet, daug' 
dailių prižadų, o maža naudos. Palengvinimų jokių 
gimtajai kalbai nesuteikta ir tik 1882 m.' peticija į 
apšvietos ministerį laimėjo gimtąją kalbą tikėjimo iš
guldymui. ; < ; —

Kalbos gaivinimui S-nas vieną kelią tematė — per 
tikėjimą, kuris drauge ir konservativinę ištikimybę vab 
dančiąjam namui, na, ir valstybinei politikai/ išlaiko. 
Toji mintis atsispindi daugybėje eilių ir straipsniuose. 
Ta tvirtinimą jis paremia ir kn. J, Immišo knyga “Die 
innere Mission unter den Wenden”, kurioje nurodyta, 
buk 1848 maišto metais vendai “ant mojimo gatavi bu
vo į Berlyną lyg lėkte nulėkti savo karaliui ant pagal
bos, taip, kad karalius pats tik turėjo juos atlaikyti”.

Tąja mintimi pasiremdamas, S-nas šaukė:
Vis ciesęrią viernai mylėsim, 
Mylėsim ciesorystę vis,

- Tikt kas širdyj yr iškalbėsim 
Lietuviškomis lupomis. (361)

Ir tasai “iškalbėjimas lietuviškomis lupomis” ne- 
pertoli siekė, nors ir gyrėsi buk “Mus meilė yr lyg Sa- 
vitri” 
gavus 
josios

(359), nors minėjo tautos praeitį, kuri “. . . tik 
viešpataut, prapuldė macę senąją” (359) ir nau- 
“niacės” beieškodama. ' ; ’ -
Tikt rado naują darbą vėl, ir naują meilę dar:
Prusą valdoną jau senai, ją klauso ir dabaR; (359).

Naująją “macę” ir naująją “meilę” susiradęs S-nas 
nutarė: - - ”

Minau, norėk tu vis tiktai
Daiktus norėtinus,
Tai ir galėsi vis gerai
Visus galėtinus. (363)

O tie “norėtinieji” daiktai — akla, iš politinio 
žvilgio, ištikimybė vokiečių ciesoriui; “galėtinieji” 
gimtosios kalbos išlaikymas su “norėtinujų” daiktų 
tesėjimu.

Tiė, kur nėr numirę,
Linksmai juisikels. (362).

Ar daug tokių “nenumirusių” buvo S-no*metu, man 
rodos, jis pats gerai žinojo ir matė, tečiaus, įieveizdint 
tokin maža n “gyvųjų” skaitliun, jis varė pradėtąjį tau
tinio lietuvių žadinimo darbą, nes žinojo, jog:

Sena kalba likt vis jauna,
Kol jauną kalbančią gana. (364)

Ir neveizdint tokio kalbos “gyvumo” privaluman, 
kuris, pa sėkmė to paties germanizavimo politikos toles
niuose nuo vokiškųjų intekmių iampui^e. S-nas ste
bėtinai lengvai sutaikina tai, kas pačių4stautinimo po- 
■litiuimo politikų griežtai skiriama:

Mes ciesoriui ir sentėviams
Vierni, drūtai stovėsim,
O siaučiant mąs neprieteliams
Lietuviškai kalbėsim. (165)

Tasai “sentėviams ir ciesoriui viernumas” šian
dien jau nukainojamas ir vaizdžiai matome, kokia iš- 
tautiutų brolių daugybe Prūsų lietuviai užmokėjo už 
“viernumą” ciesoriui ir kas per nauda teko iš “drūto 
stovėjimo” prie sentėvių šiandieninėms kartoms.

O gimtosios kalbos svarbumą .visuose žmogaus gy
venimo apsireiškimuose S-nas labai gerai suprato ir 
nujautė:

Žmogus stone pikčiauštame, . ...
Žmogus kietos širdies,
Bent pasiminkštįs tik tame,
Kad motinos minės. (365)

Kalbos gimtosios-gi atėmimas, jos kita pakeiti
mas, tąja “valdiškąja” priveda prie to, kad.

Sėklelę jam geriausujją
Išrausi su kalbaį
Išganymą paskiausiąjį
Atimsi su ana. (365).

O drauge su tuo:
Su motinos sena kalba
Pragaišta giminė:
Ar, kurs poniekin giminę
Mylėt gal tėviškę? (365)

Tai, taip sakant, bendrai pritaikintinOs pasekmės 
ir išeiga iš jų tarptautiškumo vandenynan, tan nesu- 
yoktinan ir su socialiniu tarptautiškumU nieko bendra 
neturintin.

Toksai ex-tautiskumo statūs turi ir kitus, daug 
svarbesnius ir jau etiškai-visuomeninius privalumus: 

Savuosius juk išdavęs jau i6* f-
Kitus išduos beveik. (365). ~ jr

Toje-pat, estetiškai-visuomeninėje^ prasmėje tuos 
pačius ištautėlių privalumus nurodo ir kįtąs, žymiau
sias šių dienų Prūsų filosofas — Vidunąs^ savo nau
joje knygoje “Musų uždavinys”. '’

Lyg perspėti vokiečius norėdamas nuo tėkių jų po 
litikos pasekmių, lyg jų politinėn sąžinėn gailindamas. 
S-nas tvirtina: :

Tikrieji vokiečiai saugojo g--4h|
Kalbas bei mįslį ir kitiems. (Ž67).

Galbūt taip kitados buvo, šiandien kitS ' > vokie
čiu kultūros uždaviniai ir jiems inkunyi^-gi h i-iūnios 
atsakomų priemonių. ? W %

• J-. '•3. į
Lietuvninks, Vendas, Lenks ant galo - 
Esu ir kožnos giminės, 
Kurioj senovė dar n’išbalo, 
Kuri ir kalbą dar mylės. (366).

Atvirai pasisako S-nas, ir drauge prisipąžista sa- 
tarydamas, — sako kregždėn -— bendrakelia”"^-

8ąvo mislią-. neramių. (387)
' ; ? Irtasai “vergas savo mišinįnėramių” turėjo karš-' 
t^SŠirdį;teisų žo<lį ir 'dorą drąsą. Jis neslepia savo 
jaūsmų prie lietuviu,, bet viešai; juos skelbiaįg

. Liteuvnįnkuš aš myliu taip, . ' ■ ;
t. Kaip , tėvą, : kaip draugus, ’ —

v Kaip priętelius Visur visaip, " -'
Kaįp savo brolelius. (376). ■

O teėjau tie lietuvninkai taip biauriai, taip netei
singai atsimokėjo S-nui už jo trušą, už jo darbą dėl 
lietuvių. Apšmeižimai ir apkepšayimai pylės po vie
nas kito .ant to- žmogaus, kuris vien gerų norų, teisybės 
vėdinąs stojo kovon už "šmeižėjų teisęs.

Ir kuomet jam nurodinėjo, jog lietuviai nekultū
ringi žmonės, jog jų ąteitiš abejotina, jis rūsčiai atsa
kė tiems žmonėms:

Kožna kalba kultūrą tur,
- Kur. garbin Jėzų poną. (372)..

Ir stebėtina, kad S no priešininkai faktiškai netu
rėjo jokių priekabių prie jo, ty. turėti negalėjo, nes -jis 
jų mintis ir jų norus sėjo tarp jų. Tįk S-nas tą viską 
sutvarkė, surinko, suformulavo kaipo pilną politinę 
platformą, kurios pasiremdami Prūsų, lietuviai butų 
galėję atgimti, be stataus laužymo tuometinės visuo
meninės nuomonės, be didžių sujudimų ir subruzdi
mų. Tautinį atbudimą vartoju čia gimtosios kalbos 
išlaikymo prasmėje.

S-nas sdvo veikimo programan neįnešė nieko nau
jo, kas buitį galėję konservatinę prūsų mintį eksplo- 
duoti ir prie griežto protesto privesti. Tiesa, prieš jo 
aiškiai suformuluotąjį tautinį lietuvių atgimimą pasi
kėlė didžiumoje tie, kurie jokio prūsų atgimimo ne
pripažino ir kurių invairiems darbų-darbeliam? tok
sai tautiečių susipratimas neparankus ir negeistinas 
buvo.

S-nas aiškiai skelbė:
“Išlaikymas lietuviškosios kalbos yra išlaikymas 

tos krikščioniškosios vieros, kurią ponas ciesorius (Vi
lius I) visiems savo padonams, netiktai vokiečiams, 
išlaikyti nor — jis yra išlaikymas vierniausiųjų Žal
nierių, kurie per šimtmečius savo gyvastį ant tolimos 
žemės už savo karalių linksmiausiai apėravodavo”.

Toks tai “vieros” išlaikymas vis-gi pasisekė gyve- 
niman investi, rods; toji “viera” jau viešpatavo dar 
prieš S-nui į Prusus atvyksiant, jis tiktai išvadą iš 
tokio status padarė ir pasiėmė tai savo veikimo pama
tau. Tai taip sakant, jei taip pavadinti galima, tikė- 
jimiškasis prūsų tautinio atgimimo pagrindas.

Be to yra dar kits — politinis pamatas.
“Beje, ir lietuvninkai iki neseniai galėjo tikrai pa

sigirti, kad nei vienas iš jųjų tarpo maištininkų prieš 
savo karalių niekad nepastojo ... O Štai, keli tarp 
jųjų pastoję ir socialdemokratais! Kokia sniutnybė 
musų karaliui ir zokonams taip viernai pasidavusiai 
lietuviškai giminei”.

O visa tai reikalinga tiems “tikriems uždaviniams 
vokiškos kultūros prie Nemuno”, kūrins iš kito atžvil
gio visai teisingai nurodo S-nas. Lietuvių-gi atsineši- 
mas į tuos “tikruosius kultūros uždavinius” turįs, 
būti dėkingas, nes visa jų naudai daroma. Už tai

. . į savo kalbą ir savo prigimtį rei- 
padonais ir pakajingais ir kant-

Namai ir Lotai ant 
Pardavimo.

Musų banke randasi di-> 
džiausiąs “Real Estate” 
skyrius namų „ir lotų. Lie
tuviai pasinaudokite iš ge
ros progos, nes visi namai ir, 
lotai randasi ant Bridgepor- 
to ir apielinkėj lietuvių ap
gyvento j. Kam mokėti bę- 
reikalo randą, kad galima 
turėti savo namuką ir jame 
laimingai gyventi. Žmogus 
mokėdamas randą per kele
tą metų, galėtų įgyti savo 
loęną namą su mažmožiais 
prisidėjimo keleto šimtų. 
Todėl atsišaukite į musų 
banką, o mes suteiksime vi
sas reikalingas informacijas- 
delei pirkimo namų ir lotų. 
Jaigu kur norėtumėte pirk
ti namą arba lotą patinka
mo] vietoj, atsišaukite prie 
mus, o mes vistiek sulygsi- 
me pigiaus ir geriaus, negu 
kiti agentai.

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

AUBURN AVE.
2 labą medinis namas, 3 Storai ir 

3 gyvenimai. Bandos atneša $1500.00 
metams. Kaina .................. $17000.00.

2 Tnbų kampinis marinis 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 labi; 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 lubę mūrinis namas, 1 gyvenim:.*.
Kaina ..............................  ' $2700.00.

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

ARCH ST.
1 lubų melHnis namas. Raudos 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 $300C,00.
1 lubų mūrinis namas, Į didelis pa- 

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

2 lubų medinis namas.7 Bandos
atneša $420.00 metams. Kai
na . ..>...........    $3000.00.

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

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

2 lubų medinis mmas, 4 gyvenimai. 
Kaina ..................................... $4000.00.

jiems: “meilės 
kia, idant viernais 
riais paliktų”.

Tečiau nereikia 
gės, kad iš lietuvių
dainas, iš kitų jis nieko lietuviams nereikalavo, 
sa, atiduodamas už lietuvius viską, kas jų busimojo 
tautinio gyvenimo dienas nušviesti butų galėję, S-nas 
reikalauja jiems išskirtinai gimtosios kalbos ir tikė
jimo gimtojoje kalboje ir tuo pilnai pasitenkina.

■ o meilės reikia ir kitiems žmonėms į lie
tuvninkus, idant jiems šitą dvasiškąjį skarbą nepa
vydėtų, bet jiems pakajingai juomi naudoties ir pasi
džiaugti linksmiai pavelytų”.

Ir tuom, žinoma, bus galutinai užbaigta kova už 
tautinius Idealus, už busimąjį tautiniai susipratusios 
tautos rytojų, už historines lietuvių tautos palaikas ...

Lietuva vierna nor but, 
Kol dar randas Lietuva, 
Kol ji dar netur sugriut 
Po marintoją krūva. (369)

Taria S-nas 1888 m. sausio 25 d. į Friedrichą. 
Drauge su tuo, jis, senovę prūsams primindamas, pa
rodo prusą ištikimiausiu valdiniu. Taip elgdamasis, 
S-nas lyg jungia vienan asmenin lietuvį su vokiečiu, 
kad parodyti prūsams, jog anuometinis Prūsų lietu
vis ištikimiausia tarnavo karaliui lietuviu būdamas 
ir kad todėl šiandien nėra mažiausio reikalo virsti 
vokiečiu, kad vokiečiui tarnauti.

Lyg tuo pasididžiuodamas, jis byloja:
Kur šaukė žmonės pirmą syk:
“Prusai karalią tur!”
Miels prieteliau, sakyk, sakyk,
Kada tai buvo, kur?
Kur karalystės tėviškė?
Kur jos garbės pradžia?
Tai tik yr musą giminė,
Tai Prusai, Lietuva! (371)

Yra tame bylojime daug historines tiesos, bet ir 
daug vergiškos ištikimybės.

Koks kampas visados viernai
Apgynė vokiečius? (371)

Žinoma “Tai Prusai, Lietuva!”, tiktai kas iš to 
vokiečių apgynimo teko apgynėjams!

Tečiau “lietuviškoji” ambicija “hjstoriniais” nuo
pelnais remdamos sako savo apgyntąjin:

Todėl ir mums teisybę duok,
Tu vokiškas žmogau!-

TISK ST.
2 lubų medinis namas, 4 gyvenimai. 

Kaina ..................................... $4500.00.
2 lubų mūri uis namas, 3 gyvenimai. 

Kaina ........................... .t... $3200.00.
FOX ST.

1 lubę medinis namas, 6 kamba
riai. Kaina .......................... $1900.00.

HAESTED ST.
1 lubą medinis namas su Storu. 

Kaina ..................................... $3000.00.
1 hibij 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 su 
5 kambariais. Kaina.......... $3000.00.

KEELEY ST.
1 lubų medinis namas, 6 kamba

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

Kaina ..............................s... $1600.00.
LOWE AVE.

1 lubų mūrinis namas, 9 kamba
riai. Namas intaisytas pagal nau- 
j: r.sių būdų. Kaina .......... $3400.00

MORGAN ST.
3 lubų bizniavas mūrinis namas, Sto

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

2 lubų mūrinis namas, 4 gyvenimai.
Bandos 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 bu 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.

PARNELL AVE.
2 lubų medinis namas. Bandos at

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00.
I LOTAI.

1. Lotas lanat geroj vietoj tarp lie
tuvių ant Auburn avė. ir 32 gatves. 
Lotas 25x100 pėddų. Kaina .. $700.00. 

- 2. Du lots-a labai geroj vietoj tarp 
lietuvių apgyventa ant Morgan ir 33 
place. Lotas 50x130 pėdų. Labai 
geroj vietoj bent kokiam biznij kaip 
tai del drabužinio Storo arba “niekei 
shoe“ teatro. Kaina už abudu lo
tu ....................................  $4000.00.

3. Šimtas lotų ant 46 gatves tarp 
Western avė. Bockwell aye., Talman 
avė., Washtenaw avė., Fairfield avė., 
k California avė. Lotai randasi la
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi 
ant visų lotų. Suras taipgi pradeda 
įvesti ant Western avė. Situos lotus 
daugiausia perka lietuviai, slavokai, 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite iŠ ge
ros progos. Tie lotai parsiduoda u* 
$225.00 ir aukščiau.

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

JONAS M. TANANEVĮČE
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LIETUVYS GYDYTOJAS

CHICAGO, ILL.

Cartercar
$1,875.00$1,875.00

Dr. G. M. Glaser

1225-7 Milwaukee five* kert, fishl. av

4934

J. M. TANANEVIČE
3244 8. Morgan st., Chicago,

Didžiausias

VILTIS
K. MAKAREV1CZE

Telephone W. Pullman 1739

Vilties” adresas: Vilnius, Koževennaja 5,

J. W. Zacharewicz, 
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.

Sznltas 
alus 
ek&ni a- 
rielkair 
kvepen 
ti eiga

Exami navoj u Abstractus, ir at
lieku kitus visus reikalus Ne
tari uszo pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve
timtauti.

Telephone Yards 2759
FIRMOS KLIASOS SALIUNAS

A RU ir karštu va
ndeniu šildymo 

prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

Paeekmingiauaiai gydo visokias vyriš
kas, moteriškas ir vaikų ligų.

Kaina 
Lietuvių 
Lietu vlš-

Keturi ,pui- 
Surinko Ir 

. .75. Kai- 
............. 25c.

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

Ashland Av., Chicago, UI,

4012 
State Street 
T el .Oakland 1441

tam tikslui tinkamiausias laikraštis yra

del Lietuviškų Mokslainių 
ir taip kitokių vi

sokių knygų.

Pirmutinis lietuviškas išdirbėjaa 
visokių minerališkų ■ ■ 

gerymų, kaipo.
GINGER ALE, P APSO, SALSERIO 

IR OBUOLINES SAIDŽS

“Kataliko” Ofise 
galima atlikti visokius Re 
j entališkus dokumentus, pa- 
yeizdan: Egzaminuojam ab
straktus, Pirkimo ir parda-. 
vimo raštus; Doviemastis; 
Testamentus; Draugijų iri- 
korparavimus; Affidavitus 
ir visokius kitus raštus; ko
ki tik Rejento arba “Notary 
Public’’ skyriuje daromi. 
Mes taipgi iškolektuojame 
dalis iš tėvynės ir atliekame 
abelnai visus reikalus. Taip
gi parūpiname pasportuš iš
važiuojantiems į Lietuvą ir 
užtvirtiname juos pas Rosi- 
jos konsuli.

Mes turime pilna sankrova Importuotu ir čionykščiu Vynu. 
Degtiniu.arit švenčiu už prieinamas kainas.

Mes taippat vedame plačia išsiuntinėjimo pirklybj ir su kostumeriais iš 
visų kitų miestų. J. ...

Geriausias išeivių ryšys su tėvyne 
— Lietuvos laikraščiai.*

Lietuviška Registruota
AKUŠERĖ

ELĘON. S. SUTKUVIENĖ
148 East 107 Street, |

Roseland, U. -

KATALIOGAS
Knygų Išleistų 

“Kataliko”

Telephone- Canal 285
K AZ. MATUTIS 

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
Persamdo kerecziūė ant 
pagrabq, veselijų ir tt 

668 W. 18th St Chicago, Ill.

12 APSAKIMĖLIAI.
kųs apsakymėliai, 
išvertė Siūlelis.. Pusi.
na .................. ......... ..

4 NAUJA CHRESTOMATIJA del 
Lietuviškų Mokslainių Amerikoje. 
Dalls I. Parengė P. Brandukas. 
SI knyga yra geriausia skaitymui 
šiek tiek pramokusiems skaityti, 
nes joje te’pa trumpos, gerai su
prantamos jaunam protui pasakai
tės. Pusi. 155. Kaina drūtuose 
apdaruose .... ’............................ 35c.

Taipgi ir kitų Išleistų lie 
tuviškų spaustuvių Ameri 
ko j ir Lietuvoj.

6 NAUJA SKAITYMO KNYGA Lie
tuviškoms -Mokslalnems Ameriko
je’. Dalis III. Su paveikslais. 
Tai yra trečia Chrestomatijos da
lis, arba tolesnis lavinimasis Jau 
mokantiems skaityti vaikams ar
ba ir suaugunsiems. Joje telpa 
daugiau moksliškų apsakymų Ir 
eilių. . PueI. 118. Kaina cituotuo
se , apdaruose .........................   50c.

Certifikatą duodame už vieną dolerį vertes biletuose, kuriuos sulaikysi
te prie kiekvieno pirkinio tavorų kiekviename departmente, Bufete, Ka
vinėj, Vynų Departmente Ir Daugmenines Pirkly bos sklode. Ki
ekvienas certifikatas yra sunumeruotas, jr kiekvienas kostumeris, kuris 
turi paženklintą numerį ant savo certifikato,'aplaikys Cartercar 1911 “M” 
vertės 81,875.oo. Numeris pažymėtas ant to certifikato, bus. patalpintas 
kiekviename departmente tarp 15 Sausio iri Vasario 1912 m. Jeigu nieks 
neatsisauktų prie to automobiliaus į 15 dienų po išlaimejimui, paskiria
me kas 10 dienų kitokį numerį, bet iš tų pačių certifikatų, pakol neatsi
šauks tas, kuris turi tą patį numerį ant savo certifikato.

2 LEMENTORIUS. Lietuvių Pa
rapijų Mokykloms. šiaurinėje Ame
rikoje. Sutaisė S. P. Tananevl- 
čla. Yra tai parankiausias prasl- 
moklnimnl skaitymo Ir rašymo 
rankvedis,. sutaisytas mokinimui 
vaikų. Pusi. 76. Kaina drūtuose 
audekliniuose apdaruose ...... 20c.

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

pietų ir nuo 6:30 Ųd <7:30 vakare.. Ne- 
dėiicmis nuo 8 iki 19 ryte.

DR. JOSEPH ' L. ABT, 
1883 So. Halsted St, Chicago, UI 

Telephone Canal 37

3310 South Hoisted Street 
v Telephone Yards 5162

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

Klauskit 
ChopenlOe 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK 
Išdirbėjęs

Paulina 3U, Chicago, Ui. 
Phone Yards 4154. *•

Jeigu turi skaudančią nugarą, kankinant re
umatizmui arba kitokiu skaudėjimu, kuris 
tave varginėtai mėgink Dr. Richter‘io „Pain- 
Expeller”.. Tuojaus tau palengvės ir jausiesi 
tpojaus smagesniu, jeigu tiktai vartosi ryte ir 
vakare tepant skaudančias vietas, išvarys tuo 
skausmus lauk. Kad laikytum nuolatos bon- 
ką namuose, nes kiekvienam laike ir naktį ne
galima gaut, o tas pagelbės tau ir ta- /fi, 
vo šeimynai reikale. -Zft ,

Gerai dėl bile skausmo, kaip tai: re- 
umatizmo, nikstelejimo, neuralgijos, 
nudegimo, bei skaudanči vietų ant 
kūno. Gali gaut visose aptiekose ,
po 25o. ir 50c. Dabok kad but inkaras ant 
bonkos, tai tas yra tikras.

F. AD. RICHTER & CO.,
215 Pearl Str., NEW YORK, \

911-33 rd St.
Tel. Yards 5423

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

kapeikos.
Užsieniuose metams 7 rub., pusei metų 4 mb., 3 mėn. 2 mb.

• Siunčiant kartą per savaitę arba šiaip po 3 egz. viename siuntinyje, 
kaina, kaip ir Rusijose, t. y. po 5 mb. metams.

1 GRAMATIKA. Trumpa 
Kaltes Gramatika” del _____
kų mokyklų šiaurinėje Ameriko
je. Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė S. P. Tananevlčia. Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatika del 

-lietuviškų mokyki: t. JI paranki 
ir tiems- kurie nori gerai Išmokti 
lietuviškų kalbą lt rašybą. Push 
102. Kaina drūtuose audekli
niuose apdaruose ............ 35c,

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt 

3253 Illinois Ct., kerte 33 g.

Telephone Yards 2718.
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ.
3253 Illinois Ct, kertė 33-čics gatvės

3149 South Morgan Street.
Kertė 32-ros gatvės.

DAKTARAS 
JOSEPH F. KOZLOWSKI 

SPECUALISTAS ANT 
MOTERŲ LIGŲ.

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

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

Telephonas Yards 1781.

- beletristika.
8 ADYNOS APIE GIRTUOKLIUS. 

Davatkų Gadzinkos ir Davatka. 
Labai juokingi, aprašymai, geri 
smhglaf : praleisti laiką. Push 
24. Kaina ...l?.....'........ tt

7 ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir 
Naujojo Jsthtymp. • Parašė Vys
kupas Motiejus ... Valančauskas. 
Trečias su pataisymu išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Yra tai 
aiškiai ir kiekvienam suprantamai 
aprašyta visa istorija nuo sutvė
rimo. pasaulio ligi pradžiai krikš
čionybės. Pusi. 180. Kaina 
drutuosg apdaruose ........ 40c.

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.

$1000 Aukse arba $1875 R V If Al 
" Cartercar” Automobilius If I

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

BIBLIJA ABBA ŠVENTAS RASTAS 
NAUJO INSTATYMO.

Lietu viškon 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 evangelių. Apaš
talų darbai ir apaštalų raštai. Pusla
pių 494. Lietuviškomis raidėmis.

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

Pinigus siųskite ant adreso:
J. M. TANANEVIČE 

3244 S. Morgan st, Chicago.

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 cigarų ir 
gėrymų. Suteikiu ; kiekvienam drau
gišką patarnavimą visokiuose reikaluo
se; Jeigu atsilankysi į musų miestą, 
užeik pirmiausia pas mane, o dasiži- 
nosi ko tik norėsi. Phone Kilnoch 108.

(52-25)

TEL. YARDS 1804
ST. ANUČAUSKIS, 

Karpenderis

9 AMALUNGA arba Tyro duktė. 
Labai graži apysaka apie balt- 
veidžius ir indijonuS, kurie Ame
rikoje mušėsi už savo tėvynę. 
Pusi. 91. Kaina ................. 25c.
Ta pati su audeklo apdarais.. 50c.

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

Kontraktorius.
Badavo jų visokius namus,, mūrinius 

ir medinius; atlieku darbą greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kreipkitės 
pas eavąjį po numerių

4559 S. Hermitage Ave., 
Chicago, Illinois.

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

42-ras Pummis. LSZMOKEJIMAS 
procentų musų užčėdijiino skyriuje. Procentas bus 
Užtikrintas Sausio 2-rą ir bus parengtas išmokėti ar
ba' įrašyti į knygutes, pagal pąrankumą 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 Subatps vak. nuo 6 iki 8 Perviršis suvirs milijoną dol.

5 NAUJA KNYGA del Lietuviškų 
Mokslainių Amerikoje. Dalis II. 
Parefrgė P. Brandukas. Yra tai 
antra dalis Chrestomatijos labai 
paranki mokinimui jau pramoku
sių skaityti.ir rašyti valkų. Tel- 

.pa joje apysakėlės ir eilės. Pusi.
212. Kaina drūtuose apdaruose 35c,

Halperin Bros
WINES AND LIQUORS

ATYDA ST. CHARLES 
LIETUVIAMS!

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

Simonas Kieia
575 W. 6th -Stį 

St. Charles, Dl.

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

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

S KATEKIZMAS. Rymo-Katalikiš
kas Didesnysis Katekizmas. Pa
rašė kun. J. Deharbe, D, J. Ge
riausias, nes, labai suprantamas 
kad Ir mažiems vaikams Kate
kizmas, parankiausias lietuvių 
pradinėms mokykloms. Pusi. 199. 
Kaina drūtuose apdaruose .... 35c.

Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkėj 
kad musų otise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos del 
apsaugo j imc^AubMgnies fFire Insurance), namus, biznius ir ra
kandus. Jūsų namas, ar biznis ar brangus naminiai rakandai dar 
neapsaugoti nuo ugnies, tai .ateikit pas mus. Tuomet nebijosite 
gaisro, nes sudegus gausite už juos savo pinigus.

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

CpuiKD° SA LI UNA
Labai ąardi arielkeie, sraHaabaTSjakaa 

alaus ir puikus Havanos cigarai,
255 Wallace st. New Haven, Conn.
Čia galima ir “Katalikas” pirkti ir 

užsirašyti. X

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 politiką ir ekonomiją; apie žemes pirkimus ir pardavimus; 
bankus, prekystę ir pramoniją; apie amatus, darbus, uždarbius ir tarnys
tes ir tt.

“GYGOS NAUJIENOS” užtaria varguolius; šviečia juos ir parodr 
jiems tikrąjį — šviesų gyvenimo kelį, kuriuo kiekvienas gyvas i'.inogus tur 
teisę vienodai su -kitais naudo ties.

“RYGOS NAUJIENOS ’ duos savo skaitytojams per šiuos 1912 metu: 
išlošti arba laimėti 100 rublių ir

MK" už 15O kapeikų dovanu"^
duos 6 dideles naudingas ir 

gražias knygas
1) Juokų kalendorių 1912 metams, kaina 10 kap., 2) Kunigų pasakos ir 
davatkų juokai, kaina 15 kap., 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 Home apatiškais, vaistais be gydyto
jo pagelbos. Paraše Daktaras Bėkerman’as. Lietuviškai vertė T. ž'val- 
gonas, kaina 75 kap. (didelė apie 150 pusi, knyga).

“RYGOS NAUJIENOS” eina vieną kartą per savaitę (nedėlę) — 
subatomis, didelio formato ir su priedu. Kaina su prisiuntimu: metams 
3 rub., pusmečiui 1.50 kap., 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 Įtekta tik UŽ15C 
kap., o į užsienius — 250 kapeikų.

Kas, parinkęs dešimtį “Rygos Naujienų” metipių prenumeratų a. 
siųs redakcijai — gaus visiems 1912 m. “Rygos Naujienas” su visom** 
dovanomis veltui. Adresas:

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

1 (1-4)

11% d. į Libr.va
111 klesa $33.00
II klesa $47.00
I klesa $62.00

Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 
musų agentų, arba prie pačių persta- 
tytojų. ' ■■ ’ >■ ■

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

• p __ 1 rjj z | *4 ____ _ BoU ToltphoM Diekln«oa>3737 ,

w. IgoomMakiis gggEgasešė?1 
' — Vienatinia tikras daktarai-lietuvii Philadclphijoj — n ( 

Ji« yra pabaigęs augUiaiuius Ir Jau paskutinius daktarillras Bokalus. Buvo 
miostavu daktaru miesto Indianopolis Mokėsi Ir praktikavojo Tht 
Pon GraguaU Medical School and HonritaL .Viat jo paliudijimai Ualatyti yru" 
ofiso, kur kiekvienas atsilankę* gali Juos matyti.

Dabar įrengė savo locna “ ' ■*- * ”
padirbo pundą mcdikaUika ktinika su laboratorija, aiektriškaa mašinas ir ap-' 
tieksiu goriausiom* gyduolėm* Oi visi ligoniai atranda tohingą pagolbj. Iš

sigydo ir patiek a įveiki. Štai ką liudija palys ligoniai-. i
„Nuo visokių spuogų ir ilbšritnų, ant veido ir kaklo Ir viso kOoo. taipogi 

nuo kitu odos ir kraujo ligų, norą geresnio daktaro. kaipDr I Stankus. 
Daug daktaru atlankiau, bet nei vienas oogaMJo Ugydyii.*.' Taip kaįb* Jos. 
Švilpa. IDįl Curlioa Si.. Philadelphia. Pa. --------

GARBUS DAMTABK: neiš
rauti u žodžiu p dėkavojimu 
Tamistai už išgydymą skau 
dSimo ioauoso ir po šį ibio* 
gšz.tno strėnų |r *kau«a>in- 
gųtnenesiolų, korių kUI vi-, 
ai daktaralvioapaiAmf gydy
ti Bot TamistM operacija 
kaip ranka aieaiekentajlmy1 
nuo mange. Ela Mažinacky 

- 1323 B. Front St.. Phila.
.Meilutis gydytojau — 
-‘u x-'.y; ulrxiu, jau 

tratu sunadojau bot 
[ rašyti: nes jau no- 
[> daug prikankino 
au baigia gyli Ačių

kola. po?fq. nuo 
,«—--“l oifilį. uHuoteji- 
imąanl veido ir kOno vi

1859 W. Chicago Ave. Telephonas Seeley 3029
6235 So. Hąlsted St. Telephonas Normal 2617 

CHICAGO, ILLINOIS

“VILTĮ” leidžia įsitikejimo bendrovė “Smetona, Tumas ir Ko.”
“VILTIS.” eina tins kartus per savaitę trečiadieniais, penktadieniais 

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

kiekviena lietuvių gyvenimo apsireiškimą.
■ “VILČIAI” rašo visi žymesniejie lietuvių veikėjai ir literatai. Be
veik kiekviename numeryje esti musų geriausių rašytoju feljetonai.

’ Daugybe žinių iš visų Lietuvos kampų.
Kuoplačiausiai aprašomi Dūmos darbai.
Taigi imkite “Viltį” patįs ir užsakykite ją savo giminėms.

KNYGOS MOKYKLOMS.
Turėdami užtektinai mo

kykloms knygą, atsidarius 
mokslainėms paleidome že
mesnę ant ją kainą.

1. Gramatika — 
na 50c., nauja 35c.

2. Lementorius 
kaina 25c., nauja 20c.

3. Katekizmas — 
kaina 50c., nauja 35c,

4. Nauja Chrestomatija I 
dalis — sena kaina 50c., 
nauja 30c.

5. Nauja knyga mokslai
nėms II dalis — 
na 50c., nauja 35c.

6. Nauja Skaitymo knyga 
III dalis — sena kaina 65c., 
nauja 50c.

7. Šventa istorija 
kaina 50c., nauja 40c.

J. M. TANANEVIČE,
3244 S. Morgan St.,

Ofisas 1268 Milwaukee Av.
CHICAGO, ILL.

SPECIJALISTAS LIGŲ: VYRŲ, 
MOTERŲ, VAIKŲ IR PRIE GIM
DYMO.

Gydau privatiškas ligas vyrų ir mo
terų, taipgi skausmą skilvio*, inkstų, 
plauučių, širdies, reumatizmo, užnuodi- 
jimą kraujo ir ligas akių, ausų, nosjes 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

10 ANTRAS KRIKŠTAS. Šių lai
kų apysaka. Parašė Br. Varg
šas. Labai žingeidi apysaka 
apie padėjimą šių dienų Rusijoje 
ir buvusią revoliuciją. Pusi. 83. 
Kaina ........ 25c.
Ta pati apdaryta ............ 50c.

NAUJA DAKTABI8KA KNYGA. 
DAKTARAS KISENTUJE.

Su paveikslais, naudingais patari
mais ir daugybe receptų nuo visokių 
lig? ,gražiai apdaryta su auksinėms 
raidėms ant apdaro, knyga parsiduo- 
ča po 1 dol. Tą knygą gali gauti 
dovanai užsirašydamas “Katalikų” 
: at metų mokėdamas prenumeratos 2 
dol. musų agentui.

M. x-ALTANAVIčE
51 Milbury St., Worcester, Mass,

Russian-American
Line1

Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 
Rusijos ir Amerikos.

8% d. į Rotterdam
III klesa $31.00
II klesa $45.00
I Liesa $52.00

žinomi aprelšklu pagpdotal visuo
menini, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 20 
metų, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St.
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas nav auSfals 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir llgšok Pasi
tikėdamas, jog gerbiama publika ir to
limus maut, rems, esiu namie ant kiek
vieno. pareikalavimo dieną ir naktį. 
Esiu specialistas ligose valkų, moterų 
ir vyrų ir užseudintose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr, G, Glaser

13 APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. At.
sitikimas iš Amerikoniško gyveni
mo. H. Sieuklevič. Išguldė Lap- 
šaus vaikas. Antra laida. La
bai juokingas aprašymas apie 
užsidėjimą vieno Amerikos mies
telio. Pust 32. Kaina .......... ' 15c.

14 BROLIS IR SESUO. Apysaka.
Parašė Vaikas. Labai užimanti 
šių dienų atsitikimų apysaka, 
verta perskaityti kiekvienam lie- 
tuviuf-tėvynainiuL Bosi. 57. 
Kaina .......... . ............................. 25c.

T. RADĄVICZE
Linksminkis brolau pas ma’-c atėjęs 

nes aš užlaikau šaltą alų, geriausią 
viną ir ruginę DEGTDTŲ, c cigarai 
tai net iš pat Turkijos, o prie to turiu 
didelę HaUę delei Mitingų, veselijų ir 
kitokių susirinkimų. Kuris pas mane 
atsilankys; tai bus širdingai priimtas 
ir suraminta*. Lieku, su godone^

T. RADAVICZE
936 — 33rd Bt., Chicago, DL

nuo kitu odo, ir kraujo Ilgą, sora gorasnio di 
• Jad‘oų’čadUtaSt“’PhilądėlpMa?Pk ’ 

p.diuoml viešai išreiškiu m- 
vo širdingą padėką Dr. Stan- 
kui ni išgydymą nžrv^ ligų ■
ir «J!»*ątinimą vyriškumo.' NAjy? 4 

į kuriu kiti daktarai auiaakė • Jfį.\ I
Išgydyti. Ir viiicjns au alap- iflfiĘgT&firaįp--. 
tumi* ligomis patariu Jcreip- 
tupudr Ig. ^tankų. o no- 

i pa*lga>lė«lto tavo žygio. <
A. Zmudzen. Salem. Mm* _ _ • _

FJ PingraoSt. Dr: Stankų®.
, John Akuotai t i*. Montreal. Que. Canada, rašo „L— 
Šešta diena, kaip gavau nuo Tamsta* liokarstM ir vartoju sulyg užrašo.

i negaliu atsidėkoti Tamstai ii dšiaugsmo da Uk pusę liękar-*" 
i Jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti Daugiau neturiu ką 
1 reikalauju daktariškos pagalbos. Ta įleisi lig>. kuri taip 

mano ir kurią kili daktarai laikė už neišgydoma, dabar ja 
Tamstoms ui'p'gil ir 4*gy<iymj-’‘ i-.)įjjž»<>nitr *<H _
• jtgydku pasekmingai ir ant viaadoa nuo: 
reumatfuno; skaudėjimą Bonu, sąnarių kaulų, atrtnu, ko'“

( v:šokių JĮraujo ligų užkrečiamu lytišku Ilgų, triperį, faokorį i 
m a ir nouirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augic-; “• “ 
•okių spuogu, dedervinių ir slinkimą pis “k atgaivos ataudė**,---—---------

i tu. kepenų ir plaučių liga*, visokias narvų ilęa* neuralgija, drabėjlmą sana
i rlu. greltąs 'pykimą. negalėjimą miegot Ir sunkų,

kvėpavimai peršalimo slogas Ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų liga*
' sMŪsmingų ir netogutorift mėnesinių tek/jimą *»«•••**•«>'««»••* {M* 

rita rupijai apenJmHta vėžį, skilvys segaiZiiuakmenk-rtsoknmikaduliu*. 
ginus įBlmorsi kepene. Inkstų Ir pfl.tr* Daras opteuljM ant gyslų tsufų

, nervų, snisgnų. motarų ir vyrų gimdančių organų, potraukis* kojas Ir ran- 
kaoMitaiaaa ir padaras svsikM Taipgi daro operacijos Mtnot'sa, akių ir 
gvrtc.se.

: DrlgMtiiisStaūhs.M.Iį t

iinssHHlllllhlIJuilJBBIKIIIIIIU'TT
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SVEIKATA
Išeina kas utarnlnkas ir

SVEIKATA

Rašyk tuoj aus, o gausi vieną, numerį dykai

Balionai W*me 61

Kambarys Optiszkas

Atminkite

Telephone Yards 3547

Telefonas Canal 3263

Chicago, HI.

RAŠTIS
RTU

YRA TAI VIENATINIS LIETUV] 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA 

ANT NEDĖLIOS

Turime vį- 
viską kas 

visokias ročbaš - suteikiam 
visokius Vestus, familiji- 
Kainos musij1 yra kuože- 
patys ir atminkit, kad mu- 

šviežias it; gyąrantuotas.

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

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

KRYŽIUS ELEKTRIŠKAS VOLTA.

■
 Likosi išrastas Austrijoje prieš porą 

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

Kryžius Elektriškas V. Its, labai 
gelbsti prieš reumatizmą kaip raume
nų, taip ir sąnarių, prieš neuralgiją ir 
diegliam visam kūne; prieš nusilpnėji
mą nervų, neuralgijos, bemiegės, nu
silpimui minties, histerijos,' paralyžiaus, 
apopleksijos, šokio švento Vito, muši
mo širdies, galvos skaudėjimo ir suiri
mo nerviškos sistemos.

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

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

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

o mes pasiųsime jums Kryžių Elektrišką Volta, arba šešis už $5.00.THE ELECTRIC VOLTA CROSS CO., 
3925 W. NORTH AVE., CHICAGO, ILLINOIS.

------------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA:------------------

AMERIKOJ f 2S pusei trieiliu
PTTPflPflT f Rosijoj ir • Lietuvoj $3.50, Angli-LL1WLUJ i jojir škotijoj 15š.Prusuose h m

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

Štai kas tarp kitko
* ‘ Šitoji knyga privalo rasties kiek

vieno mokančio skaityti lietuvio 
namuose. Kas šitą knygą skaitys 
ir supras, tas apsisaugos nuo dauge
lio ligų ir sužinos daugelį daiktų 
apie savo kūną ir kaip jį užlaikyti 
sveikatoje.” ("Draugas”).

"Knyga yra viena iš svarbiau
sių, pasirodžiusių pastarais metais. 
Šioje knygoje trumpai ir supras
tinai sutrauktos žinios, būtinai 
reikalingos kiekvienam žmogui, ku
ris nori būti sveikas. Juo reika
lingesnė yra ši knyga vyrams ir 
moterims, auginantiems vaikus.” 
(“Darb. Viltis”).

"Si knyga pasirodė musų lite
ratūroje kaip tik į laiką: neturi-

apie SVEIKATĄ rašoma: 
me jokių raštų, kur butų 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 paveikslų; išleidimas gali
ma drąsiai pavadinti dailiu ir iš 
visų atžvilgių pagirtinu. Patar
tume visiems turėti namuose šį 
reikalingą rankvedį į branginu
sįjį žmogui turtą — sveikatą. ’ ’ 
("Tėvynė”).

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

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

Elektros Šviesa

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

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

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.

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.
3. Virškinimas.

W 4. Valgio rūgimas arba fermentacija. W
A| 5. Kas yra alkoholis. JĮ
w 6. Kraujo cirkuliacija.
y 7. Alsavimas (kvėpavimas). y

JĮ > - 8. Kūno pielčiai ir judėjimas. 4
IL 9. Inkstai bei oda ir jų priedermės.
n[ 10- Dirksniai. /IĮ
1B 11. Pajautimai. 1ĮA
|J| 12. Sveikata ir liga. |g|
||| 13. Parazitai. |W
n 14. Privatinė ir vieša sveikata. W
m 15. Kaip išplėtojus kūnas. 11 MįI
tu 16. Balsas. įu

" 17. Kūdikių ir vaikų 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.

kontraktierius
Pervežimo ir pakėlimo namą.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, Ill.

GERA PROGA!
pigiai parduodu LOTUS palei lietuvių bažnyčią 

Kingston, Pa-

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

18 Si., - fc-ta, h.

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

Optiškas kambarys Examinavimui ' randasi ap- 
tiekoje Krzywinskio, valandos ofiso: pusės 8 iki
9 vai. vakarais arba dienomis. _ .

Priimame visokius taisymus akimų, 
šokių gydančių žolių, nuo visokių ligų 
reikalinga aptiekorystėje, 
dykai. Taippat išdirbami 
nius nuo visokių ligų, 
miausios, persitikrinkit 
sų tavoras yra visados

Atsiduodamas jūsų atminčiai gailuti gi tautiečiai 
ir tautietės pasilieku su pagarba, p

THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei
kia šviesą tūkstančiams namų ir tūkstančių arklių 
pajiegos fabrikams perdėm visą pietvakarinę dalį 
Chicagos.

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

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

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

x ’ 122 So. Michigan Blvd.
f Randolph 3341 Phones: į Autom 64612

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 
šviesos ir pajiegos. ’ .

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

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

goj atrasi sau visą laimę. Nes kuomet žmogus sveikas, tai ir laimingas.
nori save pažinti, privalo skaityti SVEIKATĄ.
nori būti laimingu, tegu skaito SVEIKATĄ.
nori pamesti girtuokliavus, tegu skaito SVEIKATĄ.
nori, kad jo vaikai butų sveiki, tegu skaito SVEIKATĄ.
nori ilgai būti jaunas, tegu skaito SVEIKATĄ.

**************************
S Telefoną, Yards 153a j

* DR. J. KULIS |
* Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. M
* 3456 So. Halstcd SL, Chicago, Illinois. *
I PRIĖMIMO VALANDOS: Ž

Nuo 9 ryto iki 12: 6 iki 9 vakare. J
* Nedel. nuo 9iki 12popiet; nuo 6 ikiSvak. J 
*************************  J

Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
“Kataliko” išleistuvė išleido SVEIKATĄ lietuvių brolių naudai, jų būvio 

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

PRISIUNTIMU.
.' Galite pirkties “Kataliko” redakcijoje.

Siųzdami laiškus ir pinigus padėkite tokį antrašą:

TIKRAS PRANCŪZIŠKAS KARTUS VYNAS $1.00.
Nuo visokią pilvo skaudėjimą, kaipo tai: prietvariaus, skilvio slogos, 
inkstą ir kepeną skausmą, skausmo nugaros ir šoną, skysto kraujo, rie- 
mens, geltligės, yrc. 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 
sutvirtintojas visos systemos. Kiekviena bonka gvarantuota. Parsiduo
ti aptiekoje,

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

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 ny- 
gieną ir pats save egzaminuoti.” 
("Vien. Lietuvninką”).

Panašių dailių ir teisingų liudijimų turime desetkus. Ir vis sakoma tikra 
teisybė.

Daktaras S. Wissig
IS SENO KRAJAUS.

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrą ir mo
torą, kad ir užsieenėjusias. Jei kiti, jus neišgydė nueikit pas j’., O jie 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

Dr. Wissig duos geriausius vaistus iš savo aptiekos.
Pirma rodą dovanai.
Valandos kasdien nuo .10. iki 

dčliomis nuo 10. iki 12 ryto.
WWertlSStf.

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

ANGLIŠKOS KALBOS
Jos vardas yra.*,

“Vienatinis savo rųšias Lietuviškai-AngliSkos Kalbos Rankvedis”
Kaina drūtuose audeklo apdaruose tiktai $1.25

Kiekvienas supranta kaip yra reikalinga angliška 
kalba šitame krašte. Žmogus atvykęs į šitą šalį pri
valo lavintis angliškoje kalboje delei pagerinimo savo 
būvio. Taigi mes rekomenduojame naujai išleistą kny
gą : s Rankvedis. “Vienatinis savo rūšies Lietuviškai 
'Angliškos Kalbos Rankvedis’’ ir “Kaip tapti Jungtinių, 
Amerikos Valstybių, piliečiu”. » Yra tai praktiškiau
sias Rankvedis lietuviškoje kalboje delei išsimokinimo 
gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius.' Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa 
lietuviški žodžiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje 
ailėje teisingas ištarimas. Prie galo telpa pamokini
mas tiems, kurie nori pasilikti Jungtinių Amerikos 
Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga.

Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteipĮ) J
JONAS M. TANANEVICZE M

5244 So Morgan St. Chicago. HL

GEORGE hazard 
PLUM BERIS

Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 
atlieka ir savo darbą gvaraatuoja.

3862 Emerald Avenue - Chicago, Ill.
Telephone Yards 4627.

Lietuviškoje aptiekoje
....... ‘-■.-■.vI.coiist .vud

Krzywinskio

#************************* 
J - - - < Telephone Canal 2118 *

S OR. A. LEONARDAS JUŠKA S 
■Į’ Lietuvhi'Gxdytoias ir Chirurgas. %
* 1749 So. Hoisted St., Ckkoto, Illinois. * 
S PRIĖMIMO VALANDOS: *
įf Nuo 9 ryto iki > i: po piet nuo 3 iki s ir įį 
įf ’ vakare nuo 7 iki 9. *
**************************

THE FALCON CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigarą Fabrikas

J. A. Nutauc Sav.
— išdirba s’eri»»>«*"3 — 

HAVANOS CIGARUS 
Chicago, UI.

4613 S. Ashland Av.,
Te’. Yards 173J. 
SUSIRINKIMAS.
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ADMK. STRACIJA LIET. TEATRAL. 
PRAUGUSTĖS PO PRIEGLOBA BV. 

MARTINO.^., ' - 
r iv ik. Overlingas, Pirmin.

3245 S. Morgan St.
Stan. Stonevicze, Vice-pre?., 

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

3416 Auburn Ave. 
Kadzekski, Fin. Rasti., 

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

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

3244 S. Mrgan St.

VYRIAUSYBĖ SUSIVi^, JTIMO ' 
LIETUVIŲ NAMŲ S 7KŲ.
J. M. Tananeviče, Pir«—>

- 3244 S. Morgan 8t.
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Hlinois Ct.
J. K. Chmieliauskas, Raštininkas;

' 3231 Auburn Ave.

i Paieškau darbo atsakančioj bučer- 
uėj, kalbu llteuviškai, lenkiškai it 
angliškai,. atsišaukite šiuo antrašu:

> - Mr. J. Mojar,
1702 8o. Union St., 

Chicago, Ill. .(52-2)

John Dabulskis, 3262 So. Morgan St. 
Jonas Visockis, 8132 Vincepnea Rt. 
Antanas Visbara, 3019 Pafnell Ąv. 
[V&ufe Linka, 1834 Blair Av*.
Petraą Vaitiekūnas, 827 —• 33 naee.

Dom.
PASARGA: ‘ ‘ Už korespondencijas, 

apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
neatsako”.

Paieškau save puseserės Agotos 
Krepenskaitės, pirmiau gyveno Brook
lyn, N. Y., o dabar nežinau kur gy
vena. Ji pati ar kas kitas teiksis 
duoti žinią adresu:

J. Strokolaitis,
288% Clinton St., Binghamton, N. Y.

CHICAGOJ^ TT.T„ -
M. J. Tananeviče 670 W. 18 St.
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland Av.

NEW HAVEN, CONN.
255 Wallace

48 Walnut
Kaz. Makareviczė, 
J. J. Vaitkevičius,

St.
St.

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.

Draugysčių Reikalai.
TEMYKITE

5 LIETU VIAU

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

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

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

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

KJ.TUB AS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIO.

J. V. Zachareviče, Prez., 
917 — £3rd St.

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

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

Kun. M. Kraučunas, Kapclonas, 
32nd Pl. and Auburn Av 3.

Taupykite pinigus.
Keistuto Paskolinimo ir Budavojimo 

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

kričio 9tą (Nov.) 1911, -ant Dr-stes 
susirinkimo, kuris atsibuna kas Ket- 
vergas, 8 vai. vakare J. Ridiko sve
tainėje, 3251 Illinois Court, kampas 
33-čios gatvės, 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 
sučėdijimo 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 peržiūrėjimu 
visų popierų ant atsakančių namų.

Su guodone,
B. Butkus, Prezidentas, 

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

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

Paieškau savo brolio Jurgio Janu- 
šaičio, taippat draugo Juoz. Pudžiu- 
velio, abudu paeina iš Kauno gub.,, 
Raseinių pav., Tauragės vaisė. Leng- 
venių sodos. Brolis pirm penkių metų 
gyveno Spring Valley, Ill. O, dabar 
nežinau kur. Taippat J. Pudžiuvelis 
girdėjau gyvenas Chicago, Ill. Kas 
žinotų pie juos, arba jie patįs, mel
džiu atsišaukti šiuomi adresu:-

Jonas Jonušaitis, 
500 Ohio Ave., East St. Louis, III.

(2-4)

JUOZAS iaAS
AGENTAS.

Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Ka
taliką” ir priiminėti už jį prenume
ratą, rinkti drukus, ir... a-pekelbimus 
“ Katalikui ” ir kolektuoti už juos 

(pinigus, taipgi pardavinėti namus' ir 
lotus.

Jonas M. Tananeviče, 
“Kataliko" leidėjas.

ELIZABDT PORT, N. J.
D. Boczkus, 211 — 1st st.

BROCKTGN, MASS.
Ch. Tamuleviče, Box 108 Montelo Sta.
B. P. Miszkinls Co., 25 Arthu
John J. Roman, 135 Ames

BROOKLYN, N. Y.
A. Plachocky, 87 Grand

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine

St.
St.

St.

st.

JAU GATAVAS IR GAUNAMAS

Paieškau savo draugo Jono Maci
jausko. Jis yra kriaučius, pirmiau 
gyveno Philadelphia, Pa. Meldžiu 
kad jis pats atsišauktų arba kas apie 
jį žnotų duotų žinią po antrašu: '

Juozas Valaitis,
5 Aske St., Hoxton N., London, 

England.

ROCKFORD, ILL.
I. s 1011 Samford St.

N

J.

Miklus.

SO. BOSTON, MASS.
Gendrolis, 224 Ar heras

NORWOOD, MASS.
Pakarklis. 23 Dean

GRAND RAPIDS, MICH.
W. Staseviče, 
Kaz. Brazaitis,

349 Hamilton
58J. Broadway

St.

St.
St.

Paieškau savo sesers Julijonos Bag- 
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) -'

SCRANTON, PA.
Petrikis, 1514 Ross Av.

Digrys, 1213 Philo St.

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

W. LYNN, MASS.
W. Waicencvicze, ?26 River

J.
J.

453

St.

ADMINISTRACIJA dr-stės šv. 
JUOZAPO .’AIM. SM.

Juazapas Zalandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

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

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

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

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

SUSIRINKIMAS.
Dr-stė Lietuvos Sūnų N. 1 ant Town 

of Lake turės savo susirinkimą iš prie
žasties užimtos svetainės, 13 d. Sr.usio 
1912 m. 8tą va. vakare P. Pelitaus- 
kio svetainėje 4512 Hermitage Ave. 
Kiekvienas privalo pribūti.

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

Chicago Ill.

ANT PARDAVIMO St.

PHILADELPHIA, PA.
Kairys, 1214 So. 2nd

PLYMOUTH, PA.
Poteliunas, 345 E. River

St.

St.

(1—2)

Saliunas ant pardavimo puikioje vie
toje 4500 S. Paulina st., priešais par
ką, geriausia vieta kas yra ant Town 
of Lake, už mažą kainą, nes savi
ninkas išvažiuoja į kitą miestą su 
visa šeimyna.

J.
M.

j.
DU BOIS, PA.

Kizelis, 401 So. Av.

WATERBURY, CONN.
Ch. Kazemekas, 785 Bank

WORCESTER, MASS.
107 S. Harding 

,15 Millbury
Vieraitis, 
Paltanaviče,

Kaz. Petrošius.

st.

St.
St.

ADMINZ.jTRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WIIKES-BARRE, PA.
- Adomas čikanauskas, Pimsėdis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbiniukas, 

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

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

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

SUSIRINKIMAS.
Dr-stė Šv. Stanislovo, V. ir K., tu

rės savo metinį susirinkimą, nedėlioj 
14 d. sausio 1912 m., 1-mą vai. po 
pietų šv. Kryžiaus parapijos svetai
nėje, 46 ir Wood gatvės. Kiekvie
nas privalo pribūti, nes turime daug 
svarbių reikalų del apsvarstymo, 
nepribuvimą bausmė $1.00.

Paul P. Baltutis
3244 So. Morgan St.

Už

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, Ill. (1—2)

ROCHESTER, N. Y.
A. Kasparas, 19
Jos. Rickis, 781

Stoke
Cliford

St.

‘ KENOSHA, WIS.
M. K. Petrauckas, 
Jonas Bagdonas,

415 Middle
106 Maple

st.
st.

Kaz.
NEW HAVEN, CONN.

Makarevicze, 255 Wallace St.

•'KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
■ Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

X)R-STĖ LIETUVIŲ JAUNIKAIČIŲ 
DAINOS MYLĖTOJŲ.
A. Mieszlaikis, Pirm.,

i. 2122 W. 23rd St.
S. Vasikauckas, Pagelb., 

2409 S. Hoyne Avė.
S. Pocius, Raštin. Prot.,.

670 W. 18th St.
J. Neverauckas, Fin. Raštin., 

2313 W. 23 Place.
M. Palionis, Išdininkas, 

2323 S. Leavitt St.

Kiekvienos Dr-stės, taipogi ir Kliu- 
bų protokolų raštininkas lai prisiun
čia savo antrašą, o aplaikys 20x25 co
lių diplomą, puikiai iiliustruotą. 
Naudinga yra kiekvienam raštininkui 
matyti artistiškas, piešinys.

T. J., Karvelis, .»
1800 Johnson St., . - . , .

Chicago, Illinois.

Parsiduoda bučernė ir grosernė ge
ram padėjime. Parsiduoda iš prie
žasties,. kad nemoku lietuvių kalbos, 
3404 So. Morgan gat. (2—4)

J. p.

G. K.

SV.ADMINISTRACIJA DP-STĖS 
MATEUŠO APAŠTALO.

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

Antanas Mazelauskis, Pagebininkas,
3302 S. Morgan St.

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

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

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

Ignacas Brazauskis, Knygius,
3220 Hlinois Court.

NAUDINGA.
Dabar yra gera proga prisirašyti 

prie “Lietuviško Atletiško Kliubo 
Chicagoj” (The Lithuanian Athletic 
Club of Chicago), tai yra tik vienas 
toksai Kliubas, kuris užsiims lavin
tis kamščiojimu (boxing), rištinėse, 
fizikališka kultūra (physical culture) 
etc., taipogi kožnas narys gauna pa
šalpą ligoj, ir patarnavima laike 
smerčio.

Likosi sekanti administracija iš
rinkta ant 1912 metų: P. Mažeika — 
prezidentas, V. Eringis —- viee-prezi- 
dentas, Jonas M. Martinkus •— pro
tokolų raštininkas, J. P. Evaldas, —■ 
finansų raštininkas, Jos. Ridikas — 
kasierius.

Susirinkimai atsibuna Juoz. Ridiko 
svetainėj 3251 Illinois Court,
rinkimaai atsibus virš minėtoj svetai
nėj kas subata 8 vai. vakare, Sausio 
6, 13, 2C ir 27, 1912 m.

Todėl nepamirškite atsilankyti ant 
susirinkimų virš minėtose dienose ir 
prisirašyti į skaitlių šio Kliubo nairų. 
Instojimas $1.00. Su guodone, 

ADMINISTRACIJA.

Saliunas ant . pardavimo gera vieta,, 
sena;' išdirbta del lietuvio" - už: ‘mažą? 
kainą. Parsiduoda iš priežasties sa-: 
vininko ligos. Atsišaukite po antra
šu: 1343 N. Ashland avė, arti Mil-; 
waukee avė.

GERIAUSIA L. ŠOKIŲ MOKYKLA.

visokius 
mokiname 

panedė-

Susi-

YOUNGSTOWN, OHIO.
Sabaliauekas, 28 Murduek St.

SWOYRS,. PA.
Antanaitis, P. O. Box 22.

beoCkton, Mass.
Meškinis, 35 Arthur

iį35 James
R. P. Meškinis, 
John Ramanauckas, A-.

St.
St.

J.
BAYONNE, N. J.

Zujus, 509 Broadway

LEWISTONj ME. ■,.<
Kazys Vilniškis/ į P. O. Box

F. A. Golubickis, 
M. Szarka,

St.

36.

CICERO, ILL.
1412 — 49 th Av. 

Ct.1410 — 49th

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

Silvestras Pileckas, Prezidentas, 
462 E. South St.

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

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

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

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

Juozas šnipas, Kasierius, 
386 New Grove St

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. .

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

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

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

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

18 N. ‘Meade St.
iV. Adomynas, I Finansų Sekr., 

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

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
BIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

Jonas Bagdonas, Pagelbininkas, 
3233 Auburn Av.

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

Vine. Grigalių irs, Fin. Raštin., 
718 .W 18th St.

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

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

Vladislovas Lincevicze, prezidentas, 
18 Union St.

Juozas Muekus, vice-prezidentas, 
439 Indiana Avė.

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

Felix Jakszta, fin._sekr., 
452 Darbur Avė.

Mykolas Sabaliauekas kasierius, 
214 Entrance Ave.

Mateušas šabonas, maršalka, 
Apiekunai kasos:

Antanas Waitekunas, 
Jonas Grigoras, 
Adolfas Paraszinckas.

(52—2)

LINKSMAS 3-čias METINIS 
BALIUS!

Parengtas Draugystės Lietuvos Ka
raliaus Mindaugio, nedėlioj, Sausio 14 
d., 1912 m., Freiheit Turner svetainėje, 
3417 So. Halsted St., Muzika po va
dovyste p. P. J. Miškenio. Pradžia 
4-tą vai. po pietų. Inžanga 25c. po
rai.

DIDELIS KONCERTAS IR BALIUS,
Parengtas storone Lietuviškos Teatr.; 

Dr-stės Šv. Martino, atsibus nedėlio
ję 21 d. Sausio, 1912 m., švento 
Jurgio K. svetainėje 32-ro Place ir 
Auburn Ave. Salė atsidaris 6-tą vai. 
Koncertas prasidės 7:30 vai. vakare, 
inžanga 25c., 50c. ir 75c. ypatai.

Nuoširdžiai užprašome visus lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti, kur iš
girsite puikiauses letuviškas - dainas, 
nes ima dalivumą geriausi giedoriai 
Amerikos, bus kalbos per garsiausius 
kalbėtojus, taipgi muzikė grajis laikę 
to koncerto, žodžiu sakant bus tai 
koncertas labai naudingas ir verta 
kiekvienam ant jo atsilankyti, po 
koncertui bus lietuviškas balius.

Su godone
L. T. DR.STĖ ŠV. MARTINO.

PAIEŠKOJIMAI.

Prof. Frank

Mokina 
šokius; 
vakarais:. 
Iyje> utarninke ir 
seredoje. Norinčius 
mokintis meldžiam 
atsilankyti minėtais 
vakarais, atdara 
nuo 7:30 iki 10:30 
vai. vakare. Mo
kyklos adresas. 936 
W. 33rd St., arti 
Morgan St., Chi
cago, Illinois.

; h. JANKAUSKIS. 
(1—7)

“KATALIKO”
Agentai

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

KELIAUJANTIS AGENTAS NAUJO
JE ANGLIJOJE IK APIELINKĖJE, 

SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikaliauckas, 243 W. 4tl

CHICAGO, IIJi._
P. Monkus,
A. Gembutas,
Kaz. Jamontas, 

“Aušros” Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St.

P.

St.
St.

St.

St.
St.

2345 W. 20
3036 Union 

3952 W. Lake St.

SO. OMAHA, NEBB.
Versaeki, 261 So. 33rd St.

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

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

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.

ANDRIUS JUREVIČIUS 
“Kataliko” agentas.

Turi tiesą užrašyti laik
raštį “Kataliką” ir priimi
nėti už jį prenumeratą, 
rinkti drukus ir apgarsini
mus “Katalikui” ir kolek- 
tuoti už juos pinigus taip
gi pardavinėti knygas.

u Jonas M. Tananevičia, 
“Kataliko” leidėjas.

Paieškau savo 3 brolių ir sesers, 
Andrius, Antanas, Juozas ir Agotos 
Gustai. Jie gyvena Kauno- gdb. Se
niau gj'veno Pabaliuos, Vilkijos parap., 
Kauno pav., dabar nežinau kur. “ 
del tegul 
tas duoda

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

S. Kiela,
ST. CHARLES, ILL.

W, 6th St.575

Av.

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE- 

> NIAIS NUMERIAIS.
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland Av.
UI L-i:__ •, ■ 710 W. 14 Place.

921 — 33rd 
2341 Hlinois 

3222 Auburn

PL Laikar,
V Stulpinas., 
K. Steponaitis, 
Dom. Venckus,

PI
C..

Av.

Box 37,

.. . To-
jie .atsišaukia arba kas ki- 
žinią antrašu: 

Sam Gust, .
Cantmk Iii.

Kaz. Kučinskas, 
A. fieškeviče, 
W. Adozninas.
3, Kučinskas,

PA. . 
Park: Ave;141

501 New Grant St.
34 Logan St,

LAWRENŪ±į MASS.
Ai F. Svirta,
A; Ramanoski,

LOWELL, MASS.
L. Stakeliunas, 69 Charles

31 Union
Į 99į§ Oak

St.
St,

St.

CHICAGO HEGHTS, ILL.

J. K. Valinskas, 1419 Wenthworth

PHILADELPHIA, PA.
V. Kairys, 322., Wharton

M. Paltanavite, Millbury

St.

St.

SVIETIŠKI PAVEIKS
LAI

Litigrafuoti paveikslai™.vienoje spal
voje, juodai ant balto, rikurie privalo 
rastis kiekviename name; kad psgra- 
žintų kiekvieno lietuvio stubą.

Gedeminas, Didi! JLMtuvos Kuni
gaikštis, apima Kijavos .pilį 1318 me
tais: maskoliai, puldami 'prieš jį ant 
kelių, paduoda jam. duoną ir raktus. 
Mietą 22x28. Uaina ........................30c.

Didis Lietuvos Kunigaikštis Keis
tutis, miera 22x28. Kaina .............35c.

D. L. K. Vytautas; 22x28 .... 35c.
D. L. K. Algirdas, 22x28 ......35c.
D. L. K. Gedeminas, 22x28. .... 35c. 
Simanas Daukantas, 2?x28 .... 35c. 
Dabartinis Popežius, Pijus X, ko- 

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

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

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

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

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

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

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted st, Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka i 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) I 
po $3.00 metams. Parduoda šifkor Į1 
tęs ir siunčia pinigus į visas svie-11 
to dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, | 
seredom, ketvertais ir subatoms nuo. I 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliomis, utar- 11 
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. j

P TURINYS: Peržvalga; Pramonė ir Prekyba (G.J.Leveskio ref.); Naminė" 
Higiena (M.Jurgelionienės ref.); Iš sveikatos srities (Dr.A.L.Juška); lOmeti- 
nes “Aušros” sukaktuvės; Edisono gyvenimas ir darbai; Nuo kada žmonės 
vartoja Kalendorius; Ką veikė Milwaukee's socijalistai (iliustruotas); Pir
moji Gegužes; Nuo ko paeina raudonoji Vėliava; Kaip likti piliečin (liet, 
ir angliškai); Patarimai gyvenimui; Eilės; Informacijų Skyriai; Pasakaitės; 

.įvairus Receptai; Visokios Statistikos; Juokai ir šiaip įvairus raštai ir 
naudingos žinios. Puikiai ilinstrnotas; daug paveikslėlių irpagrąžinimų. 
Naudingiausias, gražiausias ir geriausias už visus Kalendorius. Didumo 
7x10 colių, į 100 ar daugiau puslapių.
Kaina 25 centai. Agentams geras uždarbis.

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

J. IL6AUDAS, 1813 S. Halsted st., Dept, 1, Chicago, III.

S
20 metų senas laikraštis

“LIETUVA”
Išeina kas Petnyčia Chicago, Ill.

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

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

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

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

Moka $3.00 nup šimto už padėtus pi
nigus. Skolina pinigus statymui ir 
pirkimui namų. 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 
rejentališkas ir legališkas popieras ir 
dovierenastiš ir užtvirtina pas kon- 
sulį.

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

Laikraštis, “Lietuva”, 8 puslapių, didelio 
formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tai- 
pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet pil
nas naujausių ir tikriausių žinių iš Lietuvos, A- 
merikos ir. viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie
te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 
lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatra
liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių.

“Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Val- 
stijuose Šiaurines Amerikos: —
Metams $2.00, pusei metų $1.00.

Kanadoj ir Mexike:—
Metams $2.50, pusei metų $1.25.

Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse vieš
patystėse: — Metams $3.00, pusei metų $1.50.

Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.
UjsirąSant “Ltetflvą” reikia drauge ir prenumeratą sięsti per- 

pačto Money Orderi arba pinigais registruotame laiške ant išleisto
jo rankų, adresuojant šiteip:

—■ A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

RAŠYK tao]aas, o gausi vieną "UetaTM" anacrl ent pažiūros dykai; 1

NEW CITY SAVINGS 
BANK

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

3%. Už sudėtus pinigus musų ban- 
koj duodame čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 

’ ' Išaam- 
»s) po 
;ortes ir

ir parduoda namus ir lotus, 
do bankines skryneles (b< 
$2.50 metams. Parduoda čil 
siunčia pinigus į visas svieto dalis.

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

TOWN OF LAKE SAV
INGS BANK 
J. J. ELIAS, Sav.

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

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

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryta iki 9 vakaro. Nėdėlioms, utar
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

IZIDOR NAUSIEDAS
917 West 33rd st., Chicago.

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

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

P. M. KAITIS
1607 N. Ashland Av. Chicago

Priima bankon į pinigus ir moka 
3%. Skolina pinig s ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus i rietus. 
Parduoda šifkotres ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėliais, 
seredoms, ketvergais ir subatoms muo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nėdėlioms, utar
ninkais ir pėtnyčioms nuo 9 XjtQ iki 
• vakaro,

K. J. FILLIPOVICH
GENERAL AGENTAS

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. Ap- 
saugoju namus ir forničius nuo* ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga
ry, Ind. už labai žemas kaimas, kolektuoju bitas viso 
Irios noturos, teiposgi prisiunčiu kamarninkus del iš- 
mieravimo lotų ar farmų. Imu visokias provas civil- 
nas ir kriminališkas ir priduoda geriausiams advoka
tams. Reikalauju agentų Chicagoj ir kituose mieste
liuose, vyrams ar mokantiems rastą geras uždarbis.
Reikalaujanti darbo, atsižaukit laišku ar asabiškal.

Offiso valandos: nuo 8 ryto ikį 9 vakare.
858 W. 33rd St. Gyvenimo adresas: 826 W. 34th St.

TELEPHONE DROVER 2205

Atsakančiausias
Lietuvis

Fotografistas.

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

aplanko savo ligonius ypatiškal.
Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrąnuo Varicocelės, Strikturos, Užkrečiamų 

Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.
Tas laisvas pasiųlinimas 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, įgytu per 14 metų 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai aš tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir

Išgydau visiškai Ilgas skilvio, plaučių, kepenų ir Inkstų. 
Nemokėk už nepssekmlngą gydymą—NEISZGYDO, NEMOKĖK.

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyriiku- 
mas, Ligos Kepenų ir

» Inkstų
ižįydomos greitai visiškai ir 
užlaikornos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų Ište
simas, Kraujo Užnuodijamas, 
Szlapumo Nubegimai.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai

- mano vėliausia metodą. Szir-
dies ligos. .
VISISZKO ISZGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista ' 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at-

Dr.ZINS, 183 SS^CHICAGO
Valandos: Nuo 8 ryto Iki 8vak? NedSIloms nuo 8 ryto Iki 4 po p".

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

_ Specialistas 
Vyru ir Motera Ligų,

(Ištyrimas Dovanai)

Vidurines Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekejin as 
ir kitos ligos išgydomos vis:s- 
kai. Užpakalines žarnos, Įsi
senėjusios ir nerviškos moterų 
ligos.
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TANANEVICZIOJONO

Morgan Street Chicago, Ill
Persikraustymas iš seno namo į naujus bus 15 d. Sausio, 1912 m

JONO M. TANANEVICZIO BANKA

JONAS M. TANANEVICZE

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 j Lie
tuvą ir užtvirtina juos pas Rusijos Konsulį.

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

Jono M. Tananevičio Banka visuomenei plačiai žinoma. Kadangi Bankoj visokie reikalai rūpestingai atliekami, tat ji kas 
metai vis labiau didinasi

Išduoda čekių knygeles, Biznieriams, Fabrikan
tams ir kitiems, su kuriais tai čekiais jie apmoka 
savo “Bilas”, algas ir v sokias kitas išmokestis. 
Šios Bankos čekiai yra geri visose Bankose po 
visų Ameriką. ’ V

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

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

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

Sukolektuoja pinigus iš kitų Bankų po visą Ame-

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, ness tą dieną bus duodama dovanos visiems naujon Bankon atsilan- 

kusiems su bent kokiais reikalais.

Todėl jei esi biznyje ir turi klapatą su vedimu biz- 
nio rokundų, tai atidaryk “Checking Account” 
J. M. Tananevičio Bankoje, o Banka suves tau 
roįcundss kas mėnuo iki vienam centui, ir neręi*. 
kalausi daryti jokių išmokesčių pinigais, nes vii 
sas bilas ir algas išmokėsi bankos čekiais.

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

Jei nori pirkti namą, lotą, ar biznį mieste Chicagoš, 
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
kėją.

Jei nori siųsti pinigus į krajų, siųsk juos per J. M. 
Tananevičio Banką, o greičiausiai nueis.

Jei reikalauji šifkortės išvaž uoti ar savo draugus 
atgabenti, tai pirk ją J. M. Tananevičio Bankoje, 
o busi užganėdintas.

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

’ pigesnę kainą kaip kitur.

Bankos savininkas ir “Kataliko” leidej

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