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Ispanijoj panaikinti mir
ties bausmę, išėmus armi
ją ir karo laivyną.
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‘Kataliko” spaustuvėje spaudinasi viso
kios knygos, konstitucijos ir tt. Darbas 
atliekamas labai puikiai, greitai ir pigiai. 
Užsirašant “Kataliką” siųskit prenume
ratą arba laiškus sekančiu antrašu:
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"KATALIKAS’ 
Pabllshed every Thursday at Chicago, 111.

Subscription $2.oo per Year 
To Europe $3.oo per Year
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rių jau 14 mėnesių yra 
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IŠ RUSIJOS.
Paliepus vidurinių 

kalų minister!ui, Kieve .už
dengta darbo žmonių drau
gija su visais jos skyriais. 
Toji draugija uždėta .1906 
metais su tikslu suorgani
zuoti pramonės ir ypačiai 
žemdirbystės įstaigų tar
nautojus delei jų savitarpi
nės materijalės pašalpos. 
Draugija sulyginamai neil
gu laiku išplėtė savo vei
kimą visame piet-vakarų 
Rusijos krašte, įstei gus
daugybėje vietų savo sky
rius. Kokia yra draugijos 
uždengimo priežastis — 
niekas nežino.

Vidurinių reikalų minis
terija paskyrė Saratovo 
gubernijos žemiečių valdy-' 
bai 200 tūkstančių rublių 
organizavimui maitinimo 
pašalpos badaujantiems. 
Organizavimui gydymo pa
šalpos badaujantiems pas
kirta 125.640 rublių. Uni
versiteto profesoriai ba-

Chersono moterių gimna
zijose įvesta pamatinės 
“reformos”. Gimnazis
tėms pavėlinta vaikščioti 
tiktai po didžiausios Suvo- 
ravo gatvės kariąją pusę. 
Pirmojoj moterių gimnazi
joj padalyta formalinis 
peržiurę j im a s gi mna zisčių 
skrybėlių, kame surasta, 
kad dvi skrybėlės yra per- 
didelės, tatai abi tuojaus 
liko “konfiskuotos”. Mok
sleivių vakaruose moki
nėms leidžiama vaikščioti

dalijančių pašalpai paskyrė 
1 nuošimtį nuo nuolatinės 
savo algos.

Amudaria apskrityje 
Turkestane užstojo badme
tis. . Badauja 5.000 sodžių 
kirgizai. Neturėdami duo
nos, žmonės maitinasi žolė
mis, uogomis ir žuvimis. 
Duonos jie nematę jau ke
lintas mėnuo.

Viatkoj policija uždrau
dė kinematografams rody
ti publikai judamus pa
veikslus “Badas Rusijoj”, 
iš ko viskas grynas pelnas 
buvo skiriamas badaujan
čiųjų pašalpai.

Advertising rates on application 
Book and Job Printing in Lithuanian, 
Polish, English and all other modern 
languages. :: :: ;; ;;

All communications must be addressed:
. JOHN M. TANANEVICZ 

3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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■praneijos -ka 
mieru : paskirti

PASARGA KUBAI.
Pastaraisiais laikais la

bai įsitempę santykiai tarp 
salos Kubos vyriausybės ir 
Suvienytųjų Šiaurinės 
Amerikos Valstijų. Dėdes 
Šamo vyriausybė andai pa
grasinus Kubai, kad jei ant 
salos santykiai nepasitai
sysianti ir partijų nesuti
kimams nebusiąs padary
tas galas, tuokart Suvieny
tų Valstijų vyriausybė pa
imsianti salą savo globon 
ir tenai busianti įvesta 
tvarka.

Tam tikslui priruošta 
jau net ir 10.000 kariuome
nės. Tasai grasinimas at
kreipta į Kubos dabartinį 
prezidentą, kuris ar tai ne
mokąs, ar tai ncišsigalįs 
ten suvaldyti politiškų par
tijų, kurios tiesiog kelian
čios revoliuciją. Kubos 
prezidentas ant to atsakė 
labai lojaiiškai ir prižadė
jo respublikoj padaryti 
tvarką.

Yankiai palengva, 
sistematiškai ruošiasi 
respubliką praryti. O 
bos gyventojai prieš 
negali, nei atsispirti.

Jonas M. Tananevičia su savo' keturiais brol ais ir vaikais.

tuos lai- 
nugramz- 

žinoma, 
kad ita-

kyti, neduotų užlaikymo,; 
arba dar įštrėmtų iš Chinų 
šalin. Aišku, premięrui 
daugiausiai rūpi ir apeina 
Manchu dinastijos likimas 
ir dar toksai’ vyras' piršia-; 
ma į Včspublikbs preziden-; 
tus. ' ■ ■ y. /

Tsėhinfu laukiama at
plaukiančių poros respubli
kos skraiduolių ir atkeliau
jančių poros tūkstančių ka
reivių.''. Vietinis uostas pa
skirtas susirinkinib vietay 
iš kur republikonų armijai 
iškeliausianti Pekinan, ku
ris žadama tuojau paimti, i

Pekine pasklydęs gan
das, - kad ciesoriaus visas 
taip vadinamas dvaras pa
sirengęs Pekiną apleisti iri 
iškeliauti į Ychol, 112 my
lių į šiaurius nuo Pekino. 
Be to pasakojama, kad?..cie
soriaus šeimynai turtingos-; 
ni mandžurai siūlantį ir 
duodanti dovanas, by tik; 
šeimyna■-< laikytųsi ant yie-: 
tos ir kol kas dar bus,’ 
kariautų su savo priešais- 
revoliueij onieriais.

Iš visako matoma, kad 
ciesoriui su saviškiais pri
sieis kraustyties kur į... ty- 
rvnus. «/

IŠ KARO LAUKO.
Andai pranešta, kad ita

lai su savo karo laivynu 
ant Raudonosios juros už
puolę arti Arabijos pakraš
čio ant -turkų flotilės, susi
dedančios iš 7 mažų karo 
laivelių, ir visus 
vėlius su ingula 
dinę. Tuoj? u, 
pasklydo gandas, 
lai puikiai ir laimingai ant 
juros muši laimėję. Bet 
Paskui iš Konstantinopolio 
pranešta, kad tasai italų 
“laimėjimas” esąs netei
singas, kadangi apie tai 
Konstantinopolyj negauta 
jokios žinios. Bet dar pas
kiau priduriama, kad tasai 
italų “laimėjimas” bene 
bus kelių transportinių lai
vų nugramždinimas, ku
riais norėta gabenti turkų 
kariuomenė į Tripolis.

Konstantinopolyj be to 
pasklydęs gandas, kad tur
kus su italais apsiėmus tai
kinti Rusija. Kas jai ru- 

. ....... r,-pi, tuo tarpu nežinoma.
|>r Dešinėje pusėjesėdipats banko savininkas, “kataiikd” leidėjas,. ^sąusženiio apie tu±- 

; -* . _ kų ir italų kariuomenes ju-
....■ -. '______ . ________ ■ dėjimus nieko negirdima.

į iįiinįsterių 
Šriįd; buvęs 
I -^remieru. 
o y ^’aldvietę, 

JjSezidehtui: 
Fallieres pėršštatfB paliuo
suoti iš kalėjimo Lacourą, 
kuris 1910 metais buvo už
puolęs ant dabaftinio pre
zidento ir papurtęs
barzdą. Lacour itž tai teis-

Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Reikalams Lietuviu Kai t iku
A. ’ t. > * - .z-*4--* ' ar

UNDER ACT OF MARCH 3, 1879
Chicago, HU 2$

ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER, JAN. 25, 1891

po ranka tiktai su moki
niais, bet jaigu mergaitė 
pavelįs mokiniui paimti 
sau už rankų, tai tas “pra
sikaltimas” smarkiai bau- 
džiama.

Amerikoje.
Metai XIJ

Politiškos Žinios. ©

Karalius dar rezignacijos 
y ka- uepriėmęs ir nežinia kaip 

prėmieru ^as viskas dar gali išeiti,

KRIZIS ISPANIJOJE.
Ispanijos ministerių 

binetas, . kurio 
buvo J. Canal e j as, pereitoj 
savaitėj pasitraukęs šalin. 
Tas atsitiko delei nesusipra
timo su karalium Alfonsu 
7 maištininkų nubaudimo 
reikale; tie _ maištininkai 
pernai mieste Cullera su- 
žeidę ir nužudę kelis valdi
ninkus. Pernai Valencia 
provincijoj buvo apskelbta 
generalinis darbininkų 
straikas, kurio visas tiks
las buvęs nudėti generolą 
Weyler, žinomą koriką. 
Užgimus straikui, karalius 
toj provincijoj panaikinęs naleja’s su savo ministerija 
konstituciją ir ten prasidė- pasilikęs ant savo vietos ir 
jęs karo metas. Daug mai- tolydžio nusprendęs visoj 
štininkų sušaudyta, daug 
buvo laikoma ligšiol kalė
jimuose. Tarpe pastarąjį] 
butą 7-nių kalčiausių rebe- 
liantų, kuriuos teismas pa
smerkęs sušaudyti. Už 
juos užsistojo radikalai ir 
karštai ėmę agituoti už pa
smerk tų j ų, paliuosavimą.

Kaip tik toji ant jų ka
ro teismo ištarmė buvo ap
skelbta, tuojau ėmusios 
plaukti ant karaliaus ran
kų skaitlingos peticijos. 
,Visa liaudis stojus už pa
smerktuosius, reikalaudama 
ištarmes pakeitimo. Tuo- 
kart premieras pataręs ka
raliui 6 anų paliuosuoti, o 
vieną del pavyzdžio nužu
dyti; tuo nelaimingu buvęs 
Chato Chuqueta. Karalius 
sutikęs su tuo premiero pa
tarimu ir tuojau liepęs tai 
viešai apskelbti.

Tuo tarpu radikalų agi
tacija dar labiau prasipla
tino, Barcelonos gyventojai 
nusprendė apskelpti gene
ralinį. straiką egzekucijos 
dienoje. Tuomet premie
ras patėmijęs, kad tuo sa
vo karaliui patarimu pada
ręs didelę klaidą, kurios 
pasekmės gali but labai 
liūdnos, taigi jis kara
liui perstatęs visą padėji
mą ir pataręs dovanoti gy
vastį ir tam septintajam. 
Karalius ir su tuo sutikęs.

Taip dalykams virtus, 
pranešta pasigailėjimo ak
tas ir 7-tam rebeliantui. 
Premieras-gi pasitaręs 
savo ministeriais ir 
sprendęs rezignuoti, 
tuo budu norėjęs 
pirkti sosto įžeidimą.

juo labiau, kad į premierus 
atsakantis žmogus taip 
greit nesurandama.

Bet karalius Alfonsas 
šiandie visoj Ispanijoj in
gi jęs didį popui ėriškūmą 
paliuosuodamas nuo mir
ties 7-tą maištininką. Vi
si dienraščiai už tai kara
lių garbinanti. Sakoma, 
dabar karaliaus didžiausi 
priešai jam užtikrinanti vi
sišką ramybę.

Vėliau pranešta, kad ka
raliui prašant premieras Ca-

PASIKĖSINIMAS ANT 
CHINŲ PREMIERO.

Pereitoj savaitėj ant 
Chinų premiero Yuan Shi 
Kai gyvasties Pekine butą 
pasikėsinimo. Jam važiuo
jant po karieta pamesta 
bomba, kuri užmušus du 
kareivius ir arklius, bet 
priemieras išlikęs sveikas. 
Toji bomba be abejonės pa- 
skųbįs ciesoriaus abdikaci
ją, kadangi Chinų cieso- 
rius-vaikas bombų labai 
bijosi. Bijosi visos jo di
nastijos nariai. Bombos 
metėjas suimta ir prasidėję 
tardymai. Su juo suimta 
dar ir kitu du jo draugu. 
Jis turįs 21 metus amžiaus. 
Toji bomba turėjus sukelti 
prieš valdžią visus Pekino 
gyventojus, bet kol kas dar 
nieko ypatingo negirdima.

Chinų respublikos sosti
nė, miestas Nankin, jau 
pilnas esąs bankierių, fi- 
nansistų ir kitokių politi
kierių, kurių daugumas no
rį matyties su respublikos 
prezidentu Sun Yat Sen. 
Nankine pasklydęs gandas, 
kad nekurie Chinų diplo
matai norinti dabartiniam 
prezidentui inkalbėti, idant 
pirmuoju respublikos prezi
dentu butų aprinktas da
bartinis premieras Yuan 
Shi Kai, o šis- pastarasis 
sako vėl, kad revoliucijo- 
nieriams perdaug esą nega
lima užsitikėti, nes jie var
giai galėtų abdikavųsią di
nastiją savo globoje palai-
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SODŽIAUS POLITIKA.

Ką-tik atsiteisiau ir pa- 
leidžiau namon vežėją, ve
žusį mane iš Pabradės' į 
Dubingius. Kelias ne kok
sai. 25 varstus važiavome 
net 4 valandas. Tečiau ne
buvo mudviem nuobodu. 
Visu keliu plepėjom... Len
gva įspėti apie ką: mano 
kalbus ir įsipolitikavęs ve
žėjas, gr. Tiškevičiaus pali
varko nuomininkas, gyve
na prie Korkožiškių ir Jo
niškio parapijų sienos: be 
to važiavome pro Joniškio 
parapiją, kurios reikalai, 
matyt, mano vežėjui nema
žiau rūpėjo, kaip man. Tai
gi nenuostabu, kad žodis po 
žodžio — tuoj ir pradėjo
me kalbėti apie Joniškio 
atsitikimus. Pasisakiau 
esąs iš kitos gubernijos, 
skaitęs šiek-tiek laikraš
čiuose apie Joniškį ir p. Za- 
jančkauskį, bet norįs iš vie
tos žmonių sužinoti dau
giau. Turbut del brangių 
— 300 rub. vertės — kaili
nių, kuriuos iš vieno pažįs
tamo buvau pasiskolinęs 
mano kelionės draugas nu
sprendė, kad aš esu poniš
kas kunigas ir todėl ne 
“licwiakas”, bet tikras 
“katalikas” ir dėlto pasa
kojo man visai atvirai, kaip 
savam žmogui: — Neduok 
Ibieve, neduok Dieve, kas 
čia dedas! — pradėjo mano 
vežėjas. Juk seniau čia 
buvo ramu, dabar nebėra 
vienybės, nebėra ir ramy
bės, O vis čia kalti ne kas 
kitas, tik kunigai. Buvo 
J oniškyj Sirvydas, buvo 
Šlamavičius (suprask:' Sia
mas); jie kad ir “licwia- 
kai” buvo ir Lietuvą laikė 
(za Litwa ciągnęli), bet 
bažnyčioje buvo ramu. 
Vieną šventę “katalikiš
kai”, kitą lietuviškai. At
važiavo kun. Golovnia ir 
viskas sugedo. P. Zajanč- 
kauskis buvo padovanojęs 
jam statinę rugių, dvi sta
tini avižų ir šimto rublių 
arklį, bet paskui, kai pa
matė, kad jis baisus “lic
wiakas”, ėmė visa ir at
ėmė. Parapijoms ėjo ir 
prašė klebono geruoju, kad 
jaigu jis čia “Litwos” ne- 
įvesiąs, tai jį labai mylė
sią, priųešią jam pagalvių, 
valgymų ir viso ko; klebo
nas gi pasakė, kad jam to 
viso nereikia, kad kunigas 
ir pamiškėj atsisėdęs badu 
nenumirsiąs. Iš sakyklos 
gi apskelbė, kad “ne taip 
bus, kaip jus norit, bet 
taip kaip aš noriu”.

“Katalikai” subruzdo ir 
neleido sakyti lietuviškų 
pamokslų. J uk žinoma,
kad ne p. Zajančkauskis, 
gal to nebūtų buvę, 
galvą guldo 
pasakė, kad 
jančkauskis 
Litvos čia
Jam tai ir lengva.
bai turtingas ir su visais 
dideliais ponais turi gerą 
pažintį.

Važiavo kunigai iš Vil
niaus tardymo daryti. Kai 
vienas iš jų įlipo sakyti lie- 

ituviškai pamokslo, visa 
bažnyčia ėmė ir išėjo ir ne
bebuvo kam klausyti. Pas
kui ir pats valdytojas pa
matė aiškiai, kad čia “lic- 
Vviakų” kaip ir nėra. Juk 
j'is padarė labai teisingai: 
liepė “liewiakams”

Jis 
už Polščią ir 
jis ne p. Za- 
busiąs, jaigu 
nepanaikįsiąs. 

Jis la-

eiti i
airę, lenkams į 
ip radžiu niekas

dešinę 
neina.

Paskui išlindo viena boba, 
paskui jos vienas vyrąs, pa- 

į skui ir dai* kiek... išviso pri
skaitė 45. Bet kas gi ? nebū
tų ir tiek, kad “licw.” ir 
mažų vaikų nebūtų atsine
šę ant rankų, taip kad pir
kiose nieko nebeliko, o ka
talikai ėjo ne visi ir tai jų 
buvo apie 4.000, nors jų 
niekas ir neskaitė.

— Kaip sveikas rodos, 
paklausiau,: katrą pusę la
biau laiko valdytojas?

— Žinoma musų, —į atsa
kė. — Jis “katalikas”, jis 
ne “licwiakas”. Ropas įr; 
gi buvo katalikas. ,

Kai vyskupas Kopas va
žinėjo lankydamas parapi
jas, tai visur jį lydėjo len
kiška kariuomenė (polskie 
wojsko), žinoma iš tų pačių 
žmonių, tik geresniais ar
kliais jojusių. -

Joniškio klebonas įsakė 
“mergoms”, kad užsivilk
tų lietuviškas kamizelkas. 
Taip ir padarė. Teisybė, 
tos kamizelkos gražios, sa
ko seniau visos moteris čia 
taip nešiodavusios. Bet 
vienai mergaitei ėmė iš už
pakalio tą kamizelką ir 
perkirpo. Paskui vyskupui 
išeinant iš klebonijos (pats 
mačiau ir girdėjau) “lic- 
wiakos” užtraukė talaluš
ką, katalikai gi kaip užgie
dojo “Witaj gwiazdo slicz- 
na”, tai net širdįs visų ap
salo. Tiesa, Joniškio baž
nyčioj labai gražiai ii’ gie
da. Labiausia Žička ir 
Šimėntas. Žička seniau lie
tuviškai giedojo, bet jam 
Zajančkauskis pasakė: 
klausyk, Žička, jaigu tu ne
nustosi giedoti lietuviškai, 
aš tave...

— Kaipgi dabar tas teis
mas, paklausiau. Negirdė
jote, kada jis bus?

Buvo taip. Susidėjo 7 
“liewiakai” kunigai, kad 
eiti prieš Zajančkauskį ir 
prieš Polščią. Nu, žinoma, 
maskoliai jiems padeda. 
Kažin, visi kalba, — tęsė 
toliau tyliu balsu mano ve
žėjas, kad visi “liewiakai” 
kada nors turės priimti ru
sų tikybą (ruską wiara). 
Taigi jie ir padavė Za
jančkauskį ir kitus čia į 
teismą. Išpradžių buvo su
ėmę labai aštriai. Zajanč
kauskį kviečia Švenčionys
na į tardytoją. Jis neva
žiuoja. Atvažiuoja 
dninkas jo 
Zajančkauskis 
neturi teisės;
man! tu urėdninkas, o aš 
buvusis poručikas (otstaw- 
ny poručyk). Paskui va
žiuoja pristavas. Nu, ži
noma, su pristavu Zajanč
kauskis geruoju. Taip jam 
nieko ir nepadaro.

Dabar jau norėjo tuoj ir 
teismą daryti ir liudytojų 
neleido Zajančkauskiui im
ti. Ir butų jau gal blogai 
priėję. O. čia kaip tik val
dytojo nebuvo Vilniuje. 
Buvo išvažiavęs užsienin. 
Zajančkauskis mušė jam te
legramą: taip ir taip, blo
gai. Tuojau valdytojas at
važiavo ir sulaikė teismą 
(zatrzymal sąd). Paskui 
jau leido ir advokatą sam
dyti ir liudytojų imti. Da
bar surašė 90 liudytojų ir 
dar vis rašo.

— Argi valdytojas aiškiai 
Zajančkauskio pusę laiko,, 
paklausiau.

Na, žinoma, atsakė, lyg

sako: 
kas

urė- 
suimti.

tu 
tu

nustebęs del mano naivu 
nen

Zajančkauskis, sako, yis- 
tiek nepasiduosiąs. Pereis 
čia visus teismus, ir jaigu 
teisybės nesuras, tai pasi
duos užsienio teisman (“na 
zagraniezny sąd”).

Dabar tie septyni kuni
gai sudėj oy6000 rub.

Čia tai jau jus prasima- 
nėt, neiškenčiau nepasa
kęs.

Labai aš žinau. Visi taip 
kalbą, atsakė.

Neduok Dieve, ko nepra
simano, tęsė toliau, tie 
“liewiakai” kunigai. Juk 
jie ir vyskupą Ropą suėdė. 
Susirašė jų net 14, kad iš
vežtų vyskupą Ropą ir kaip 
tik, tuojau ir išvežė.
• —Kažin, ar tai tiesa? lyg 
netikėdamas paklausiau.

Kaip tai! atšovė, argi 
tamsta nežinai. ,Juk tuo
met visi laikraščiai apie tai 
rašė.

— Ar tamsta skaitai lai
kraščius ? pertraukiau įsi
karščiavusį vežėją.

Skaičiau kelius metus. 
Nežinau kas, Dieve duok 
jam sveikatą, buvo man iš
rašęs “Zorza”. Patiko. 
Kitiems metams jau ir pats 
užsisakiau. Bet paskui po 
gaisro pavargau; dabar ne- 
beišsirašiau.

Bet ir jiems “liewia
kams” kunigams, — toliau 
tęsė pertrauktą kalbą — 
vis nesiseka. Kaip tik kat
ras karštesnis lietuvis, tuoj 
ir važiuoja rekolekcijų sė
dėti. Antai kun. Cijunaitis 
iš Joniškio parapijos. Jo 
tėvai geri katalikai, o jis, 
bala žino, kas jam pasidarė, 
— baisus lietuvis. Nese
nai jį tėvas iš savo narnų 
išvarė. Nors tu ir kunigas, 
sako, ir mano sūnūs, bet 
kad tu pagonystę laikai (za 
poganstwo ciągniesz) tai 
“von” iš mąno namų. .. >

— Kur dabar yra tas 
kun. Cijunaitis?

Švenčionyse vikaru. Bet 
dabar jo nėra. Išvažiavo 
rekolekcijų sėdėti.

— Lyg girdėjau, kad jį iš 
Švenčionių Nočion perkėlė., 
Gal jis ten ir yra?

Ne! jis sėdi rekolekcijas. 
Aš gerai žinau. Jau trečias 
mėnuo kaip sėdi.

Kitiems dar blogiau. Vie
ną litwomana kunigą nese
nai pasodino vienuolynan 
visiems metams, kam Lietu
vą platina. Ot musų ku
nigėlis (Korkožiškių) tai 
geras. Jis niekur nesikiša. : 
Kas kaip nori, sako, tai te
gu ir daro. Bet kartais ir 
jis dėlto pasirodo “licwia-

Andai pačte jis ir 
viršininkas užpuolė 

klausti; kas tu toks. , 
lietuvis ar lenkas. (

pačto 
mane 
girdi:
Drąsiai atžėriau: aš katali
kas! Jie man ir šiaip, ir 
taip, aš vis jiems-: katalikas 
ir gana. Taip man nieko ii 
nepadarė.

— O dabartinis Joniškio 
klebonas kurių pusę palai
ko?'.

Musų, atsakė tyliai, vie
ną akį primerkdamas ir gu
driai nusišypsodamas mano 
vežėjas.

Čia prisivijome Joniškio 
parapijos ukinipką — Mos- 
kaliuniee —- (suprask: Mas
koliūnas), kurį mano vežė
jas užkalbino, klausdamas 
kelio į Dubinins, paskui 
gi paklausė, kokios pasku
tinės naujienos iš Joniškio. 
Šis, pamatęs, kad jo pažįs
tamas veža ne čiabuvį žmo
gų, kaž kodėl tuojau iš pir
mi; žodžių ėmė girti savo 
kleboną. Paskui tiktai, su
žinojęs kas atsitiko Jonišky
lapkričio.. 27 d., supratau, 
kam tai buvo daryta."

- j v-*------ :
Musų , klebonas, «==» pasa

kojo MaskpĮĮųnas — labai 
geras ir ramus žmogus. Jis 
pasakė, fnįe^o pats be para- 
pijonų^ęnorįs daryti. Kad 
ko noįėsi^, j brostvininkai, 
lai ateiną, , jam pasaką,, jis 
gi tai 'jpąrypįsiąs. Dabar 
kaž-kas’ ėmė ir aprašė fie- 
teisingai piusų kleboną lai
kraščiuose, kad jis liepęs iš 
savo parapijom; aukas rink
ti advokatui.

—■ Kaip gi ten ištikrųjų 
buvo su tbmis aukomis, pa
klausiau. Ar jas rinko, ar 
ne?

Saugok Dieve, tai biau- 
rus prasimanymas. Nei 
klebonas siuntė, nei niekas 
aukų rinito tam advokatui. 
Šimėnas, -- kaipo elgeta, 
vaikščioja po sodžius ir rin
ko sau ahnužnas. O “liewia
kai” pramanė, kad tai ad
vokatui buvo renkama.

— Ai’ daug lietuvių yra 
jūsų parapijoj?

Iš kur ten! Juk pernai, 
pats valdytojas suskaitė ir 
rado tik 39. Yra ir daug 
lietuviškai, mokančių ir kal
bančių, bet jie katalikai, ra
mus žmonės, jiems kaip 
yra, taip ir. gerai. Aš pats 
moku ir taip ir taip. Bet 
aš, žinoma, už Polščią stoju. 
Poterius kalbu lenkiškai; 
vaikus mokinu lenkiškai.

Savo kalbą baigęs, Masko
liūnas nusijuokė ir pažiurė
jo į mus su pasididžiavimu. 
Matyt bttvo patenkintas sa
vo gudrią kalba. Mano ve
žėjas, tarsi, norėdamas pri
duoti jo žodžiams didesnę 
svarbą, ėmė jį girti. Esąs 
tai labai išmintingas vyras, 
“tūkstantinis” žmogus (ty- 
siączny eglowiek), turįs ke
lius tūkstančius banke, gy
venąs vienasėdijoje, 
žiai ūkį ir tt. 
berūpėjo jo klausyti, 
sidai’ė baisiai liūdna, 
vakar tikri lietuviai,

gra- 
Ne- 
Pa- 
Dar 

šian
dien jau mirę savo tautai, 
nebetekę tautos dvasios, 
sukvailinti, inpainioti ende- 
kų kilposha, aklai klauso 
tų ponų, kurie dar vakar 
jiems nugaras'kruvinai pla
kė ir kurie dar ir šiandien 
ekonomiškai juos išnaudo
ja. Ir ne tik klauso, bet 
ir šventai pasitiki, savo va
dais aprenka, tarsi kokiais 
didvyriais laiko. Jiems ap
ginti sudeda sunkiai už
dirbtus skatikus. Tai da
rydami slapstosi, džiaugia
si, nušviečia . save ir savo 
darbą idėjos aureole. O 
kunigas lietuvis, užuot gy
nęs ir švietęs savuosius, po
litikuoja ir endeko dudon 
pučia. O endekija, kaip 
jau daug esi čia padarius! 
Gal amžiai praeis, kol mes 
tavo malonėmis nusikraty- 
sime, kol išvaikysime tirš
tus tavo rukus ant musų tė
viškės užleistus. Išnyks 
jie, nes tu tik minių tamsu
mu galinga. Dabar gi 
džiaugkis ' ir linksminkis-! 
šiandien dar tau laikas.

Nebegalėjau ilgiau tylėti 
ir sųsirinkęgp visas dvasios 
pajėgas* ^.ątsiprašęs vėžėj o, 
<ad nenpii’oms taip jį su- 
daidiiiaų^. ėųpau pasakoti, 
<as gulėją ąpt širdies. Iš 
pirmų žodžių, kaip tik pa
matė vęląs jų piktą licwia- 
<ą”, labaj, sutrupino ir ėmė 
liktai mąue šnairuoti. 
Paskui tečiau kiek nurimo. 
Kalbėjau ilgai ir gal kiek 
intikinamai, kad man pa
baigus, ilgai'dar tylėjo, pas- : 
kili pradėjo maž daug taip 
kalbėti:

O bala juos žilio, kaip ten •

Photo b v American Press Association.

Sugrįžęs New Yorkan iš Rymo naujas kardinolas Farley ir jo priėmimui komitetas.

degu sau visi ir lietuviškai 
kalbėtų, tik kam tie nera
mumai, suirutės, kam duoti 
iš savęs juolties masko
liams. (Čia jam išaiškinau, 
delko tie neramumai turi 
būti). Juk aš pats ne koks 
lenkas, mužiko sūnūs; ma
no senelis yra čia atkelia
vęs iš Kauno gub. Aš mo
ku lietuviškai, taip kaip ii’ 
visi čia. Kaip sako lietuviš-i 
kai pamokslą, nedaug tesu- 
prantu, bet kaip visi namie 
kalba, taip ir aš moku. O 
ką aš galiu žinoti, kaip čia 
geriau: lietuviškai ar len
kiškai? Nei manęs nieko 
mokė, nei aiškino niekas. 
Vieni sako taip, kiti kitaip. 
Ką čia gali suvaikyti.

Nežinau, ko čia daugiau 
ras skaitytojas: ar juoko, 
ar tragizmo. Žinau tik vie
ną: buvau čia tik mano ke
lionės draugo minčių 
džių veidrodžiu. Iš 
nieko nepridėjau.

gyvulius ir jų ligas. Anks
čiau skyrius buvo padavęs 
tokį-pat prašymą apskri
ties viršininkui, bet nieko 
negavo.

Mot. Merkevičius. '

TRAUPIS, 
Ukmergės apskr.

Pas mus žmonės labai 
važiuoja i Ameriką: va
žiuoja -bežemiai, važiuoja 
mažažemiai, važiuoja ir to
kie, kurie turi žemės net 
po 20 dešimtinių; palieka 
vaikus, pačią, ūki ir va
žiuoja. Bet ne taip jau 
yra gera toj Amerikoj, 
kaip žmonės kalba. Štai 
ką rašo, pačiai vienas musų 
parapijos žmogus, nuvažia
vęs į Ameriką ir paragavęs 
jos pyragų: “Brangi žmo-

jau nus- 
dar yra 
ir kituo- 

kampe-

ŠEŠUOLIAI, 
Vilniaus gub.

Čia žmonės gyvena pasi
turinčiai, ne taip 
kurdę, bet ir • čia 
gana tamsus, kaip 
se Vilniaus gub.
liuose. Žmonės laikraščių 
neinpratę skaityti, kai-ku- 
rie vaikus moko iš lenkiš
kų maldaknygių, nieko ne- 
suprazdami lenkiškai nei 
patįs, nei vaikai. Tik del 
kunigo Kunigėlio darbštu
mo žmonės pradeda susi
prasti, ima skaityti knyge
les ir laikraščius, kiti meta 
girtuokliavę ir tt.

Voverytė.

ir žo- 
savęs

NEŽINOMAS MICKEVI
ČIAUS PORTRETAS.
“S. Z. Ž.” praneša, kad 

žinomas senovės dalykų 
rinkėjas, rusas gen. A. Žir- 
kievič, nepersenai pirkęs 
beveik už dyką pas kokį tai 
žydą nežinomą Adomo 
Mickevičiaus portretą iš jo 
jaunystės laikų. Kieno 
pieštas tasai portretas ne
žinia —’ esąs jis ; be galo 
gražaus darbo. Portretas 
esąs ypač brangus! del to, 
jog iš to Mickevičiaus gy
venimo laikatarpio nebuvo 
ligšiol jokio jo portreto.

ŽIURIAI-GUDELIAI, 
Vilkaviškio apskr.

“Marijampolės Uldnink. 
Dr-jos” Žiūriu - Gudelių 
skyrius paskutiniu laiku 
gavo gubernatoriaus leidi
mą kviesties . į savo susi
rinkimus valdžios veterina
rą. Gubernijos valdyba 
pranešė kartu apskrities 
veterinarui, kad jis turįs

rinkimus, skaityti paskai- 
,tas, duoti įvairius patari- 

Viai tie patįs katalikai; juk [mus ir pamokymui apie

yra. Ir ką ten mes galime 
žinoti. Gal ii’ tikrai lietu-

LATVIŲ DRAUGIJOS.
Latvių draugijos (Rygo- 

nele! jei galėčiau, tai tuo- je) mokslo skyrius nutarė 
jau grįščiau, bet neturiu išleisti rusų kalba Įmygą 
pinigų... jei nori, kad par
važiuočiau, tai atsiųsk 200 
rub.; jei ne — tai grįšiu, 
kaip jūrės ledu bus. Tik 
dabar aš pasimokiau, tik 
dabar mokėčiau branginti 
savo žemės sklypelį”. La
bai retai kuris, parvažia
vęs, pasigerina ūkį 
net nusiperka žemės, 
niausiai koks plikas 
žiuoja, toks plikas ir 
važiuoja.
giau: kitas pinigus išmėto 
ir Amerikos nepamato. 
Šiomis dienomis Klaibunų 
sodžiaus 3 žmonės, dvi mo-y 
terįs, vienas vyras, buvo 
pasirengę važiuoti į Ame
riką; jie surado kokį ten 
pigų agentą, kuris pareika
lavo išanksto iš jų po 150 
rub. Tie užmokėjo. Agen
tas jiems 
Kauną ir 
Žmoneliai 
3 dienas,
agento nesulaukė.
verkdami ir parvažiavo na
mo. Kad musų žmonės bu
tų šviesesni, 
raščius, tai 
taip pigiai 
Beto,

arba 
Daž- 
išva- 
par-

Esti ir dar blo-

liepė važiuoti į 
laukti 3 dienas, 
nuvažiavę laukė 
paskui z 5, bet 

Taip

skaitytų laik- 
gal nesiduotų 

apgaudinėti.
parapijoj yra 

šundaktarių, kurie irgi ne
blogai verčiasi “gydymu” 
—r .via del žmonių tamsumo.

'Nebejaunas.

musų

apie latvius, didumo 20-ties 
spaudos lankų, kur bus ap
rašyta latvių įąuta, jos da
bartinis materijalis ir kul
tūros gyvenimas. Ta kny
ga latviai nori atitaisyti 
klaidingas žinias, kurias pa
leido apie latvius laikraščiai 
1905 metais.

(“Viltis”).

Tomis dienomis paleista • 
Turkijos parlamentas pri
sakius sultanui, kadangi 
parlamentas konst it nei j o j e 
sumanęs padaryti šiokias 
tokias atmainas, su kuo 
valdžia nesutinkanti.

Andai Belgijos parla
mente susidaužė-susistum- 
dė du atstovai: socijalistas 
su klerikalu. Laike disku
sijų ' klerikalas patėmijo, 
kad socijalistai nėra kas 
kitas, kaip tik vargdienių 
išnaudotojai. Ant tų žo
džių socijalistas pašoko ir 
abudu priešininkai susiki
bo. Gerai dar, kad. jie vei-
kiai perskirta, o hutų ne
menkai apsidaužę sau no
sis. Tai paprastas atsiti
kimas Europos parlamen
tuose. •:. j -k - .•.. . J
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Airiai kelia riaušes teatre,

VISOKIOS ŽINIOS.

Mėsos trustas teisinasi.

Negirdėta brangenybė.

Prūsų valdžia gin

Darbas ir Kapitalas.

Pavyzdis

Ryme 
nekoks

Gubernatorius prieš mir 
ties bausmę.

(klau- 
stačiati- 
liutero- 

dvasiškį-

Anglijos vyriausybė su 
Naujais Metais ; paėmus : 
Savo rankas visus telefonus 
ir apskelbus viešpatystės 
savastimi. Kompanijoms 
busią atlyginta.

Pullmano įstaigose darbai 
taisosi.

pas- 
per

Iš Neapolio pranešama, 
kad naujas Amerikos kar
dinolas O’Connel garlaiviu 
“Conopic” iškeliavęs į 
Boston, Mass. Kardinolas 
labai iškilmingai iš Neapo
lio išleistas. 1 >'

policijai 
veika- 
Airiai 
tokiuo 

priimti

Washington, D. 
’Generalinis krasos 
įlinkas Hitchcock

armėnų 
vės.

rimai 
lenkų kalboj, bus
klojama,

jos klausime apie rituali 
nes žudystes pas žydus. Vi
si užklausti dvasiškieji at 
sakė, jog judajizmo dog- 
matai visiškai yra priešin
gi kokioms-nors žmogžudy
stėms su ritualiniais tiks
lais.

Chicago, UI. ’Pullmano 
vagonų įstaigose darbai žy
miai pasitaisę, kadangi da
bar ten j nuolatos dirbanti 
11.000 darbininkų. Gauta 
didis visokių vagonų užsa
kymas.

—Macaulay in Now York World.

Rusijos kazokas su kardu ir kančium Persijoje platina “civilizaciją.”

Darbo busią pakaktinai.
Pittsburge, Pa. šių metų 

pradžioje apturėsianti dar
bus. 100.000; darbįniįkų, 
kurių daugumas pernai ne
turėję užsiėmimų. Visuo
se geležies ir plieno fabri
kuose busią daug darbo, 
nes gauta daug užsakymų.

Vokietijoj siau 
didelės vėtros ii

Iš Rusijos Londonan 
pranešama, kad Orenburgo 
gubernijoj siaučiantis; ba
das tarp kaimiečių. Be
veik visoj piet-rytinėj caro 
imperijoj badas smaugiąs 
gyventojus valstiečius. 
Daugumas valstiečių par
duodu vaikus kirgizams. O 
vyriausybe į “ tuos atsitiki
mus pro pirštus žiuri. Tik
rasis pragaras viešpatauja 
1 išventoj” Rusijoj.

Visoj 
čianti 
sniego pusniai; daugumoje 
vietų visokie šusinešimai 
pertraukta; temperatūra 
visur žymiai nupuolusi.

Kardinolas Farley New 
Yorke.

Arti Drezno, miestelyj 
Tolkewits pasimiręs emeri- 
tuotas vienos mokyklos di
rektorius, Redemacher, ku
ris ilgus metus su savo vie
natine dukterimi gyvenęs 
labai apverktiname padėji
me, neturėdamas pinigų. 
Visi jį laikę vargdieniu. 
Nesenai mirus jo duktė, o 
paskui ir jisai pats ir dak
tarai pripažinę, kad mirę 
badumi. Tuo tarpu jo na
muose atrasta 300.000 ko- 
ronų. Miręs visus pinigus 
testamentu paskyręs gyvu
lių apsaugojimo draugi
joms Berlyne.

Liublino policija perser
gėjo duonkepius ir duonos 
pirklius,.- kad duona, ant 
curios bus užlipdyta pbpe- 

ženkleliai vienoj tik 
konfis-

Kadangi Rusija su An
glija pradėjus perdaug 
Persijoje šeimininkauti, 
Persijos regentas nuspren
dęs rezignuoti. Jis kelin
ta diena jau net ministe- 
rių posėdžiuose nedalyvau
jąs, Regencija pasiūlyta 

susirinkimo pirmi- 
bet tasai atsisakęs 
priderysčių pildy-

Londono laikraščių ko
respondentai iš Makedoni
jos rašo, kad tenai ir kitur 
esąs gyventojų padėjimas 
labai apverktinas: vienos 
galvažudybės ir plėšimai. 
Šiaurinėj Albanijoj rengia
ma sukilimas, apie tą patį 
kalbama ir Makedonijoj. 
Kitos viešpatystės stengia
si turkus su italais už Tri
polį . sutaikinti , kol viską s 
Turkijoj dar ramu. Visoj 
Turkijoj pramatoma smar
ki audra.

Laikraštyje “Odesskije 
Novosti” paduodama re
zultatas anketos 
simų) tarpo 
tių, katalikų, 
hų ir reformatų

McNamara yra beprotis.
Indianapolis, Ind. — Ge

ležinių tiltų konstruktorių 
unijos prezidentas Frank 
M. Ryan skelbia, kad John 
J. McNamara, pasmerktas 
kalėj iman už . dinamitavi- 
mą, yra nepilno proto ir 
neatsako už savo pasielgi
mą. Taisydamas dinamito 
pasikėsinimus ir prisipa
žindamas . kaltu, turbut vi
sai išėjo iš proto. Sako
ma, protą jam pamaišę rū
pesčiai apie unijų darbi
ninkų gerovę.

nesenai areštuota 
kunigas” Gondri, 

kuris, kaip pasirodė, esąs 
apgavikas ir nekuriu vieš
patysčių policijos ieškomas. 
Jam regis pasisekė daug 
žmonių apgauti.

Kaukazo mieste Baku 
skaitlingame armėnų susi
rinkime nutarta iškilmin
gai apvaikščioti 400 metų 

spaudos sukaktu-

Petrakovo gubernatorius 
įsakė areštuoti visus pa- 
liuosuotus nuo tarnavimo 
kariuomenėje per pastaruo
sius aštuonis metus perti- 
krinimui jų sveikatos sto
vio.

Milwaukee, Wis. — Švie- 
kiaušinių kaina čia 

iki 60 centų už tu- 
o geresnio sviesto 
atsieina ten 50 c. 

valgomi produktai 
taippat neišpasakytai pa
brango. New Yorke už 
svarą sviesto mokama 42 
centu. Tokios brangeny
bės ten nebuvo jau nuo 
daugelio metų. Kas toliau 
bus ir kaip darbininkas 
galės išgyventi prie tokios 
brangenybės — baisu pa
galvoti.

Negali pragyventi.
Frankford, Kentucky. 

Valstijos komisija nesenai 
patyrusi, kad toje valstijo
je 47 tūkstančiai dirbančių 
moterių uždirbančios tiek 
mažai, kad neturinčios už 
ką ir pramisti!

Suomijos spaudoj pas
klydo žinios apie rengiamą 
dar vieną reformą, būtent 
— perkeitimą Suomijos 
markių rubliais. Klausi
mas apie Suomijos pinigų 
perkeitimą jau nekartą bu
vo keliamas, bet visuomet 
tam buvo priešingi net ru
sų valdininkai Suomijoj.

Ant Paryžiaus kapinyno 
Pere la Chaise susekta at
kastas artistės1 Lantelme 
kapas. ' Greiti! pašaukta 
policija, kadangi nežiūrėta 
apiplėšimas nuo' bfangeny- 
)ių. Tečiau policijos ko- 
misorius po Idvond' pagal
viu surado blizgalus vertės 
150.000 frankų.

zių 
pakilo 
žiną, 
svaras 
Kiti

Vatikano laikratšis “Ob- 
servatore Romano” andai 
paskelbęs apaštališką kon
stituciją “Divine aflatu” 
reikale brevijoriaus refor
mos. Konstitucija įeinan- 
;i veikmėn 1913 metais 
sausio 1 d. ir ligi minėtam 
aikui busią atspaudinti 

Vatikane nauji brevijoriai. 
Naujuose brevijoriuose bu
sią trumpesni kunigams 
poteriai.

Prūsų seime priimta 
nauji įstatymai, pagal ku
riuos nenorinti greičiau 
valdžios išdan išmokėti mo
kesčių busią baudžiami ka
lėjimu, 
kluojasi,

Straikas skalbyklose.
New Yorko skalbyklose 

straikas ' vis . dar tęsiasi. 
Valstijos darbo departa
mentą straikeriai privertę 
peržiūrėti santykius, ko
kius turėję skalbyklose 
darbininkai. Inspektoriai 
tais santykiais labai nusi
stebėję, nes darbininkų 
nei sveikata, nei gyvas
tis nebuvo apsaugoj ama; 
Straikas visgi dar nepasi
baigęs. Straikuojama ne
tik New Yorke, bet Brook- 
lyne, Hoboken ir New Jer
sey. -

Austrijos parlamento 
klerikalų astovų vadas, ba
ronas Fusch, andai savo 
kalbomis Vienoje pridirbęs 
daug sensacijų.

Jis pranašauja Austrijos 
su Italija karą ir tai trum
pu laiku. Kuomet Italija 
galutinai prisisavinsianti 
Tripolį, tuokart šoksianti į 
akis Austrijai, kadangi to 
norinti Italų tauta, o kara
lius to tautos noro turįs 
klausyti, arba eiti sau iš- 
trėmiman. Be to, tasai 
keistas “pranašas” sako, 
kad Austrijos su Vokietija 
sutikmė visai pasileidžins, 
kadangi pirmoji Vokietiją 
daug barus už Morokko 
reikalus. Peikia jis savo 
monarchiją, kuri neben
draujanti šiais laikais su

Straikas audinyčiose.
Iš Lawrence, Mass, rašo

ma, kad tenaitinėse ir kitų 
miestų didelėse įstaigose 
American Woolen Co. 
straikuoja darbininkai ir 
kai kur sukeliama smarkus 
sumišimai. Policija dieno
mis ir naktimis saugojanti 
įstaigų. Tarpe straikerių 
randasi daug lietuvių, ku
rie tenai už menkus atlygi
nimus vargsta. Darbinin
kai kovoja už susiaurinimą 
darbo valandų, kadangi su 
valandomis sumažinta 
jiems ir mokestis.

diiną, kuriuomi reguliuoja
ma atly ginimai darbinin
kams už sužeidimus ir mir
ti. Užmažesnius sužeidi
mus atlyginimas turįs iš
nešti nuo $5 Ji g $12 savai
tėje. Už visišką susižeidi- 
mą vienvalinis atlyginimas 
turįs išnešti $1.500, o už 
darbininko mirtį šeimyna 
turi gauti $3.400 atlygini
mo. Tam tikslui kapitalą 
sudedą pusiau darbdaviai 
ir darbininkai.

virsi- 
greitu 

laiku įneš kongresai! bilių, 
kuriuomi valstybė pasisa- 
vįs visas telegrafo linijas ir 
paves jas krasos žinybai. 
Tas nelaukiamas viršininko 
sumanymas labai suju
dino Washington© valdi- 
ninkij sluogsnius, taip kad 
net Baltojo Busto laikraš
čiai pasistengė tuojaus ap
skelbti, kad tą sumanymą 
reikia atšaukti. Mat, čia

Anglekasių konvencija.
Iš indianapolis, Ind. rašo

ma, kad akyveizdoj prisi
artinančio krizio, koksai 
gali atsitikti anglekasy- 
klose balandžio 1 d. .š m., 
anglekasių rateliuose papu- 
čius sutikimo sriovė, kad 
paskui butų galima drąsiai 
darbdaviams pasipriešint. 
Organizacijos United Mine 
Workers partijos susitai
kiusios, ir apsiėmusios ben
drai stoti kovon su kapi
talu. ■i‘i

Indianapolyj tomis die
nomis prasidėjo anglekasių 
konvencija, kurion pribuvę 
1.500 atstovų iš Suvienytų
jų Valstijų ir Kanados. 
Visi atstovai solidariškai 
darbuojasi unijos naudai.

Konvencija pasibaigsian
ti šio mėnesio pabaigoje. 
Pereitais metais unistų 
(narių) skaitlius pasididi
nęs 25.000 narių, o įplau
kų tais pačiais metais tu
rėta $2.186.331.

Manoma apginti darbinin- 
kus. ;

Senatorius Works iš Ka
lifornijos Kongreso sena- 
tan įnešęs bilių, kuriuomi 
reikalaujama geresnės an- 
glekasyklose inspekcijos ir 
priversti darbdavius, idan ; 
jie- savo kasyklose įvestų 
apsaugojimo budus, ty. 
idant anglekasiams negra
sintų bent kokis nelaimin
gas pavojus. Biliuje pažy
mėta, kad Europos kasy
klose visai mažai , esama ne
laimingų atsitikimų, taigi 
ar nebūtų galima tie nelai
mingi atsitikimai sumažin
ti Amerikos kasyklose. Bi- 
lius šiemet busiąs perkrati- 
nėjamas.

Japonijoj labai tankiai 
siaučia dideli gaisrai. Toj 
visko priežastimi yra me< 
diniai japonų namukai* 
Štai šiomis dienomis išde
gus visa dalis miesto Osa 
ka. Sudegę 5.268 namai 
30.000 žmonių netekę pas
togės. Osaka yra didelis 
pramonės miestas Japoni
joje. Miestas stovįs ant 
dviejų upių, turtingas, tu
rintis daug kanalų ir 1.300 
tiltų. 1909 metais ten taip
pat siautęs didis gaisras ir 
sunaikinęs 11.368 namus, 
daugiausiai medžio ir bam
buko. Tą miestą skaitlin
gai lanko turistai.

Greitoji pagalba.
— Taigi, sakote, miršta

te badumi... Gerai ateikite 
po trijų savaičių, tuo tarpu 
norėčiau apie jus gauti 
artimesnes žinias.

12 d. šio sausio Vokieti
joj atsibuvę rinkimai par- 
amentan; rinkimų pasek

mės tuo tarpu galutinai 
dar nežinomos, visgi patir
ia, kad socijalistai laimėję 
21 naują vietą, radikalai ne- 
;ekę 8 mandatų, o libera- 
ai 5. 99 apskričiuose rin

kimai busią panaujinti. 
; linkimais visur apsieita ga
na ramiai, tik viename 
Irezne butą sumišimų.

Kaliniai į kasyklas.
Jackson, Mich. Kalėji

mo vyriausybės susirinki- 
man įnešta projektas — 
kalinius siųsti dirbti į an- 
glekasyklas, kadangi pirm 
kelių metų arti Jackson su
sekta žemėje daug anglies. 
Anglis ligšiol nekasama dė
lei darbininkų, brangumo. 
O kaliniai esanti labai pi
gus, nežiūrint net jų kon
kurencijos laisviems darbi- 
ninkams.

Albany, N. Y. — Guber
natorius Dicks viešai ap
skelbė stovįs už mirties 
bausmės panaikinimą vals
tijoj New York. Vieno 
žmogaus mirties bausmė 
demoralizuoja ir visus kali
nius. Tas klausimas bus 
įneštas valstijos legislatu- 
ron. Kol kas gubernato
rius Dicks taiso pieną, pa
gal kurį ramius kalinius 
manoma perkelti į naują 
valstijos kalėjimą Wash
ington© paviete, kur jie už
siims farmery ste. New 
Yorko valstijoj dabar yra 
27 žmonės, pasmerkti mir
ties bausmėm Kaip gi tie 
žmonės nudžiugtų, sužino
ję, jog mirties bausmė liko 
panaikinta.

Washington, D. C. — 
Mėsos karaliai protestuo
ja prieš įneštą kongresan 
bilių, reguliuojantį, kaip il
gai ledaunėse turi būti lai
koma mėsa, idant nebutij 
persena. Skerdyklų savi
ninkai teisinasi, kad tokis 
įstatymas subankrutytų jų 
skerdyklas ir publika tame 
daug nukentėtų (?). Tei
sinasi taippat tie “varg
šai”, kad mėsos brangume 
nėra kalti nei skerdyklų, 
savininkai (?), nei gyvulių 
augintojai, nei kas kitas, 
kaip tiktai stoka gyvulių, 
kurių čia yra mažiau negu 
reikalaujama mėsos.

Buras: — Ponuli, ar ne
galėtumėt man pasakyti, 
kokiuo budu ponulis taip 
daug nutukote?

Ponas: — O kas jus gali 
apeiti mano nutukimas?

Buras: — Matote, aš no
rėjau tik šiaip sau patirti, 
kadangi mano kiaulė šie
met ko tai daug prastai iš
rodo.

Philadelphia, Pa. — 
Kuomet vietiniam. teatre 
pradėta lošti veikalą “The 
Playboy of the Western 
World”, labai išjuokiantį 
airius, nuo teatro galerijos 
pasigirdo švilpimas, beldi
mas kojomis, grasinanti 
šauksmai ir tuomi patim 
laiku ant aktorių pasipylė 
supuvę kiaušiniai, pomido
rai, obuoliai ir t. p. Atsi
rado net akmenis. Esan
tieji teatre detektyvai su
areštavo dvyliką airių, ku
rie smarkiausiai protesta
vo. Prašalinus 
neužsiganėdinusius, 
las užbaigta lošti, 
kituose miestuose 
pat budu rengiasi 
tą teatro trupą.

Valstybė pasisavįs telegra 
fo linijas.

New York, N. Y. — Nau
jai įšvęstas kardinolas J. 
Farley, išbuvęs du mėnesiu 
Ryme, kur iš arcivyskupo 
jis liko pakeltas į kardino
lus, jau sugrįžo į Suvieny
tas Valstijas garlaiviu 
“Berlin”. Garlaivis liko 
sulaikytas kvarantanoj ir 
sekančią dieną keliaunin
kai išsikraustė ant sausže- 
mio. Kardinolas bevieli- 
niu telegrafu nuo garlaivio 
prisiuntė savo diecezijos ti
kintiems palaiminimus. 
Kardinolui New Yorke bu
vo . parengtas . iškilmingas 
priėmimas.

Tomis dienomis atidary
ta Švecijos parlamento po
sėdis. Karalius. Gustavas 
savo sosto kalba išsireiš
kęs, kad Švecijos moterįs 
netrukus apturėsiančios 
balsavimo teises lygiai su 
vyriškiais. Pagal dabarti
nius įstatymus kiekvienas 
švedas, turintis 24 metus, 
turįs teisę balsuoti renkant 
atstovus parlamentam Tai
gi karalius proponuoja, 
idant ir moterims, turin
čioms tiek pat metų, butų 
leista balsuoti. To reikalau
janti krašto gerovė. Šiais 
laikais Švecijos moterįs tu
rinčios lygias teises su vy
rais miestų reikaluose. Be
to moterims balsavimai lei
sta Norvegijoj, Suomijoj ir 
Irlandijoj. Taigi ir šve- 
dėms pridera tas leisti.

Moterų judėjimą už ly
gias teises Švccijoj 
klaidinękeli filosofai 
tautine literatūrų.

Portugalijos buvęs kara
lius Manuelius savo šali
ninkams monarchistams 
paaukojęs 295.000 dolerių, 
surie turėtų but sunaudoti 
revoliucijai prieš respubli
ką. Visgi jo turima pi
nigų. • ,

Brangumas.
— Na, pačiule, ką turiu 

tau tavo varduvėse nupirk
ti, naują sijoną, ar veršie
nos kepsnį 1

jautos 
ninkui, 
nuo tų 
mo.

“Darbo Diena? —"begalinė.
Is Washington© prašoma, 

kad kongresma^aS^nš Penn- 
sylvanijos įife|ęs 1 kongre
san projektą, /idant’ “Darbo 
Diena” (Labor* t)Hy) turė
tų but legalii^ė šventė ir 
butų švenčiama11 rugsėjo 
pirmame panė&ėlyge.

eina klausimas apie panai
kinimą tokių turtingiau
siųjų sviete telegrafo kom
panijų, kaip Western 
Union ir Postal' Telegraph 
Co. Krasos viršininkas 
visai nepaiso į kompanijų 
ir jų šalininkų pakeltą 
trukšmą ir savo sumany
mą, kurį rengė jau per iš
tisus metus, tikrai įnešęs 
kongresan. Valstybė gali 
pasisavinti telegrafo linijas 
išpirkimo kelių, kuriam 
tikslui įstatymai jau se
niau kongreso yra priimti. 
Pasisavinus valstybei tele
grafą, labai daug pasikeltų 
ekonominis valstijų besivy- 
stvmas.

Darbininkų teisės palai
kyta.

Valstijos Ohio viršiau
sias teismas palaikęs vals
tijos legislatures uuspren-
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| MOTERIŲ SKYRIUS. |
LIETUVĖS MOTINOS!

Nekartą tenka patėmyti 
daugumą musų motinų savo 
kūdikius nuo pat mažens 
pratinant prie alkoholio, 
užtaigi noromš-nenoroms, 
su gėda ir širdies skausmu 
reikia plačiau pastebėti, ko
kiose aplinkybėse lietuvės 
motinos auklėja savo kūdi
kius.

Vyrams išėjus į darbą, 
keletas kūmučių su savo 
kūdikiais susitelkia krūvon, 
prisineša alaus ir degtinės, 
na ir ima sykiu girdyti ir 
savo nekaltus kūdikius, 
nuodindamos jų silpną svei
katą. O ką bekalbėti apie 
pavyzdį, kokį kūdikiui duo
da girtuoklė motina, 
aiškinus tokiai motinai apie 
tokį jos biaųrų paprotį, pir
miausiai tokį išgirsi atsa
kymą: “Aš kaipo motina 
myliu savo kūdikius, todėl 
ar aš galiu jiems gailėtis to, 
ką aš pati geriu”. Mat, 
kaip lietuvės motinos su
pranta savo meilę link kū
dikių. Tokios motinos tu
rėtų atminti, kad kūdikiai 
gertų ir gryniausius nuo
dus, jaigu tik jiems moti
nos tai lieptų. Tekis elgi
masis su kūdikiais žymiai 
naikina jų sveikatą ir visai 
nusilpnina protą. Ar gali 
motina tikėtis, kad už al- 
koholiumi girdymo meilę, 
užaugęs kūdikis bus jai dė- 

' kingas? Ar gali motina ti
kėtis, kad panašiose aplin
kybėse išauklėtas kūdikis 
ją kaipo savo gimdytoją ir 
auklėtoją tikrai mylės ir go
dos? — Ne ir ne. Iš taip 
išauklėto kūdikio vargšė 
motina nei panašaus, negali 
tikėtis, nei reikalauti, nes 
jis išauklėtas be meilės, be 
doros, be kiltesnių žmogiš
kų jausmų nekados nesu
pras, kuom jis turi būti mo
tinai ir visuomenei. Iš taip 
išauklėto kūdikio netik pa
tįs gimdytojai, bet ir visa 
žmonija turi skriaudą. Ka
da tokis žmogus. pastoja 
piktadariu ir vaikščioja su 
raudona nosimi nuo girty
bės, tada visi į jį ir į jo tė
vus pirštu rodo, sakydami: 
“Koks medis, toks ir vai
kius”. Kaip tuomet turi 
jaustis tie nelaimingi gim- 

►—dytojai, o. ypatingai moti
na, tai tik Augščiausis tą 
težino. Ar galima ateityj 
tikėtis geresnės gentkartės, 
taip auklėjant musų jau
nuomenę? — Nekuomet, 
nes kokios moterįs, tokia ir 
visuomenė.

Visi tai žino, kad motina 
? turi visą arba didesne dalį 

savo intekmėsi į kūdikius, 
kuriuos ji gimdo. Motina 
turi galybę įkvėpti kūdikiai 
visas savo geras ai’ blogas 
pažvalgas ir tik nuo moti
nos daugiausiai priklauso 
geros ar blogos kūdikių iš
auklėjimo pusės. In- 
gimdyti kūdikiui blogu
mai auga kartu su juomi. 
Mėginimas pataisyti netik 
sunkus, bet ir negalimas, 
nes jei ir pasiseka tokį žmo
gų pertikrinti, tai tik trum
pam laikui. Sakau tik 
trumpam laikui, nes jis, 
prigimimo spėkos valdo- 

F rnas, greit viską pamiršta 
ir eina vėjo keliu, o į blo
gą rodos jį su virve kas 
traukia, rodos be jo jis ir

mus, 
ff.yd.v-

Pa-

Širdyje skausmas reikia 
kentėti, žiūrint, kaip pana
šių žmonių didelis skaitlius 
paverčia visų gyvenimą į 
skurdą, į sunkenybių naš- 
tą‘

Užtaigi, motinos, išgirs- 
kim balsą sergančios žmo
nijos, kuri meldžia 
idant mes būtume jos
tojomis. Atminkim, kad už 
išauklėjimą bepročių, išsi
gimusių žmonių puls atsa
komybė ant musų pačių. 
Taigi meskime tą biaurų 
paprotį. Neleiskime vel
tui savo brangų laiką tuš
tiems pasivaišinimams, 
biaurioms, gėdinančioms 
kiekvieną dorą žmogų kal
boms ir pasielgimams. 
Stengkimės tikra.! pažinti 
priedermes doros ir išmin
tingos motinos. Prisireng- 
kim atsakančiai prie mote
rystės ir gražiausiai auklė- 
kini savo kūdikius, o tada 
mes pačios ir visas svietas 
bus laimingas.

Liet. Mot. d r-jos “Ap- 
švietos” narė K. K.

LYČIŲ SUSILYGINI- 
MAS.

Pasaulis nors palengva, 
bet nuolatos maino savo pa- 
viršutinybę. Nesenai tuš
ti, arba miškais apaugusi ir 
neapgyventi žemės plotai 
apsitaiso miestais ii’' gele
žinkelių tinklais; žmonės 
veda liuonėsnį gyvenimą ir 
persidirba visuose savo bui
ties ant žemės sluogsniuo- 
se.

Naujausiais laikais cha- 
rakteristiškuoju apsireiški
mu yra tas, kad palengva 
užsitrina skirtumas netik 
iš atžvilgio teisių, bet ir iš 
atžvilgio pobūdžio tarp vy
riškio ir moteriškės. Se
niau sveikas vyriškis kuo
ne ištisus metus arba visas 
gyvenimas ištarnaudavo 
kariuomenėj, kentėdavo 
įvairius vargus ir nesmagu
mus, šiandie tarnauja 2, 3 
arba 4 metus ir, ačiū page
rinimams, net kariuomenė
je nekenčia tokių vargų ir 
sunkenybių, kaip tai ki
tados butą. Taippat ir ki
tokiuose užsiėmimuose kaip 
seniau nėra tiek daug ap
sunkinamas ir gamtos jėgų 
varginamas, taigi žmogaus 
būdas kaskartas darosi vis 
švelnesnis, netiek žiaurus ir 
malonesnis.

Iš antrosios pusės del ei 
didelio moterių skaitliaus 
priaugimo, visose pasaulio 
šalyse moterįs vis žymiau ir 
plačiau ingįja su vyrais ly
gybę darbe, politikoj, jos 
darosi vis daugiau atsire
miančiomis prieš viįsokius 
nesmagumus ir sunkenybes 
ii" ją pobūdis, darosi 
vyriškesniu. Nūdien dau
gumas moterių veda preky
bos reikalus, ir tai didelius 
reikalus, taigi privalo sa
vyj išdirbti nekurį vikru
mą, neatmaini.ugnmą ir te
kino budu iš pobūdžio at
žvilgio jos keičiasi į vy
riškius. Gerokai uždirban
ti vyresnėj! sesuo nesykį, 
sunkiai susirgus arba mi
rus gimdytojams, pasilie
ka namų ir šeimynos gal
va ir nesuaugusių saviš
kių brolių ar seserių glo
bėja. Darbo srityj moteris

Susirinkimas biznierių ir šiaip svečių Tananevicz Savings Banke atidarius tų bankų.

Taigi nenoromis turi keis- 
ties į vyrus.

O kad vyriškio pobūdis, 
kaip jau minėjome, delei 
lengvesnio gyvenimo, delei 
susidūrimo darbo srityj su 
moterimis ir delei kitų įvai
rių priežasčių darosi švel
nesniu, taigi palengva se
ka abiejų lyčių pobūdžių 
susilyginimas, ko seniau vi
sai nebūta ir net neprąma- 
tyta. Nūdien vyriškių vis 
mažesnis skaitlius ruko, 
girtauja (kas jiems atneša 
naudą), turi užsiiminėti 
naminiais reikalais ir tas 
viskas juos daro vis labiau 
panašesnius į moteris. Mo
terių vėl, daugumas ruko 
(kas labai peiktina), važi
nėja dviračiais, irkluoja, 
pasišvenčia visokiems spor
tams. Kasdieninio gyveni
mo sąlygos jas tiesiog prie 
to priverčia, idant moteris 
kasdieniniame ir politiki- 
niame gyvenime naudotųsi 
tomis teisėmis, kai kad ir 
vyriškis, galėtų pati vesti 
reikalus, valdyti turtus ir 
pagaliau ginties.

Vyriškiai ima rūgėti, kad 
moteris vis žymiau praran
da savo patogumą ir gražy
bę, kurią saldžiai poetai ap
dainuoja. Kad jos gražy
bė nyksta, tai ne ji kalta, 
bet aplinkybės ir jos kova 
už būvį, kokį turi sau iš
sikovoti kai kad ir vyriš
kis. Taigi negali but nei 
klausimo, kad Iš teisiško 
atžvilgio šiandie moteriškė 
privalo ingyti visur ir vi
same vyriškio privilegijas; 
o tai ingi jus, ji taip kaipir 
vyriškis liekasi atsakanti 
vienutė, suvyrėjus, savisto
vi. Ar tas gera, ar bloga 
yra jai pačiai ii’ svietui — 
kitas dalykas, faktas, kad 
pats gyvenimas taip daly
kus sudėsto ir, kad pobū
džiai, seniau laikomi už sau 
priešingus, kaskartas vis la
biau susilygina.

Taigi lyčių susiliginimas 
seka iš teisių ir pobūdžio 
atžvilgio.

AMERIKOS UNIVERSI
TETAI.

gyventi negali. Gaila to
kio žmogaus, bet ką-gi jam 
padarysi, kad motina jau jį 

(tokį pagimdė ir užaugino.

kaskartas vis daugiau už
ima vietų ir tai tokių dar, 
kurias pirmiau užimdavo 
išimtinai tik vieni vyriškiai.

Šiais mokslo metais pa
daryta statistika Amerikos 
universitetuose parodo- to

8 KATEKIZMAS. Rymo-Katalikiš
kas Didesnysis Katekizmas. Pa- t 
rašė kun. J. Deharbe, D, J. Ge- [ 
riausias, nes labai suprantamas į 
kad ir mr.žiems vaikams Kate
kizmas, parankiausias lietuvių 
pradinėms mokykloms. Pusi. 199- 
Kaina drūtuose apdaruose .... 35c<'

i NAUJA CHRESTOMATIJA del 
Lietuviškų Mokslainių Amerikoje. 
Dalis I. Parengė P. Brandukas. .» 
ši 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,

5 NAUJA KNYGA del Lietuviškų 
Mokslainių Amerikoje. Dalls II. 
Parengė P. Brandukas. Yra tai 
antra dalis Chrestomatijos iabai 
paranki mokinimui jau pramoku
sių skaityt: ir rašyti vaikų. Tel
pa joje apysakėles ir eilės. Pusi.
212. Kaina drūtuose apdaruose 35a

6 NAUJA SKAITYMO KNYGA Lie
tuviškoms Mokslainėms Ameriko
je. Dalis III. Su paveikslais. 
Tai yra trečia Chresto natijos da
lis, arba tolesnis lavinimasis jau 
mokantiems, skaityti valkams ar
ba ir suaugunsiems.' Joje telpa 
daugiau moksliškų apsakymų ir 
eilių. Puti. 13S. Kaina druotuo- 
se apdaruose ............................ 50c.

7 ŠVENTA ISTORIJA. Senojo lt ’
Naujojo Įstatymo. 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. ISO. Kaina 
drūtuose apdaruose ................ '. 40C< v ’

Universit.: 1910
Kolumbijos 7.411
Kalifornijos 4.758
Cornel 5.169
Michigan 5.339
Harvard' 5.329
Chicago 5.883
Pennsylvania 5.187
Wisconsin 4.745
Illinois 4.569
Minnesota 4.972
New York 3.947
Ohio 3H81
Northwestern 3.543A.’ iSyracuse w 3.248

Neb rask 3.661
Missouri 2.678
Texas 2.597
Kansas • 2.246
Indiana 2.132
Tulein 1.985
Iowa 1.957
Stanford 1.648
Princeton 1.451
West ernRe serve 1.274
John Hopkins 784
Virginia 688

1911 
7.938 
5.724 
5.609 
5A52 
5.426 

> 5390 
5.220 
5.015 
4.929 
4.548 
4.055 
3.567 
3.438 
3.307 
3.224 
2.733 
2.596 
2.539 
2.265 
2.154 
2.040 
1.967 
1.648 
1.543 
1.331 
1.057 

804 
Tiktai 7. universitetai bė

gančiais mokslo metais pri
ėmė studentų mažiau, negu 
pereitais; kituose gi. visur 
matyti studentų skaitliaus 
pasidauginimas.

Daugiausiai pasidaugino 
studentų Kolumbijos uni
versitete (New Yorke), to
liau seka Cornell ir Ohio. 
Kolumbijos universitetas 
visame kame stovi augs? 
čiau už visus kitus 26 uni
versitetus Suvienytose Val
stijose. Jisai yra nelik
tai skaitlingiausias studen
tais ir profesoriais ir tur
tingiausias, bet turi ir žy
mias. mokslo jėgas.

Didžiąusiu sviete yra Pa
ryžiaus ^uni Versite  t as, ku
riame 1910 metais mokinosi 
17.512 studentų. 

..į t. Kt. :
x ■■ " * * ' ~

DAINA.

Šale vieškelėlio 
Marga kaįčemėlė, 
Ei ulei*, ulei 
Margai kareemėlė.

Marga kareemėlė, 
Jauna šinkarkėlė,

Jauna šinkarkėlė,

Jauna šįnkarkčlė 
Aluti šinkavo.
Ei ulei, ulei ix tt.

Toje karčemėlėj 
Trįš ulonai gėrė, 
Ei ulei, ulei ir tt.

- Tris ulonai gėrė, 
Motinėles keikė, 
Ei ulei, ulei irt t.

Motinėle mano, 
Širdužėle mano, 
Ei ulei, ulei ir tt.

Kad butum pagimdžius 
Sietu. • akmenėliu, 
Ei ulei, ulei ir tt.

Bučiau begulėjęs 
Šalę veškelėlio, 
Ei ulei, ulei ir tt

Bučiau bežiūrėjęs 
Kaip vaiskelis eina, 
Ei ulei, ulei ir tt.

Karabinus neša, 
Armotėles veža, 
Ei ulei, ulei ir tt.

Kojos išmaršuotos, 
Rankos išmosuotos, 
Ei ulei, ulei ir tt.

Plaukai iššukuoti 
Pečiai išliecuoti, 
Ei ulei, ulei 
Pečiai išliecuoti.

Jaunas politikas.
Vaikas pareina iš moky

klos apsiverkęs.
— Rasi, šiandie jau ga

vai kailiu? — klausia tė
vas.

— Hunu! — verkia vai
kas — aš visados sakyda
vau, kad greičiau nieko ge
ro, nebus,, kol nebus atskir
tas mokslas nuo rtįokyklos.

Musų gyvenimas.
Jei gyvenime nebūtų 

įvairumo, gyventi butų 
sunku. Linksmumas ir lai
mė nebūtų taip vertinami, 
jei žmogus kartas nuo kar
to nepatirtų vargo ir skau
smų. Tas moko mus, kad 
visada būtumėm prisirengę 
sutikt bėdą ir žinoti, kaip 
iš jos greitai išeiti. Jei 
nemalonumai yra fiziški, 
jei juos pagimdė musų su
gedę viduriai, turime žino
ti, kad Trinėr’s American 
Elixir of Bitter Wine yra 
geriausias nuo to vaistas. 
Jis gydo visus virškinamų
jų organų neregularišku- 
mus ir juos sustiprina. Ka
dangi jis padarytas iš ge
riausio raudonojo vyno ir 
moksliškai parinktų gydo
mų žolių, jis atgaivina 
kraują ir prašalina iš jo 
negerąsias medegas. Krau
jas maitina kiekvieną kū
no dalelę, todėl vartojant 
Trinėr’s American Elixir 
of Bitter Wine sustiprina
ma visas žmogaus organiz
mas. Vartokite jį visada, 
kaip tik jaučiatės nusilpę, 
nervingi, neturį apetito, vi
duriams neveikiant, jau
čiant galvos skaudėjimą, 
dieglius, trukymus. Gau
namas visose aptiekose. 
Jos. Triner, 1333 — 1339 S. 
Ashland avė., Chicago, Iii.

BELETRISTIKA.
8 ADYNOS APIE GIRTUOKLIUS. 

Davatkų Gadziukos ir Davatka. 
Labai juokingi aprašymai, geri 
smagiai praleisti laikų. Pus7..
24. Kaina ............... ... . ,......... * 0c,

C AMALUNGA arba Tyro duktė. 
Labai graži apysal-a apie balt- 
veidžius ir indijonus, kurie Ame
rikoje mušėsi už savo tėvynę. 
Pusi. 91. Kaina ................. 25u
Ta pati su audeklo apdarais.. 50c.

10 ANTRAS KRIKŠTAS. Šių lai
kų apysaka. Paraše B.-. Varg
šas. Labai žingeidi apysaka 
apie padėjimų šių dienų Rusijoje 
ir buvusių revoliucijų. Pusi. 83. 
Kaina ....................  25c.
Ta pati apdaryta ..................... 50c.

11 APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai 
norintiems suprasti teisybę. P. 
B. šioje knygelėje aprašo kokį 
pavojų atgabena žmogui rūkymas 
ir ulkoaoliški gerymai. Pusi.
23. Kaina ............................ 10c,

12 APSAKIMĖLIAI.. Keturi pųi-. - 
kųs apsakymėliai. Surinko ir 
išvertė ■ Siūlelis. Pusi. 75. Kai
na ............................................... 25C,

13 APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. At.
Blukimas' iš Amerikoniško gyveni
mo. H. Slenkievič. Išguldė Lap- 
šaus vaikas. Antra laida. La
bai juokingas aprašymas apie 
užsidėjimų vieno Amerikos mies
telio. Pusk 32. Kaina .............15a

14 BROLIS IR SESUO. Apysaka.
i Parašė Vaikas. Labai užimanti 

šių ' dienų atsitikimų apysaka, 
verta perskaityti kiekvienam lie- : 
tuviui-tėvynainiuL Pust 
Kaina ....... ........................

15 C1ECORIUS DOMICIJONAS 
KASĖJAI KATAKUMBOSE. __ 
tėviškas apsakymus Laikuose 
Krikščionių Persekiojimo.
gęil lenkų kalbų sutaisė P. B. La
bai puikus aprašymas apie perse
kiojimų pirmutinių krikščionių 
Ryme, viešpataujant ciecoriui Do- 
micijonuL Aprašyta, kaip pir- 
miejie katalikai, vengdami perse
kiojimų, susirinkdavo sint pamal
dų į požeminius urvus, katakum- 
bomis vxdiuamus, kurie ir šian
die dar tebrandivi Ryme. Pusi.
217. Kaina ....."................... 35c,
Ta pati apdaryta........................  50c,

16 DAUGUS. Pagal K. Flamarion
parašė P. Brandukas. Su pa
veikslais. Astrouomija — moks
las apie pasaulį. Parodo kokios 
yra planetos, kaip jos eina ir’ 
kokių įtekmę turi viena ant ki
tos. Knyga yra moksliška di
deles vertes. Pusi. 193. Kaina 60c. 
Ta pati apdaryta .............  75c,

17 GHT.žKRT.Is. Pagal svetimus
rašinius parašė K. Stiklelis. Čia 
labai aiškiai parodyta išradimas 
pirmutinio gelžkelio Anglijoje, ir 
kliūtįs, kokias turėjo jo išradėjas. 
Pus. 21. Kaina ......................... 10a,

57.
25c,

IR
Is- .

Pa”

Iš prabočių galerijos.
Sūnūs: — Tatele, ką gali- 

reikšti ant musų prabočių 
paveikslo numeris 1541?

Tėvas: — Tai tau to ne
supranti? Tai turi but jų 
telefono numeris!

Džiaugsmas.
Motina: — Ar daug 

dirbai nuo vakar?
Duktė: —■ O, mamyte, 

jau antrą pančeką baigiu!

pa-

KATAL.IOGAS
Knygų Išleistų

“Kataliko”
del Lietuviškų Mokslainių 

ir taip kitokių vi
sokių knygų.

Taipgi ir kitų Išleistų lie
tuviškų spaustuvių 
koj ir Lietuvoj.
No.

GRAMATIKA. Trumpa 
Kalbos Gramatika” del Lietuviš
kų mokyklų šiaurinėje Ameriko
je. Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė S. P. Tananevičia. Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatika del 
lietuviškų mokyklti. Ji paranki 
ir tiems kurie nod gerai išmokti 
lietuviškų kalbų ir rašybų. Pusi. 
102. Kaina drūtuose audekli
niuose apdaruose ...............  35c,

Amsri

i
Kaina 

Lietuvių

parodyk man pirmąją pan 
čeką,!

Duktė 
myte, nuo antros pančekos 
jiradejauį

Pa-2 LEMENTOSIOS. Lietuvių Pa
rapijų Mokykloms Siaurinėje Ame
rikoje. Sutaisė B. P. Tananevl- 
čia. Yra tai parankiausias prasi- 
mokinimul skaitymo ir rašytno 
rankvedls, sutaisytas moldnimui 
vaikų. Pusi. 76. Kaina drūtuose 
audekliniuose apdaruose ...... 20c.

18 GRAŽI DOVANELĖ LIETUVOS 
ARTOJAMS. Eilės. K. Stikle
lis. Joje telpa keliolika puikių 
tėvynainiškų eilių garsaus mūsų 
poeto K. S. Pusi. 21. Kaina 10c,

£9 GRAUDUS VERKSMAI, aroa 
paslbudlnimas prie apmislyjimo ; 
Kančios Viešpaties_ Jėzaus Kris
taus. Pusi.

20 GULIVERO 
nomas šalis. _
Yta tai labai puikus ir juokingas 
aprašymas apie ;..sitik irius 
liaujant po išsvajotas šalis, 
imanti ir podraug ra._ 1...
knyga. Su paveikslėliais. 
98. Kaina ....................
Apdaryta ................................

GYVENIMO GABALĖLIAI. Jo
je telpa 13 Įvairių puikių past* 
skaitymų ypatingai apie List"!- į 
vos vargus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas atras labai dans S®- 
nijališkų minčių apie vargdienių 
padėjimą. Pusi. 50. Kalusi ..

22 HUMORAS IB SATYEA.
taisė P. B. Puikiausia 
kalboje humoro ir pajuokos any- 
ga. Jei busi nuliūdęs paimk tų 
knygą, o ji tave prajuokįs. Pusi. 
158. Kaina  ............. 53a,
Su apdarais ................................ 75c<

23 KABALAS, arba Salamono Bu
klumai ir Planetas. Ateities pra
nešimai su pagalba stebuklingojo 
planetos ratelio ir kviečio grū
delio. Pusk 26. Kaina tiktai 15C.

24 KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS 
AMERIKOS VALSTYBĖS. Aiš
kiai parodo, kokios kolonijos bu
vo pirma ir kaip iš jų susitvėrė

. šiandieninės Jungtinės. Valstybės.
Pusi. 35. Kaina ........................ 10®.

20. Kaina .. .... ISw

KELIONĖS į neži- 
Vertė P. žemutis. ’

ke- 
___ Ūž
ti mokinanti 

Pusi.
. . 40c, 
.. 55c. .

d

JONAS M. TANANEVIČE.
3249 53 So. Morgan St., 

Chicago, HL - ,*
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kalbėti pagal vi- ninko p. K. <• Kaspučio pe- menkesnes roles,

'taip kalbąs, kad čia energija vien tik ir pa- Damijonaitienė,
<ą pramisti ir į t 
lačiam darbas gauti

Guc

| Iš Lietuviškų Dirv

Bayonne, N. J.
Per Naujus Metus čia at

sibuvo balius su perstaty
mu — “Lietuviškos Vestu
vės”, kurį surengė nelabai 
senai užsidėjusi draugija, 
vardu D. L. K. Vytauto. Po ■ 
perstatymui ant estrados iš
ėjo p. A. Štrupas ir prane
šė publikai, jog šitoji nau
jai užsidėjusi draugija dik- 
Čiai darbuojasi apšvietos la
bui, nes tokia silpna drau
gijėlė jau parengė du va
karu, prakalbas, o dabar 
perstatymą su baliumi. Čia 
paminėsiu apie nesenai bu
vusį pereitą tos draugijos 
Vakarą.

Publikos vakaran buvo 
prisirinkę apie 150—200 
žmonių. Žmonės jau gerai 
supranta reikalingumą lan
kytis į perstatymus ir į ki
tokius surengtus vakarė
lius. Vakaro vedėjai ne
davė publikai jokių progra
mų. Aktoriams truko gy
vybės, judėjimų ir rolių 
mokėjimo. Per perstatymą 
toje pačioje svetainėje bu
vo intaisytas bufetas, kur 
net trįs pardavėjai pardavi
nėjo publikai degtinę alų ir 
kitus stiprius gėrimus. 
Daug pasigėrusių žmonių 
svetainėje darė betvarkę. 
Pati svetainė taippat labai 
yra netikusi del teatro. 
Abelnai imant, vakaras ne
pavyko ir tokie vakarai pu
bliką netik ne pripratina, 
bet tik -atgrosią nuo lanky
mosi ir į geresnius vaka
rus.

Sausio 9 dieną š. m. čia 
sudegė Štrupo, fotografis- 

, to, namas ir visi jo amate 
reikalingi daiktai bei na
mų rakandai. Gaisras pra
sidėjo nuo perdaug įsikūru
sio pečiaus. Per gaisrą pa
ties fotografisto nebuvo na
mie. Šalę fotografisto na
mų iš vienos pusės buvo ci
garų krautuvė, kuri gero
kai apsvilo, o iš antros pu
sės visai sudegė moteriškų 
drapanų dirbtuvė ir gero
kai apdegė šienikų dirbtu
vė. Tą rytą buvo smarkus 
vėjas ir šaltis, vienok ugna- 
gesiai suspėjo apginti ki
tus aplinkinius namus. Kur 
dabar p. A. Štrupas vėl už
dės savo fotografijos įstai
gą — dar neteko sužinoti.

Sausio 7 diena š. m. Bav- 
onne’s ligonbntyje pasimi
rė a. 
kuri 
9 d. 
koše 
atlikta šv. Mykolo bažny
čioje, kur kun. M. Šedvy- 
dis pasakė graudų pamoks
lą. Lai bus jai lengva šita 
svetimoji žemelė! Kaip 
girdėti, tai velionė turėjo 
vargingą gyvenimą, kadan
gi jos vyras daugiau* mylis 
pinigus praleisti, negu juos 
uždirbti. Moteris turėjo 
pati uždarbiauti, nežiūrint, 
kad tik mėnesis buvo po pa- 
lagui. Kūdikis apsigimę 
be viršutinės lupukės, vie
nok dar ir dabar tebegy
vena.

Šiais laikais pas mus di
deli šalčiai ir vėjai. Dirb
tuvėse dirbama kasdiena. 
Prastų darbų nesunku gaut, 
bet geresnių nėra. Yra 
mat tokių darbininkų, ku
rie sau darbus nusiperka už 
nemažus pinigus ir tai dar 
per kokias-ten bobas. Mat, 
kasžin kaip jos ten iš dirb
tuvių užveizdų darbus iš
rašo. Ar negeriau butų

Edwardsville, Pa.
Šitas kasyklų apsto 

stovintis miestelis darų 
ietuvių yra žinomas 

bent girdėtas. Lietuvi 
gyvena gerokas skait 
<urie garsus vien savo 
girdėtu girtuokliavimu, 
geria visi, pradedant ( 
senelio, baigiant mažais 
dikiais, nes mat tėvą į 
iš mažens pratina save] 
kus girtuokliauti, julj 
gėda gali apturėti, jail 
užaugę vaikai nen] 
sriaubti degtinės ir 
Vietiniai lietuviai di 
kasyklose per diena 
to šviesos, taigi jai 
pargryžę iš darbo k 
nydami skandink"' 
savo vargus ir r 
Darbininkai čia lai 
džiai gyvena, 
smuklininkų yra 
pralobusių. Man 
venti daugelyje Ii 
lionijų, bet dar : 
mačiau, kad lie' 
už garbę laikytr 
kuoliu skaityti! 
alaus daugiau iš 
krikštynos, ar v 
jie trankosi ly; 
mai, mušasi, pi 
si kokie laukini; 
bai maža dalei 
žmonių, kurie 
tą, mokslą, 
tvirkėliai išju 
gi užtekės sau! 
laimingiems va;

Lietuvos rJ

a. Julijona Pečiulienė, 
liko palaidota sausio 
Jersey City katalikiš- 
kapinėse. Pamaldos

s atkeliavo į St.fto vakaro surengimo sunki karna gertikuliacija buvo 
d, ir ėmė sakyti, našta buvo sukrauta ant zi-[gana gerai išsilavinusia sa- 
‘ garsus” kalbėto- nbmo čikagiečiams daini- vo amate piršle. Kitas 
kalbėti pagal vi- ninko p. K. -Kaspučio pe-menkesnes roles, būtent: 

kraipąs ir partijų |čių, kuris savo nenuilstan-ĮParjuostpilvieiiės — M.
, pirklio 

es pravirgdąs. T.ljėgė parengti panašią, anot I Blyno — J. Ilgaudas, bajo- 
-toji kuopa tam paties gerbiamojo rengėjo,' ro Baltanosio — J. Sanku- 
suręngė Aprakal-“ baisią revoliuciją”, už ką nas, tarnaitės Rožytės — 

ose minėtas kalbė- jam priguli garbė ir dide- M. Montviliutė, atliko gana
padėjo kalbėti tri- lis lietuvių publikos dėkin- gerai ir kartu su abelnu vi

sų aktorių lošimu padarė 
malonų įspūdį į visus susi
rinkusius.

Po perstatymui dar ant 
saxophonu pagrojo dvi 
kompozicijas trio: M. Zig- 
montas, J. Dobilius ir J. 
Mockus. P. S. Sarpalius 
pagriežė ant smuiko solo 
“Allegro Andante” De Be- 
riot. Duetas: K. Vičas ir 
A. Miseviče padainavo 
“Nocturna” B. Grockio ir 
“Jurininkai” K. Vilboa. 
!P-lė P. Kriščiokiutė padai- 
navo solo: “Serenade” 
Schubert ir “Flower song” 
La-Traviata. Vakaras už
sibaigė šokiais ir žaislais: 
konfretti bei serpentinu.

ose, būtent: apie gumas, 
ų ir moterių -----------------
apie dailę ir apie <«Ąu§rOg” metų sukak-

. Dr-j*. Bet mu- tuvil} vakaras.
ojas (jis čia pasi-

Kartaklas, 'o ant “Aušros” draugijos ren- 
” kvitų pasirašo 8iamas 10 gyvavimo 
pasirodė ne tik sukaktuvių vakaras delei 

nių pravirgdyt ne- Įn<dikėtų kliūčių iš sausio 7 
t ir apie T M. Dr dienos š. m. liko atidėtas ir 
ežinąs. * Pirmiau- Pa8alios atsibuvo pereitoj 
ėjo apie socijaliz- subatoj, sausio 20 dieną. . 

įmoterių teises, bet Sukaktuvių paminėji- 
< nuoseklioj kalboj mui, tarpe suloštos dvi- 
ė, vien tik painio- veiksmės Gogolio komedi- 
tkartojo po keletą 3OS “Piršlybos” pirmos ir 
uos pačius žodžius, antros veikmes p. K. Gu- 

jt publikai nusibodus p s trumpais žodžiais nuro- 
reikalauti sustab- dė “Aušros” užsidėjimo 

albą, bet prakalbų pei gyvavimo historiją ir 
davė kalbėti “iki kvietė visuomenę visomis 
Toliaus kalbėtojas išgalėmis remti tą beveik 

aiškino kas tai yra vienatinę ant tvirtų pama- 
raikinams su mergi- Į tu pastatytą Amerikos lie-j 
nereikia vaikščioti tuviH apšvietos draugiją.

!
:iais, nesigėdyti! Scen?jej kaiP Jau augš'
oti šviesiomis gatvė- eiau minėta, buvo pastaty- 

nusivesti merginas ta rusų literatūros kliasiko 
^H'us — tai yra dailė. Gogolio komedija Pirš- L 

savo temoj — apie ly^os • r^aiye veikale la- 
OMyl. Dr-ją kalbėtojas vaizdžiai charakteri-Į 
Kė, kad Lietuva-tėvy- ZU0Jama iš senesnio rusų 
feikia mylėti, nes ten gyveninio paimtos piršly- 
Kės suskurdę, suvargę, |bos Silioje provincijoje. 
Inai gyvena, taigi rei- Veikalo autorius savo gry- 
| ju neužmiršti. Tai nos daiif‘s stiliumi išveda 
las/ką kalbėtojas paša- ant scenos da^niausius ir 
apie T. M. Dr-ją, žino- žymiausius gilios provinci- 

L dar atkartodamas tuos > gyvenime typus: stor-.
is žodžius po keletą Pilvb visaine ieškanti tik|_.J; 
Į piniginės naudos pirklį,
■ _ tuščiagalvį, bet švelnių ma-

-Cia a^e P/ J' nerų bajorą; supelėjusį, 
tk-ka1!30 al)le £ar’ “laukinį” žmonių draugi- 
felbėtoją. jos gyvenimu
| Vytautas. sį valdininką

vius, pagyrus 
zius piršlius, 
pilnas prasto, 
mizmo veikalas aktoriams 

Latvėnui, Rockford, [pavyko gerai sulošti, ypač 
Apie minėtas prakal- kad lošė vieni iš geriausių 
ūsų laikraštyje jau 
kartus rašyta, tatai 
os korespondencijos, 

je vien stipriais 'žo- 
: užsipuolama ant kal- 

p. B. Balučio, kad 
aėmęs kelis dolerius 
ėjimui savo kelionės 

laikraštin nedėsime.

kuris išgal
- V. Bai

Ambridgt 
miestelis

Pittston,
Šiame miest*i 

na daug lietu 
vietinėse ang 
eina gerai 
gauti nesunk 
daugiausiai 
kurie labai 
nę šį miestf 
pat ir dvi gt 
vės, kuriose •' 
tuvių dirba 
tuviai turi 
bažnyčią, 
pašelpines d: 
neblogai gy\ 
tuvių benas; 
tarp lietuvi 1 
sias, daugum; 
tuviškus laiku 
gas. Lietuviai 
5 smukles, 5 vi 
tų krautuves ii 
krautuves. Abi 
tuviai kruta ir 
kiek

Šis 
yra tik viena ti] 
dirbtuvėje dari 
diena ir uždiri 
ginusiai, 
vena apie 2] 
apie 30 pav 
viai jokios s? 
neturi, nes v; 
dę girtybėje, 
vokai užsidf 
su stipriais 
lietuviai ter 
Dabar lietu 
kesties bran 
slavokų klii 
guli prie t< 
kliubo, kui 
susirenka, 
daužo viena: 
les. Nėra t 
nebūtų, peš 
mų po teisi 
savo sunki

etines Žinios.

3D. ATSAKYMAI.

Svarbus apskelbimas.
Užlaikykite liekanas nuo 

valgių (garbage) skyrium 
nuo pelenų ir kitokių są
šlavų.

Rinkite liekanas nuo 
valgių ir kitus greit pūvan
čius daiktus į mažus galva
nizuotus viedrus, nedides- 
nius už 10 galionų talpu- 

v I nio.
Pelenus ir visas kitokias 

išmatas, neišsimant bonkų, 
skarų ir skardinių dėžių, 
rinkite į didesnius sudy- 
nus, vienok netalpinančius 

* | savyje daugiau negu 30 ga- 
Del palengvinimo 

miestui išvežti tas išmatas, 
išneškite tuos daiktus lau
kan.

Bausmė. Kiekvienas as- 
atsitarnavu-l““0’ “cpild1alltiS.. žito i88’ 

t v kymo, bus baudžiamas ne- ir ilgaliezu- - __ .
ir tuščiatau- ”aziau4.k8,P

ovm D1 8autl daigiau žinių sia- 
. , ’ me reikale, kreipkitės inekalto ko- „ ... ’ , r ‘F. W. Solon, Actg. Su

perintendent of Streets 
(Veikiantis Superint. Gat
vių).

Šeimininkai yra užkvie- 
čiami degint poperas iv vi
sas kitas degančias sąšla
vas.

parinkti Chicagos lietuviui 
mėgėjai. Geriausiai ir tik
rai artistiškai lošė p-nia P. 
Moskienė Magdutės Šar
kaitės rolėje. Jos švelnus 
ir aiškus balsas, jos natu- 
rališki, neikuomi nesu
varžyti judėjimai geriau 
visokių žodžių pasako tą, 
kas tuomi momentu yra 
jaučiama. Nežiūrint sce
nos ir kitų veikalo pastaty
mo technikos trukumų, ar
tistė taip vikriai sukinosi 
po sceną ir parodė tokį gi
lų persiėmimą savo rolės 
smulkiausiais detaliais, jog 
ištikro žiūrėtojas neturėjo 
laiko nukreipti nuo scenos 
savo atidžią. Jau kelintu 
sykiu prisieina pažymėti 
p-nios P. Moskienės sce
niškus gabumus ir reikia 
tik linkėti jai neužmest ir 
toliau pasekmingai lavint 
savo aiškiai matomą ta
lentą. Iš kitų lošikų pažy
mėtinas p. J. Prušinskas, 
kuris savo figūra, balsu, 
ypačiai liuosais judėjimais 
ir savo entuzijazmu giliai 
atsakė* piršlio Bimbilo ro
lėj. P. B. Vaitiekūnas bu
vusio kapitono — Pelėsio 
rolėje buvo labai puikus 
savo grimu ir kalba, vienok 
galima jam kiek užmesti 
mimikos ir nudavimo 
ką, ypačiai kalbant 
tiems aktoriams, kas 
didele yda visų musų 
kų, bet nekurtose savo ro
lės vietose “Pelėsis” buvo 
tiesiog žavėjantis. P-ia B.

ras dailininko — Jono 
f Šileikos naudai.
redoje, sausio 17 die- 

š. m. šv. Jurgio svetai- 
e atsibuvo dramatiškai- 
zikališkas vakaras, pa- 

ngtas naudai jauno daili- 
ko — Jono Šileikos, be- 
okinančio Dailės Aka- 

mijoj Muenchene, Bava
joj. Vakaro programas 

Įbuvo taip didelis ir jo iš- 
ildyme dalyvavo tiek 
ug artistų, kalbėtojų, 
įpin inkų ir muzikantų, 

.Chicago j e dar nieko 
us ikišiol nebuvo

Tas vakaras ištik- 
rė smarkią revoliu- 

hieagos lietuvių sce- 
šiek-tiek ant valan- 

šbudino vietinius lie- 
kurie nuo audringo 

nebuvėlių” atsi- 
o labai, yra susnu- 
mulkiau minėti apie 
programą čia nėra 

bet platesnę vakaro 
ią įdėsime sekančia- 
ikraščio numeryje. Bernotaitienė savo skam- 
paminėti, kad visa biu, metodiškų balsu ir tin-

Tomis dienomis trumpai 
sirgęs pasimirė ant Brid- 
geporto visiems plačiai ži
nomas senas pilietis, Si- 
manas Leliašius, paeinan
tis iš Suvalkijos. Velionis 
buvo gerokai praturtėjęs. 
Laidotuvės atsibuvo sausio 
23 d., ty. pereitą utarnin- 
ką; iš šv. Jurgio K. bažny
čios nulydėtas į lietuviškas 
šv. Kazimiero
Reikia pridurti, kad velio
nis buvo vienas iš šv. Jur
gio K. parapijos inkurėjų. 
Amžiną jam atsilsis!

kapines.

sto- 
ki- 

yra 
loši-

Visiems lietuviams žino
mas Stanislovas Martinkus 
užlaiko drabužių krautuvę 
po numeriu 3342 So. Hals- 
ted str. Jis taippat yra 
šv. Mateušo dr-jos nariu. 
Lietuviams priderėtų jis 
remti, norint pirkti bent 
jokius drabužius. ‘

“Aušros” prelekcija.
‘Sausio 28 dieną 1912 m. 

3 vai. po pietų “Aušros” 
svetainėje, 3149 So. Hals- 
;ed str., bus laikoma pie- 
ekcija. Pr. Gudas skai

dys: “Italai”,
JUS
įžanga 10c. asmeniui.

gausiai
Prelekcija 

iliustruota.

Blogus žmones dorybė 
varsto, taip kaip saulės 
spinduliai nesveikas akis.

5



SAUSIS.
25. K. Povilo ap. atsiveri.
26. P. Polikarpo vysk.
27. S. Jono Auksaburnio.
28. N. 4 savaitė po 3)Car, PlavijtfM.
2&. P. Pranciškaus Salezo;
30. U. Martinos p. k.

S. Petro Noliečio.

2&.

31;

Redakcijos PaišmijimaL
Indomią iš savo praeities 

liistoriją apsakęs taip vadi
namas “plieno karalius” 
Andrew Carnegie kongreso 
tardymo komitetui plieno 
trusto reikale. Jis savo 
karjerą plieno pramonėje 
pradėjęs lapkrityj 1861 
metais, taigi pirm 50 su 
viršumi motų. Tuomet jis 
buvęs plikas kaip tilvikas. 
1862 metais jis iš “Natio
nal Bank of Pittsburg” pa
siskolinęs $1.500 ir su tąja 
suma prisidėjęs kaipo ben
drininkas prie firmos 
“Keystone Bridge Co.” 
Pittsburge. Bėgyje 36 me
tų jis su savo bičiuoliais tą 
pramonę tiek daug prapla
tinęs, kad jis vienas tuo
met toje pramonėje turėjęs 
akcijų vertės $320.000.000. 
Jau tuomet jis norėjęs iš to 
trusto pasišalinti, bet tai 
galutinai padaręs tik po 
pustrečių metų. Tuo trum
pu laiku jis dar $100.000- 
000 daugiau uždirbęs. Tai
gi kuomet 1901 metais jis 
pasitraukęs iš trusto, už 
savo akcijas iš J. P. Morga
no aplaikęs $420.000.000. 
Nuo to laiko A. Carnegie 
atsidavęs “humanitari
niam” darbui, statydamas 
“sandaros” tumus, steig
damas muzejus, technikos 
mokyklas,, bibliotekas ir tt. 
Garsus jo taipgi kapitalas 
atsižymė j usiems žmonėms 
gelbstint kitus.

Iš Carnegie tos išpažin
ties aišku, kad jis suktybė
mis neužsiimdinėjęs. Vien- 
tik savo draugą “nuo žiba
lo”, Johną D. Rockefellerį 
“apšvilpęs”, kuomet iš jo 
išnuomavęs geležies rudos 
kasyklas ties Superior eže
ru, šiauriniame Michigane. 
Rockefeller išnuomavęs 
Carnegiei ir jo bendrams 
savo rudos kasyklas, imda
mas iš jų už rudos toną tik 
po 15c. Tame reikale plie
no trustas uždirbęs $700- 
000.000. Carnegie apie tai 
pasakodamas tardymo ko
mitetui gardžiai juokesįs. 
Mat, jam buvę labai miela 
atsiminti, kaip jis buvęs 
“apšvilpęs” Rockefellerį.

Verta dar pažymėti, kad 
panašiu budu savo karjerą 
buvo pradėjęs ir pats John 
D. Rockefeller, kuomet 

metais pasiskolinęs 
su trimis savo 

ėmęs dar- 
pramonėje. 
trustą, jis 
akcijų ver- 

Prie tų

žioptelta, tuoj pasmaugtų, 
didžiuliai pramonininkai 
Su kaulais prarytų.

* * .. .
.>• * * , .•

Iš Laivrence, Mass, parė
jo pasibaisėtinos žinioš? 
kur nekuria laikas strei
kuoja tenaitinėse audiny- 
čiose keli desėtkai tūkstan
čių darbininkų. Valstijos 
legislatures nusprendimų 
sumažinta tose įstaigose 
darbo valandos, taigi darb 
daviai, susiaurindami va
landas, susiaurino darbinin
kams ir mokestis, kurios 
jau ir taip buvo mažos.. 
Vyriškiui paprastai savai
tėje mokėta 5, 6 arba 7 do
leriai už 10 vai. dienos dar
bo dulkėse ir nešvaramoj, 
tuose džiovos lizduose. Su
siaurinus mokestį, darbinin
kai atsisakė dirbti. Fabri
kantai tuomet uždarė savo 
dirbtuves ir aplink anas 
apstatė policiją. Prasidėjo 
darbininkų riaušės. Gu
bernatorius pasiuntęs į ten 
miliciją, kuri ir pradėjus 
su šautuvais ten šeiminin
kauti. Jau daug žmonių 
pašauta, daug suareštuota 
ir areštuotieji teismuose la
bai skaudžiai baudžiami.

Prasidėjus streikui, 
straikerių komitetas, susi
dedantis. iš 28 vyrų, nusi
davęs pas miesto majorą 
konfcrencijon, bet su ma
joru nesusikalbėta kaip 
reikiant. Tasai ponas ant 
komiteto išvedžiojimų 
sakęs:

“Jei norite kovos, 
aną turėsite. Neleisiu 
ti riaušių gatvėse,

tai puikus darbi® 
pamokinimas, jei j® 
di trinkus už stikli® 
renka . savo amžinu! 
šuš, pasirengusius i 
iškloti vielas daia 
minias.- i? - ’1

Paskiau angliški 1 
čiai pranešė, kad dl 
giau milicijos pašių^ 
straikorių galvų. -' 1 
na torius Fosš ant k! 
no žingsnio sauga 
kadangi pramatoma 
pasikėsinimas, -A/. J 
: L ■■ ■ ■ ■ ■

at-

tai 
kel- 

o jei 
darbininkai neklausys, tai 
kariuomenei bus liepta 
šaudyti. Jau ir taip per
daug toli nužengta ir -dau
giau neleisiu panašiai elg- 
ties. Noriu, idant tą vis
ką suprastumėte. O jei 
nesuprasite, tai patįs busi
te atsakanti už pasekmes. 
Tai paskutine 
pasarga.”

“Laisvėje” 
tame dalyke 
pranešama:

“Paaiškėjo,

Iš “Kovos” suz®® 
kad Suvienytose Aiu®§$ 
Valstijose susitA® 
Lietuvių Darbininkų 
<) p era t y viška 1 š 1 e ®®
“Darbas”. Naujos 
nizacijoš tikslas — 
ir platinti tarp lietu®. 
kalbančių darbininkų ®| 
gas. laikraščius ir t.'p®| 
tinkančius su šios gkd®| 
socijalizmo idea ir jĮ-.j 
kova. Mat, pirmiau ®| 
jalistų idea buvus kit®| 
kesue. “Darbo” ne®| 
konstitucija kovoje išsAg 
zdinta. Kaipo sumai ® 
jai figūruoja: F. J. B® 
čius, A. C. Herman, A 
Liutkus, J. S. Pruselait® 
E. Kinderas. Vis tai ‘® 
žangieji” vyrai, kurie ® 
ne vieną trukšmą yra s® 
lę tarp Amerikos lieti® 
išeivių. Užuot jiems ■ 
siems spiesties su savo kifl 
gų leidimais prie Tėv. M J 
Dr-jos, jie drumsčia vancJ 
nį...

jums mano

štai dar kas 
tarp kitko

Bereikia spauz- 
ps..-. ženklelių. 

Arina, siuntinė- 
I®.žygiu "ne mažiau 
|®įliarų, gali nau- 
® privilegija. Laik- 
K- žurnalai daugiau- 
*a; siunčiami tokiuo 
tuomi- tik - skirtumu, 

juos mokama nuo

Bps departamentas 
k išleidžia į pusę mi- 
| dolerių taisymui se- 
Ipirkimui naujų kra- 
raišų. Tuose maišuose 
lama daugiau 900.000 
Llių užfakčįii.: Kiek- 
Imaišas; persiuntimui 
lėtų -laiškų, turi tam 
Bižrakčius, kurių spe- 
■mėchanizmas pažy- 
k kartu užra ki is bu- 
Baromas kelionėje. 
®tai laiškai prista- 
^nii stropiai, vienok 
^AisitailvO, kad jie 
II® Nesenai miesto 
A®N; J. gauta laiš- 
®®stas tris metai 

-Aesto Midvale, N. 
j||IBtik už 5 mylių.

• t i kini e vi imas
s laišką, kuria-

kinama su šu
nį tuomet, kad 
k jau savo vai-

Suvienytose - Valstijose 
greitai susilygins sii siunti
nių skaitliumi visose kito
se svieto šalyse, paėmus 
sykiu. -

ROTŠILDŲ TURTAI.

Apie nesuskaitomus Ame- 
rikos milijardierių turtus 
taip daug yra kalbama, kad 
galų-gale daugumas mano, 
buk garsus Europos turčiai 
negali su jais susilyginti. 
Viename anglų žurnale rau
dame suvestas skaitlines, 
kuriomis autorius turi tik
slą “sugrąžinti garbe” Eu
ropos krezams. Iš paduo
tų skaitlinių matyti, kad ne 
Carnegie, ne Pierpont Mor
gan ir net ne Rockefeller’is 
— turtingiausieji žmonės 
sviete ir kad jie savo tur
tais toli-gražu negali susi
lyginti su Europos Rotšil
dais: Kiek ne lobtų Ame
rikos milijardieriai, Rotšil
dai vistiek palieka turtiu- 
giausiaja sviete šeimyna ir 
tintai jų siekia 4 milijar
dus rublių, ty. jie keturis 
kartus turtingesni už Ro
ckefellerį jr šešis kartus 
turtingesni už Astorą. Jąi- 
gu daleisti, kad Rotšildams 
jų pinigai atneša tiktai 4 
nuošimčius į metus, tai tų 
nuošimčių susidarys į me
tus 160 milijonų rublių. 
Vienok tas išskaitymas yra 
užvis mažiausias, kadangi 
pinigai atneša Rotšildams 
kur-kas didesnius nuošim
čius ir kur-kas didesnė jų 
kapitalo dalis yra apyvar
toje. Taippat reikia neuž
miršti, kad Rotšildai — ne 
tiktai bankieriai, bet jie ve
da taippat milžiniškus pir- 
klybo^-pramonės reikalus. 
Lankašire jie turi dideles 
verpyklas, Šeffilde — plie
no fabrikus, ant salos Ja
maikos —■ pliantacijas, 
Brazilijoj — kaučuko gi
rias, Persijoj ■— šilkų ii’ 
vilnų išdirbinių fabrikus, 
Ispanijoj — švino kasyklas, 
Pietinėj Afrikoj —; aukso 
kasyklas, nekalbant jau 
apie žemes plotus ir na
mus, kokius jie turi visose 
svieto dalyse. Žodžiu, Rot
šildai turtingesni už tur
tingiausius Amerikos mili
jardierius ir kad visame 
kame juos pereiti, tiems 
Europos krezams pasilieka 
tiktai aukoti apšvietus ir 
labdarybės tikslams nors 
tiek, kiek aukoja Amerikos 
milijardieriai.

laiku rišama 
pi e siuntinė  ji- 
lelių siuntinių, 
ir privatinėse 
■eso kompani- 
■kad Anglijon 
■<rasa siuntinį 
■pinigus, kaip 
A miestan. Į 
gAiriima siun- 
®arų, Aineri- 
Įgiau kaip iki

Rusijos vyriausybė Si d 
valką gubernijai sumaiiiiJ 
inkurti visą eilę pradi® 
valstiečiams mokyklų, A| 
riose busią išguldonia A| 
lietuviu kalba. Ir t Ag 
Naumiesčio paviete pAyį 
dėta inkurti 39 mokyk®| 
Vilkaviškio — 42; Kai® 
rijos 39; Marijampolės t® 
50; Seinų — 30. _Jos vi® 
paskirstyta po kaimus ] 
busią inkurtos, jei tik vi 
tiečiai anų panorėsią. ]į 
kuriuose kaimuose skill 
ma net po dvi mokyki 
Nekurios mokyklų jau S 
kurtos ir pradėta vaikai jj 
kinti. Inkuriama mo 
klos, tas tiesa, bet podri 
su tuomi augąs ir pa! 
mokintoju persekiojimas! 
prispaudimas. Suvalkų ] 
bernijoje išleistas palid 
mas visiems mokintojai 
kas nedėlia lankyti išvi 
su vaikais pamaldas. K® 
no gubernijoje mokinto® 
kilnojami iš vienos kiti 
vieton. Lietuvių • va ik j 
pavedami rusų mokinto^ 
globai, 
noma, 
budu 
mas.

L yra intaisy- 
duras nepris- 
‘ negyviems” 

I Tas biuras 
Į 12.000.000 
■aiškų bei 
3.000,000 at- 
Įlaiškų apie 
Hėšiama ir, 
■grąžinama 
Asus. In- 
Ijus, kuria- 
Ltai, išimti 
B siuntinių, 
■smet

kad audiny- 
čių darbininkai nenusileis 
su savo reikalavimais ir 
kovos iki galo. Iš New 
Yorko ir kitų miestų atva
žiavo įvairių tautų kalbėto
jai, kurie kalbina darbinin
kus prie -solidariškumo. 
Miešto majoras Scanlan ir 
policijos viršininkas Lynch 
pareikalavo prisiųsti ka
riuomenę streikininkų mal
šinimui. Iš Lowell pribu
vo generolas Pearson ir 
kalbėjosi su miesto virši
ninkais. Jis patarė kariuo
menės nekviesti, kol strai- 
kas galės but trukdomas 
policijos ir ugnagesių, vei- 
nok majoras, kaipir visi 
turčių partijų majorai, rei
kalavo, kad kariuomenė 
butų pasirengus įsimaišyt į 
streiką, jei streikininkai 
darys demonstracijas, ant 
ko generolas sutiko ir lie
pė prisirengt trims rotoms 
(kompanijoms), kurių tar
pe yra viena artilerijos ba- 
tarėja. Paimta dar 150 ug
nagesių policijos parėmi
mui. Darbdaviai gazdina, 
kad jie fabrikas uždarys 
/nekurias jau uždarė)ir ba- 
dumi marįs darbininkus.

“Majoro ir policijos vir
šininko veikimas dar sykį 
duoda lekciją darbininkų 
klesai, kad niekad nerinkti 
kapitalistų į tokias vietas.

Majorai ir kitiems valdi
ninkams visai negaila dar
bininkų, nes tai vis svetima 
žemiai, daugiausiai lenkai, 
lietuviai, italai ir kiti. Ir

ika, 
Liama

apie

kad 
net

Ei angis su 
ikiuosi, kad 
■u tave atsi-

Ir nekuriu dar m:l 
kad Lietuvoje tuq 
platinama apšvieti-’1866

$2.000 ir 
bendrininkais 
buoties žibalo 
Išrišant šiemet 
turėjęs 250.000
tės $160.000.000. 
milijonų nepriskaitoma jo 
privatinis nejudinamas 
turtas, bankuose visokie 
reikalai ir tt. Rockefeller 
nei • vieno turčiaus “neap- 
svilpęs”, kai kad su juo 
buvęs padaręs Carnegie. 
Bet jis milijonus surinko 
skuzdamas vargdienius. O 
vargdienius skusti jis mo
kėjo, tam tikslui buvo pa
kaktinai gabus.

Taip tai seniau daryta 
milijonai. Šiandie tokias 
‘Spekuliacijas” daryti jau 
nebegalima, kadangi viso-

Į kia pramonė randasi trustų 
rankose; pradedančiam 

kokius reikalus su 
kapitalu, neduotų nei mes turime pridurti, kad

** *
švietimo draugija 
nusprendžius iš- 

knygą 
didumo 

kur

Latvių 
Rygoje 
leisti rusų kalba 
apie latvius, didumo 20 
spaudos lakštų, kur bu
sianti aprašyta latvių tau
ta, jos dabartinis medžiagoj 
nis ir kultūrinis stovis, 
atitaisius klaidingas žinA^ 
paleistas užsienio spaucAA 
1905 metais apie latvAeį 
Norima tat išrodyti tikA^ 
šviesoje latvių abelnas ^® 
dėjimas, tik ne tokioj š®|| 
soj kaip tai jų priešų :^® 
juos buvo manyta ir r^®■

* 
* *

“Viltis” rašo, kad 
valkijos draugija “Ž 
rys” panaikinta. Saki

Bis siuntinių 
I Tame par
ima paprastai 
blerių pelno, 
[imama tuks
iu, adresuotų 
■ta Clause”, 
■gal preziden- 
I leido miss 
feti tuos laiš- 
■int, išpildyti 
mis. Greitai 
■ągarsėjo po 
MPlause La-

učiausiųjų 
departa- 

ias krasos 
bl911 mc- 
R8 kasos, 
rių Suvie- 
wra 60.000 
risi įvesti 
LOOO iš jų. 
n pakelta 
liti laiško 
J centui. 
Į pažadėjo 
feną, kaip 
pati iš sa- 
Baigu tas 
Lntas, tai

Muzejuj.
šešerių metų mergaitė, 

pamačius iškimštą liūtą su 
prašieptais dantimis, taip 
atsiliepę į motiną:

— Mamyte, nesiartinkiva 
prie liūto, nes jis rasi blo
gai iškimštas.

Pasitikėjimas. f
— Kiek turi metų?
— Nekuomet jų neskai

tau, nes gerai žinau, kad jų 
man niekas nepavogs.

Pradedantis elgeta.
— Prašau išmaldos, nors 

šaukštą šilto viralo... Tė
vas ir motina pasilikę naš
laičiais... keturi nesuaugę 
vaikai numirė... trečia die-’ 
na nesu nieko valgęs...

Suramino.
— Jau šeštoji savaitė gy

dausi ir nesijaučiu geriau.
—• Retkarčiais taip ir tę

siasi. Pažinojau vieną, ku
ris tokiame padėjime buda- 
mas po SesiĮ mėnesių pasp
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f^ILIJAKDIERię KALE
DINAS DOVANOS.

Jau senai po svietą eina 
kalbos apie pasakinį uiili- 
jardierių perteklių, vienok 
ikišiol dar niekur negirdė
ta tokiame laipsnyje ir to-, 
kioj fantazijos orgijoj, ko
kia plaukia iš Amerikos mi
lijardierių rūmų. Tie ke
turi šimtai krezusų nuo 
penktos “Avenue” (New 
Yorke) gyvena visai neži
nomu platesnei visuomenei 
gyvenimu. Keisciausiems 
jų užsimanymams ir fan
tazijos įvairumams nėra jo
kių ribų. Viską, ką pirk
ti galima, jie turi; viskas, 
ko jų ištvirkusi vaidentu
vė ir atšalusi širdis trokšta, 
tuojaus jiems pristatoma.

Kaip tie aukso karaliai 
žmonijos sukrautais turtais 
šeimininkauja, parodo fak
tai, paimti iš tikrojo jų gy
venimo.

Vieno Baltimore’s mili
jardieriaus puikiuose rū
muose pereitais metais jau 
nuo pusės spalio mėnesio 
prasidėjo kokis-tai slaptin
gas darbas. Milžiniškos 
skrynios po kelis kartus bu
vo iškraunamos prieš rū
mus ir daugybės darbininkų 
sunkiai Įnešamos į rūmų vi
dų, kur nuo to laiko nie
kas negalėjo įeiti, apart pa
ties savininko. Kuomet tas 
biržos karalius išeidavo iš 
salės, kur buvo nuneštos) 
skrynios, jo veidas linksmai 
šypsodavosi. Visi žinojo, 
kad tai rengiama kas-tai 
nelaukiamo ir negirdėto. 
Kūčių vakare jau viskas 
buvo parengta. Gal šim
tą kartų teiravosi milijar
dieriaus sūnelis, kokias jis 
gausiąs žvaigždutės (Kalė
dų) dovanas. Tėvas į jo 
užklausimus nieko neatsa
kydavo, o motina liepdavo 
kantriai laukti iki vakarui.

Perdaug ilgos buvo jam 
tą dieną valandos, bet pa
galios išmušė šeštą valan
dą. Tėvas jau namie, o 
motina pasirodo iškilmingai 
pasijuošusi. Paskambino 
sidabrinį varpelį ir štai ei
na giminės, skaitlingi prie- 
teliai ir tarnai, pradedant 
nuo namų maršalkos net iki 
arklydžių vaikui. Visi su
sirinkusieji liko gausiai ap
dovanoti, o sūnelis krykšta
vo iš laimės, nes visus jo 
užsimanymus pažadėta iš
pildyti. Bet kaip?

Davus ženklą namų vaL 
dovui, visi sustoja prieš 
slaptingo buto, duris. Ati
daro duris. Juodos nak
ties tamsa. Vaikas bau
giausiai pažvelgia į tėvą, 
šis paspaudžia sagutį prie 
durių. Staiga nušvinta 
kap giedriausioj dienoj, o 
tas, kas pasirodė nustebu
siųjų akyse, priminė pasa
ką ir “Tūkstančio ir vie
nos naktų”.

Milžiniška salė perstato 
nedidelį sodžių su bažnyčia, 
nameliais ir malimu, ap
suptą miškais ir lankomis. 
Per vidurį sodžiaus teka 
upelis, o nedideliame tven
kinyje plaukioja antįs ir 
gulbės. Paspaudus paslėp
tą prietaisą, bažnyčioje at
sišaukia varpai, vėjinis ma
lūnas sukasi, ant sodžiaus 
rinkos sukasi karuselė, vai
kai šoka, gaidžiai gieda, o 
paukščiai čiulba.

Tokios tai buvo milijar
dų paveldėjo žvaigždutės 
dovanos, atsiėjusios 35.0(H) 
dolerių, kas yra tekino 
mažmožiu biržos karaliui, 
turtingesuiam už tuziną 
mažųjų Europos valdovų.

Bet tos žvaigždutės do-

Vidurine Tananevicz Savings Banko išveizda. Parodoma visa eile langelių, prie kurių atliek: ma banki
niai reikalai.'

vanos nėra kuom-nors ne
paprastu milijardierių gy
venime. Tiesa, jos turi sa
vyje tam tikrą neužginči
jamą original ingumą, <—
vienok kitos kur-nors bran
giau atsieina. Ką čia pa- 
vyzdin pasakyti apie šau
dančius saldainius, dviejų 
metrų ilgumo, kurių vidu
je yra rudėti lietsargiai su 
rankomis iš brangių akme
nų, kelionės reikmenys, ar
ba brangiausieji kailiniai. 
Tokius . saldainius turi pa
protį aukoti vienas iš “ke
turių šimtų” (skaitlius di
džiausiųjų New Yorko tur
čių) penktosios Aveniu1 
karalių kūčių dienoje. Ži
noma, gausiausiai yra ap 
dovanojami vaikai. Tu
kino budu, Payne Whit 
nęy’o (vedusio Vanderbil 
t’o dukterį) dviejų metų su 
nūs gavo ragą, padirbtą i 
parinkto puikaus dramblu 
dančio, o išviršaus papuoš
to auksu ir brangiais ak 
menimis, $11.000 vertės.

Lėlė, kurią lordas Sha 
ron Los Angeles’e užsaki 
savo dukrelei, atsiėjo 14.00( 
dolerių. Ketty (toji lėlė) 
netikėtai atveria akis ir lu 
pas, bet ir kalba ir vaikš
čioja, pasiramstydama 
brangiu lietsargiu. Bingios 
lėlės galvutę išskaptavo ži
nomas Amerikos "skapto- 
rius, Joe Tyson, o apart to 
lėlė turi kelias eiles bran
gių drabužių, skalbinių, 
kailinių, skrybėlių, čevery- 
kų ir brangmenų, o kas in- 
domiausiai, visus brangius 
kambario rakandus su: si
dabrinių tualeto garnituru. 
Toji dovana nebūtų dar 
“all right”, jaigu lėlei ne
būtų pasamdyta patogi go- 
vernantė, kurios vienatiniu 
užsiėmimu buvo nurengti 
ir aprengti mažąją Ketty, 
eiti su ja pasivaikščiot ir 
pildyti tūkstančius kitokių 
paikų turčiaus užsimany- 
mų.

Kitas krezus apdovano
jo savo dukterį maža karic- 
tėle, vežama retai kur gau
namo “shetjand-poainy” ar
kliuko, nedidesnio už ber- 
nardų veislės šunį. Prie 
karietėlės tftuavo 

tuomi, kad 
dovanoms

(vežėjas), tiktai per galvą 
didesnis už patį arkliuką.

Jaunas Ralph Sullivan, 
sūnūs žinomo milijardie
riaus Philadelphij’oj, gali 
pasididžiuoti 
žvaigždutės
gavo brangiausi, kokis ant 
svieto yra, žaislinį geležin
kelį. Ant didėlio žemės 
ploto pastatytas jis stro
piai pagal modelį geležin
kelio linijos Pacific, su tar
nais, signalais, telegrafais 
ir telefonais. 76 metru- ii-

• - i-gio. Garvežiai, bėgantieji 
tuoju geležinkelio tinklu, 
na ištikro nuostabiais žais
lais. Kiekvienas garvežis 
(o jų yra keliolika) atsiei- 
la 1.000 dolerių. Jie pa- 
lirbti viename iš geriausių 
•ašinų fabrikų. Bėga į 
alandą 14 angliškų mylių 
reitumu. Garvežiai va- 
omi medžio alkoholiniu. 
Zagonai ištaisyti su nepa
kastu komfortu, taip kad 
tegautai keliauninkai (lė
ps) negali nekuomi nusi
skųsti. Reikia pridurti, 
iad tuneliai ii* tiltai tam 
’•eležinkeliui priduoda dar 
la u giau originalingumo.

Ar to ‘cukraus karaliaus’ 
minis kuomet paliks gele
žinkelių karaliumi, tą paro
dys ateitis. Kaip ten ne
būtų, bet tas “žaislas” at
siėjo apvalius 80.000 dole
rių.

Labiausiai modernišką 
dovaną paaukojo vėl kitas 
milijardieris savo sumai. 
Taja dovana yra bevielinio 
telegrafo stotis. Kitos mi
lijardierių šeimynos tuo
jaus jį pasekė ir savo rū
muose įsitaisė tokias pačias 
stotis. Jie nepasiganėdino 
vien telegrafavimu iš portų 
į ramus, bet dar plačiau 
paleido savo neapribotos 
fantazijos skerečiojimus. 
Štai vieną audringą naktį, 
pagalbos stotįs pajūryje 
gavo žinią, kad šalę Rhode 
Lsland audros mėtomam lai
vui gręsia nuskendimo pa
vojus. Tuojaus liko pasiųs
ta pagelba, kas pasirodė 
bereikalingu; tiktai ant ry
tojaus sužinota, kad tai bu
vo “penktos Avenue” ir jos 
bgvielįuio telegrafo stoties

padovanojo sa
me tų dukterei 
ant penktos

žaislas, bet Amerikoj mili
jardierių vaikai nepatrau
kiama atsakomybėn, nors 
jie padarytų dar didesnes 
beprotystes ir viešosios 
tvarkos peržengimus.

Nesurastum ir pabaigos, 
jaigu reikėtų išskaityti vi
sus tuos milijardierių “at- 
sižymėjimuš’■’, kurie aukso 
karalių .gyve^i®7^ėrfi jo
kia retenybe. Paminėtina 
dar kelios kalėdinės dova
nos.

Carnegie 
vo penkių 
Margaritai
Avenue ramus, kurie atsi
ėjo apvalius 4 milijonus'•do
lerių. Rūmai turi 80 kam
barių, ištaisytų su didžiau
siu pertekliumi. Trisde
šimts penki įvairios rųšies 
tarnai patarnauja tai ma
žai aukso karalaitei. \

Tokios jau dovanos duo
damos ir krezusų pačioms, 
apipilamoms deimantais ir 
žemčiūgais. Šimtų tūks
tančių vertės karoliai nėra 
jokia retenybe. Taip pa- 
yyzdin Vanderbilt padova
nojo savo sužadėtajai karo
lius iš rubinų ir brilijan- 
tų, 240.000 dolerių vertės. 
Milijardieriaus Oliver’o 
Belmont’o pati gavo nuo1 
vyro kaipo žvaigždutės do
vaną garsius karalienės Ma
rijos Antoninos perlų ka
rolius, 250.000 dolerių ver
tės.

Taip tai. sale augančio 
žmonijos vargo sau jale dy
kaduonių žarsto ir mėto į 
visas puses |.ps žmonijos 
sukrautus |urfus. Kokia 
tai baisi gyvenimo ironija!

----- -..ii----------

MEDICINOS PAGALBA 
MOKYKLOSE.

Daktarais Woods iš “Chi
cago Medical Association” 
parengė paskaitą -apie me
dicinos pagelbą vaikams 
mokyklose. Sutrauktos pa
skaitos turinis yra tokis:

Vaikų gydymo kontrolė 
mokyklose dideliuose mies
tuose kaip: New York, 
Boston, Bufallo, Chicago, 
Philadelphia, Detroit, Mil

kaip tas buna po skarlati
nai. Kuomet užtėmrja kokį 
tu ligU apsireiškimą, para
šo sveikatos tarybai, pa
siunčia vaiką namon; o už
krečiamųjų ligų apsireiški
muose prilipdo prie ųamų 
durių raudoną korčiukę; 
kol vaikas visai nepasveiks. 
Buna ir taip, kad vaikas 
gal ir nėra mirtinai sergan
tis, bet. turi dar užtektinai 
mikrobų, idant galėtų už
krėsti savo draugus ir 
drauges; bet nusidirbusieji 
tėvai nesuprasdami skun
džiasi, jog jų vaikui nelei
džiama lankyti mokyklą, 
nes, sako, turįs kokią-tai 
ligą, nors jis yra visiškai 
sveikas, kadangi juk galis 
vaikščioti ir valgyti.

Delei tėvų nesusipratimo, 
daktarai labai tankiai su 
jais turi kovoti ir net taip 
smarkiai, kad grąsiua jiems 
teismu ir bausmėmis, jaigu 
jie nenori pildyti daktaro 
įsakymus. Pirmiausiai tu
rime išauklėti sveikus vai
kus, idant jiems pasekmin
gai sektųsi mokslas ir idant 
jie ’ išaugtų sveikomis mo
tinomis ir šalies piliečiais. 
Jaigu vaikui nesiseka 
mokslas, tai priežastimi 
tankiai yra mokinio svei
kata. Jaigu mokinys ne- 
užgirdi, ką mokytoja išgul
do, negali suspėti su kitais 
ir atsilieka moksle; jaigu 
turi silpnas akis, taippat 
tas užkenkia moksle dau
giau, negu mes sau tą per- 
sistatome. Tėvams, kurių 
vaikai turi panašias kūno 
silpnybes, būva pranešama, 
o jaigu neturi ištekliaus 
gydyti, gali kreiptis -į tam 
tikras neapmokamas kli
nikas, kur didesnė jų- dalis 
ir kreipiasi. Taippat, jai
gu yra patėmyta tokios li
gos, kaip akių uždegimas, 
niežai, poodinės rauplės ir 
t. p., tai vaikas ir-gi negali 
lankyti mokyklą.

Iš. visų nuolatos peržiū
ramų vaikų 48 iš šimto tu
rėjo kokias-nors kūno silp
nybes, kurios galima buvo 
prašalinti,o piktai du iš šim
to pasiųsta namon vienai

waukee, St. Louis ir tt. yra 
rieišpasa ky tai naudi nga.
Septyniasdešimts žmonių is 
šimto dideliuose miestuose 
yra ateiviai. Tie ateiviai 
daugiausia paeina iš so
džiaus, užaugę tyrame ore, 
o atvykę čion, priversti yra 
gyventi, ankštuose namuose 
ir kvėpuoti suterštu oru.

Tas labai skaudžiai atsi
liepki'į vaikus. Tėvai, rū
pindamiesi duonos kąsniu, 
neturi laiko, - o daugybėje 
atsitikimų nepaiso į vaikų 
sveikatą. Mokyklų tary
bos New Yorke, Bostone, 
St. Louis ir pastaraisiais 
dviejais metais Chicago  j e 
tą taip svarbų klausimą pa
ėmė į savo rankas.

Mokyklų taryba paskiria 
vieną daktarą ir ligonių • 
prižiūrėtoją trims ar ketu
rioms mokykloms. Kuo
met rugpiučio mėnesyje 
mokyklose prasideda mok
slo metas, daktarai peržiūri 
kiekvieną vaiką, atskirda
mi į šalį tuos, kurie turi 
kokius-nors užkrečiamųjų 
ligų ženklus, kaip tai Skar
latinos, jadros (karų), dif- 
terijoš ir t. p. Mokslo me
tų pradžioje sergančiųjų 
vaikų skaitlius yra mažas, 
bet nuolatos didinasi ir di- 
džiausiuoju buna sausio ir 
vasario mėnesiais. Ligų pa
sidauginimas tarpe vaikų 
nėra blogos mokyklų venti
liacijos (išvėdinimo) arba 
apšildymo priežastimi, bet 
ligos platinasi per vaikų 
bendrą sugyvenimą, kas ir 
yra didžiausiaja priežasti
mi taip greito sergančiųjų 
skaitliaus augimo. Vaikas 
gali turėti taip silpnus li
gos simptomus (apsireiški
mus), kad jis beveik jų ne
jaučia, bet užtai taja pa
čia liga gali kitus užkrės
ti, perduodamas jiems sal
dumynus iš savo "burnos, 
arba kvėpuojant tuomi pa
tim 'oru. Ligų platintojais 
yra tai maži gyvūnėliai, 
vadinami mikrobais, kurių 
daugybė gali rastis ant mi
nėto saldumyno arba ore.

Peržiūrint vaikus dakta
ras apžiūri gerklę, ar nėra 
difterijos ženklų,žiuri į ran
kas, ar jos nė pleiskanuoja, 

ar dviem savaitėm dėlei 
užkrečiamų ligų pavojaus.

Matome i .-it a i. kaip yra 
svarbiu daiktu, idant daktart 
rai tankiau peržiūrinėtų 
mokyklų vaikus nes tai mu
sų geresnės ateities viltis. 
Lietuviais apgyventose vie
tose tėvai turi išsirūpinti 
mokykloms kur galima lie
tuvius daktarus, idant jie 
galėtų supažindinti tėvus 
su ligų priežastimi. Reikia 
jau'pagalios suprasti, kad 
šiandieninio medicinos 
mokslo užduotimi nėra vien 
tiktai ligonių gydymas, bet 
pasekmingas paties ligų 
platinimosi užbėgimas ir 
tariame tą daryti visur, o 
ypačiai visose be išėmimo, 
mokyklose, nes visuomenes 
gerove to reikalauja.

Su teisybe prasilenkė.
Ko taip labai 

gaudęs? —■ paklausė 
rus Jokūbo.

— Pirm valandos 
akyse, žmogus nuskendo.

Aš
van-

persi
Balt-

mano

— Tai stebėtina! 
maniau jis nuskendo 
deny j.

se-
Tarpe vyrų.

— Aš pažinau savo 
nę” trimis mėnesiais pirm 
šliubo.

— O aš trejis metus su 
saviške gyvenu ir ligšiol 
jos dar negalėjau pažinti.

Gatvėje. .
— Ko taip esi išbalęs?.., 

Iškur grįžti?...
— Nuo dentisto.
— Ištraukė tau dantį?
— O ne, tik penkis dole 

rius ii* kišeniaus.

Išmintinga duktė.
— Mamyte — prašė ket- 

verių metų mergaitė —• 
duok man razinkų.

— Gerai, štai stalčius, in- 
kišk ranką ir išsiimk, kiek 
tik galėsi.

Dukrele pamąsčius: — 
Tegu mamytė sava ranka 
ima, tai daugiau išims.

LIETUVA.

Kur Nemunas teka, kur plaukia Neris, 
Nuo amžių sujungti draugais —- 
Čia musų Tėvynė prabočių šalis 
Papuošta žaliasiais miškais.

Kur pilna gražiausių trobelių matai, 
Čia kryžius, ten kieme šulnys;
Štai musų lietuvių geriausi sargai, 
Juos turint nežus lietuvys.

Kur akį mesi, ten įvairus žiedai 
Siūbuoja nuo vėjo lengvaus, 
Net alpsta širdis — taip maloni kvapai 
Nuo rūtų darželio gražaus.

Aš augau, bėgiojau, čia žirgus ganiau, 
Tėvų laukuose kitados;
Ariau ir akėjau — sunkiai vis vargau 
Silsėjau ant pievos minkštos.

Tėvyne, matute! — tu mano graži, 
Man protą ir jėgas gimdai 
Ir dvasią poėtoms iš miego keli, 
O meilės bedugnėj skandai.

Kaip saulė raudona keliauji augštyn - 
Išskleidus daugybę spalvų;
Kaip puokštė pražydus, tu augi stipryn 
Širdyse lietuvių vaikų.

Sutvirtini kūną, atgimdai jausmus, 
Nors spaudžia nelaimės, vargai;
Sugydai žaizdas ir išrauni skausmus, 
Tu niekad liūdna nebuvai.

Ant savo krutinės gimdai daug žiedų,
Sesučių dabini kasas,
Sutvėrei daugybę garsių milžinų,
Kas tavo galybę supras?... Jonas Ilgūnas.
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KAZYS PUIDA

Musų Dainiai.
------- Kriti kos Bruožai.-------

Nur der verdient sieh Freiheit wie das 
Leben, 

Der taeglich šie eroberu muss. 
Goethe.

(Pabaiga).
f

Šiandien, man rodos, kuomet S-no darbii prasmė 
ir svarba Prūsų lietuviams aiški; šiandien, menu, be 
ne butų laikas atsidėkoti pjrmąjam jų tautinio susi 
pratimo veikėjui-svetimtaučiui tuo, kad jo lavonas pa 
laidojus “girelėj Lietuvos”, tokioje “girelėje”, kur skam 
ba toji kalba, kurią velionis taip širdingai ir stropiai 
gynė ir užtarė — tuo bent vėlesnioji karta atsilygintų 
už padarytąsias neteisingas nuoskaudas . . .

Netruko ir tokių apjakėlių, kurie, kaip “Tilžės Ke
leivis” N. 103, nieko kito nemokėjo ištarti ant velio 
nio kaipo, kaip tik: “Mes todėl tikt apie jį tegalime 
sakyti! viens neprietelis menkinus”.

Jei tai butų pasakęs koksai kairysis organas, tai 
bent butų suprantama, bet vis gi neišteisintina, o tu* 
tarpu taip atsiliepė vienodos politinės minties organas 
kurio tikslu ir uždaviniu tarnauti tautos nevidonams 
nuo kurių S-nas stengėsi visomis išgalėmis apginti.

Giliai tikis, konservatiniij pažiūru politikoje laika 
sis, jautrus, atviras, bet mažųjų tautų individualinėj 
teises pripažįstąs gana siaurose ribose — štai trum 
pai išreikšta Sauerveino fiziognomija ir nepaprastai 
aiški.

. Eilėmis rašinėjo S-nas savo kaip politinius tai] 
religijiniai-tautinius įsitikrinimus, matomai, todėl kad 
pažinojo gerai lietuvių palinkimą prie dainų ir tokiuc 
budu manė savo idėas pasekmingiau ir plačiau praskė 
siąs.

Šliupas mini savo “L. R. ir R.”, kad net “Aušra1 
ir tai nevisuomet pilnai ir teisingai nuspręzdavo j< 
trasą.

Taip buvę anuomet. Ir šiandien yra dar tokių 
kurie jame mato greičiau lietuoju priešininką, negi 
draugą. Atsimenu gerai, kaip tūlas musų “veikėjas' 
išbarė mane už tai, kam, Sauerveinui mirus, pavėdžiai 
vienas eiles ir atspauzdinau jas ėjusiame tuo meti 
“Lietuvių Laikraštyje” N. 11, — nebuvęs, girdi, velio 
nis to vertas. -

Ne prie S-no nuopelnų skaičiaus dedu jo politinį 
prūsų migdymą ir visais vėjais jojama, bet negaliu ne 
nurodyti Į tas visuomeniniai-politines sąlygas, kurios* 
Sauerveinas veikė ir į tai, kad dar-gi jo konservativiz 
mas turėjo sutrupėti atsimušęs į visiškąjį invairių iš 
gamų tautiniai politinį anafalbetizmą. Galbūt, ir taip 
tikriausia bus, kad tokiuo budu “žadinami” prusai iš 
politinio atžvilgio dar giliau sumigo, tečiau negalima 
užginčyti, kad jo žadinimo tautiniai susiprasti nevie 
nas paklausė ir tautiniai atgimė.

Dirbo jis sulyg savo giliausių įsitikrinimų — ii 
kaltinti už tai jo negalima.

Išvažiavęs iš Prūsų, sukartęs, apsivylęs ir netei 
. singai įžeistas, ištesėjo savo žodį, kurio eilėse nors nie 
kam ii’ nedavė, bet vis gi skaitėsi moraliniai kaltas esąs 
ištesėti.

Tokio ištesėjimo vaisiu buvo jo “Bilder aus Ost 
preussen”, kuriuose išdėstė savo socialinio Prūsų lie 
tuvių gyveninio sutvarkymo programą. Sakau, su po 
litinėmis ir socialinėmis S-no mintimis vargiai kas iŠ 
pažangiųjų besutiks, bet jo nuopelmi tautiniame Pru 
sų lietuvių susipratime nedera mažinti, o reikia pri 
pažinti, kad savo trusu šioje srityje S-nas užsipelnė 
iš musų karštos padėkos žodį ir ilgą, garbingą jo var 
do minėjimą musų tautinio atgimimo historijos pusią 
piuose.

Šauliai, 25, II, 1911.
-o

TABAKO RŪKYMAS.

Kas metai išdirbama pasaulyje dauginus kaip 2 
milijardų svarų tabako. Iš šio tabako viena ketvirtoji 
dalis suvartojama Europoje, o likusios tris ketvirtda- 
lįs kitose pasaulio šalyse. Vartojimas tabako įvairio
se pasaulio šalyse nevienodas. Daugiausia jo suvar
tojama Šiaurinėje Amerikoje, ten išeina apie 8 svarus 
ant kiekvieno žmogaus. Paskui seka Olandija, Bel
gija, Šveicarija, kur ant kiekvieno žmogaus atsieina 
apie 5 svarai, o toliaus Vokietija su 3 svarais ant žmo
gaus į metus. Kitose šalyse suvartojama mažiaus.

Amerikoje tabaką rūkyti pradėjo daug seniaus ne
gu Europoje. Į Europą tabakas liko įvežtas iš Ame
rikos tik prieš 400 metų. Tabako auginimu pirmiausia 

^ užsiėmė francuzų pasiuntinis Lisabone (Portugalijo
je) Jean Nikot’as. Tabakas prideri prie tos paties rū
šies dirksnių (nervų) bei smagenų nuodų, kaip alkoho
lis, opiumas, gašiš ir jiems panašus. Tą patėmiję — 
pirmiausia prieš tabako rūkymą sukilo dvasiškieji, už
dėdami tabakiams įvairias bausmes. Musų laikuose 
šis nuodas yra jau taip išsiplatinęs, kad jį jau vartoja 
beveik visi: dvasiškieji, svietiškieji, seni ir jauni, nesi
drovi net ir moterįs. Kiek milijonų žmonių priprato 

rig tabako rūkymo ir kiek mažai randas tarpe jų ži- 
čių arba tikinčių, jog tabako rūkymas tai išpaleng-

------------- -  - .....- į JĮ., „ ■; ...... 

/o nusinuodijimas, nors kiekvienas rukytoja§3r išban
dė pradėdamas rūkyti, kad tabake yraIJkažiiikąs, ką 
<unas nepaneša, ty. nuodai! Jdigu ne^uri|]ftabakiai 
ir susilaukia ilgo amžiaus, tai tas prideri ąhpju tvirto 
kūno sudėjimo, arba kitų aplinkybių, bet [daigelis iš 
rūkytojų susilauktų dar ilgesnio amžiau^ jaigu jie vi
sai nerūkytu. " < uhvsh

: r
Metušieji rūkymą, kad jie pradėję jausties daug 

geriau ir išsigelbėję nuo daug įvairių negalių. Dabar- 
ies mokslas be jokios abejonės yra prirddęs, kad ta- 
lakas kunui neatneša jokios naudos, bet anaiptol šu
lei kia tik vien blogumą. Tabakas kenkia išpalengvo, 
taip kad daugelis to kenksmingumo ir nepatėmija. Ne- 
ąerdidelis rūkymas stipraus sudėjimo žmonėms ma
liau kenkia negu žmonėms silpnesnio sudėjimo, išbliš- 
aisiems, mažakraujams, taipgi mažiaus kenkia dir- 
lantiems ant gryno oro, negu uždarytose triobose. Ta
bako svarbiausis nuodas vadinas nikotinu, bet be jo 
•andas jame dar ir kiti, kaip anglių ir mėlinoji rukš- 
tis. Nikotino užtenka jau vieno decigramo, kad nusi- 
luodijus. Prastame tabake nikotino. randas 7—8 nuo 
limčiai, bet geriausiame, padėtim Havanos, tik 2’ Juo 
•iebesnėje žemėje tabakas auga, Juo daugiau jame ni
kotiną.

TStbako vartojimas įvairus: ruko, šniaukia ir 
kramto. Prastasis būdas išsiplatinęs tarpe tokių žmo
nių, kurie del savo amato ne visados gali rūkyti kaip 
va jurininkai. Tabako šniaulymas pridera prie neš
variausių palinkimų ir tabakinyčios, seniau karalių 
lovąnojamos savo atsižymėjusiems tarnams, kaipo pa- 
lėkos ženklas už nuopelnus, išeina jau visai iš mados: 
taupomos ar kaipo senelių palikimas, arba dedamos 
mažėjuose tarp kitų senobinių daiktų. Musų laikuose 
įžvis daugiausia išsiplatinęs papirosų ir cigaru ruky- 
nas. Dar netaip senai jis buvo prieinamas tik po- 
iams, bet dabar prieinamas jau kiekvienam. Papirosų 
rūkymas dabar ypač parėjo į madą tarpe jaunimo ir 
papirosų kaskart vis daugiau reikalaujama ir išdirba
ma. Papirosai išdirbami daugiausia iš prasto tabako, 
> rūkymas šio prasto tabako yra begalo kenksmingas 
sveikatai ir ypačiai širdžiai ir kvėpavimo organams. 
Smarkus užsinuodijimas tabaku pasirodo tankiausia 
prie pradedančiųjų rūkyti ir apsireiškia vėmimų, šaltu 
prakaitu, apsvaigimu ir nusiminimu. Blogiausia yra 
tai, kad užsinuodijimas nikotinu pavirsta chronišku, ty. 
nuolatiniu. Sunkiausis užsinuodijimas apsireiškia ta
ne, kada rūkytojas jai! gerai nebeprimato ir nebegali 
itskirti vienos varsos (maliavos) nuo kitos. '•Prie kitų 
rūkytojų pasirodo visai ypatinga akių liga: jiems aky
se per dieną guli lyg kokia migla (rūkas) ir jie tik apy
tamsyje tegali liuosaį skaityti, kurš^iesioję dienoje vis
kas marguliavo. Rųfcytojai įgauna “(lušufį, kosulį, Sir- 
lies ligą; širdis laikais visai susilpnėja, neramiai pla
in. Labai kenkia ir kvėpavimo organams. Nikotino 
aukos tai tankiausiai jauni rykytojaį, o tarp jų vėl, pir
moje eilėje papirosų rūkytojai. Nereikia manyti, kad 
papirosai k enksmi ilgesni už cigarus. Negera prie papi
rosu tai, kad kaikurie jų perdaug ruko. Normališkai 
rūkant durnai intraukiami į burną ir vėl išleidžiami, 
bet papirosų rūkytojai durnus intraukia į plaučius, nes 
kitaip, sako jie, neturi jokio smagumo. Bet šis du
rnų intraukimas į plaučius padaro gerklės ir plaučių 
katarą (uždegimą), ir taip lengvai prikibta kitos ligos 
kaip džiova, difteritas. Rūkytojams pribunka liežu
vis, gerai uebepermano skonio, o nosis nebeužuodžia 
gerai. Dainuotojams rūkymas kenkia balso gražybei. 
Vatėmyta ir tas, kad rūkymai kenkia vaikų ugiui. Pa
liovus rūkyti, nuo šių negalių galima išsigelbėti ir 
anaiptol, juo ilgiaus rūkyti, tuo kenksmingesnės pasek
mės lieka. Daugiausia kenkia, ypač jaunimui, papiro
sų rūkymas.

t

Papirosą surūkyti visai neilgai trunka, todėl men
kinusiame tarpe jie jau ir ruko; yra žmonių, kurie į 
dieną suruko 50 lyg 60 papirosų ir daugiausia užsitrau
kia. O dūmų intraukimas į plaučius kenksmingas 
plaučiams ir visam kunui, taippat kaip suvalgius, ar 
įgėrus kokius kitus nuodus, užsinuodija visas kūnas. 
Daugumas rūkytojų teisinas, kad rūkymas priduoda 
jiems smagumą, užsiimant proto darbu mintis pereina 
greičiaus, o sunkios ir liūdnos mintįs išnyksta su du
rnais, bet jie užmiršta, kad po tokių negamtiškų suju
dimų seka dar didesnis susilpnėjimas, dvasios nupuo 
limas, sutižimas. Gydytojas Melje padarė savo tardy
mus anį daugelio Paryžiaus valdžios tąkako fabriko 
darbininkų ir persitikrino prie to, kad nuolatinis taba
ko vartojimas ar tai rūkymas, ar šniaukiujasjar kram
tymas, atbukina proto jėgas, žmogus nustoja gyvumo, 
įgija nepasitikėjimą savim, nebesusivaldb, "susilpnėja 
lytiška išgalė, randas įvairus uždegimai gpinųiyje, ger
klėje, pagenda viduriai ir randas suerzinimas nugar
kaulio smagenų. g e. _

Iš to, kas pasakyta, galima suprasti, jog rūkymas 
žmogaus sveikatai kenksmingas ir ypač jaunimui, ku- IBIrio kūnas daug veikiaus tabako nuodu įveikiamas. To- 

t eidel pirmoje eilėje nuo tabako nuodų įveikiamas. To
dėl pirmoje eilėje nuo tabako rūkymo turėtų užsilai
kyti jaunimas, kuriam tabakas tai gyvi nuodai.

Kiek-žmonės šiam dievaičiui be savo sveikatos ir 
gyvasties aukoja dar savo turto galima numanyti, kad 
ir iš sekančių, fakto. New Yorke prieš keletą dešimčių 
metų buvo išrokuota, kad newyorkiečiai už duoną į; Į 
metus išmokėję 3.493.000 dolerių, b už tabaką 3.650 000 
dol., ty. ant 136.950 dol. daugiau. Ir argi begalima 
prie tokių aplinkybių skųsties, kad duonai neužtenka, 
uždarbis permenkaslt

JAUNIMO BALSAS.

Užtekės skaisti aušrelė 
Ant tėvynės Lietuvos 
Ir išves į tikrą kelią 
Musų brolius iš tamsos!...

Štai aušros jau sklysta gandas:
Darban stosim mes, jauni!
Mums tik naujos spėkos randas
Ir veikt norai prakilni!...

Gan miegoti! — šaukia broliai 
Ir sesutės Lietuvos — 
Nebenorim, kaip ligšiolei, 
But tamsuoliais visados!

Norim rasti savo dalį,
Daugiau meilės ir tiesos, 
Tiems padėt, kurie negali 
Spindulių regėt šviesos!...

Norim dirbti mes tėvynėj —
Garbę tautai sugrąžint,
O atšalėlių krūtinėj —
Jausmus meilės atgaivint!...

Mus’ krutinės kaista jaunos
Ir jausmai karšti liepsnoj’,
Idealai prote kraunas,
Veikt svajonės neliūstoj’...

Į vienybę, kas tik doras, 
Kam yr brangi ateitis, 
Kam tarnaut tėvynei noras, 
Kam dar laimės žib viltis!...

Naujo, naujo reikia plano,
Kad pakiltumėm greičiau’...
O kas gailis miego seno, 
Tas šalin teein verčiau!...

Užtekės skaisti aušrele
Ant tėvynės Lietuvos 
Ir išves į tikrą kelią 
Musų brolius iš tamsos!...

Žemės Dulkė.
---------- 0----------
SENAS MIŠKAS.

Oi, giruže, tu regėjai, _ 
Kaip ant mus’ blaivios šalies 
Tamsus debesis užėjo 
Pilnos nuoskaudų nakties;

Baisios žinomos tau dienos,
Kada Lietuvos vaikų
Ašarojo vien blakstienos
Po našta sunkių vargų;

Nelaiminga mus tėvynė...
Kiek turėjo ji kentėti... . •.
Argi mes, tai atsiminę,
Nenorėsim jai padėt?!...

Senka dienos, slenka amžiai, 
Mainos išvaizda gamtos. ' 
Tuk ir mus vargeliai glamžę 
l aikui bėgant vis nustos...

Miškas regi, kaip aušrelė 
Iš už jojo taip graži, 
Skaisti, meili, it mergelė, 
Teka, kįla pamaži.

Teka aušra, nes praslinko 
Naktįs tamsios, ilgos jau. 
Ir lietuviai bunda, trinka, 
Traded’ būti “žmones sau!”...

Žemės Dulkė.

Labai linksma knyga

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

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

Jei nori turėti linksmą būdą, tai nelauk nei die
nos, nei valandos nei minutos, bet tuojaus atsiųsk 
“Kataliko” red ak ci j on tik 50 ceiitų idant tau toji 
knyga butų išsiųsta ir tai greitai.

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

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

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

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus Siųsdamas adresuok laip:

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

Kas atsiųs 351.00, gaustaj juokingą knygjąlr 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”,

Namai ir Lotai anf 
Pardavimo.

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

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

AUBURN AVĖ.
- 2 lubų medinis namas, 3 Storai ir 
3 gyvenimai. Bandos atneša $1500.00 
metams. Kaina ................... $17000.00. -

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

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

2 lubų medinis namas, 3 gyvenimai. 
Randos atneša $336.00 metams. Kai
na ................... .j"......................... $3000.00.

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

1 lubų mūrinis namas, 1 gyvenimas.
Kaina ....................... ................ ‘ $2700.00.

2 lubų mūrinis namas. Bandos at
neša $360.00 metams. Kaina S3600.00.

ARCH ST.
' 1 lubų medinis namas. Bandos at-
i neša $300.00 metams. Kaina $2000.00.

1 lubų medins namas, 2 gyveni- 
I tnai. Kaina ........................... $1500.00.

1 lubų mūrinis namas. Kai
na   $2150.00.

ARCHER AVĖ.
2 lubų medinis namas. Kai

na    $3000.00.
EMERALD AVE.

2 lubų medinis namas. Bandos at
neša $540.00 metams. Kaina $3000.00.

1 lubų mūrinis namas, 1 didelis pa- 
gvenimas ir maudykle. Randos at
neša $204.00 metams. Kaina $2000.00.
- 2 lubų medinis namas. Bandos 

atneša $420.00 metams. Kai
na ............................  $3000.00.

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

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

2 lubų medinis n imas, 4 gyvenimai. 
Kaina ........................................ $4000.00.

yiss ST.
2 lubų med; uis namas, 4 gyvenimai. 

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

Kainą ..................  $3200.00.
FOX ST.

t I lubų medinis namas, 6 kamba
riai. Kaina ....................... $1000.00.

HALSTED 8T.
1 lubų medinis namas su Storu. 

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

su maudykle. Kaina ...... $2800.00.
2 lubų medinis namas ir Storas su

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

1 lubų mūrinis namas ir storas su 
5 kambariais. Kaina ............. $3000.00.

KEELEY ST.
J lubų medinis namas, 6 kamba

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

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

1 lubų mūrinis namas, 9 - kamba
riai. Namas intaisytas pagal nau- 
j: i.sių būdų. Kaina ........... $3409.00

MORGAN ST.
3 lubų bizniavus mūrinis namas, Sto

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

2 lubų-mūrinis namas, 4 gyvenimai.
Randos atneša metams $432.00. Kai
rą ................................................ $5600.00.

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

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

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

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

1 lubų mūrinis namas. Kai
na .....................................  $2500.00.

5

M

PARNELL AVĖ.
2 lubų medinis namas. Bandos at

neša $300.00 metaiUs. Kaina $2057.00.
- • LOTAI.

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

2. Du lotr.i labai geroj vietoj tarp
lietuvių apgyventa aut Morgan ir 33 
place. Lotas 50x130 pėdų. Labai 
geroj vietoj bent kokiam bizni j kaip 
tai del drabužinio štoro arba “niekei 
shoe“ teatro. Kaina už abudu lo
tu .................................   $4000.00.

3. šimtas lotų ant 45 gatvės tarp 
Western avė. Rockwell avė., Talman 
avė., Washtenaw avė., Fairfield avė.,

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 už 
$225.00 ir aukščiau.

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

Jonas M. Tananevičia, 
3249 538._ __________ irįl

8



2.

ANGLIŠKOS KALBOS

15c.

Mįnan & SleiM
Dr. G. M. Glaser

RTGDS MŪJIEMOSDR

4934

936

d. H. OLSON

$1.00.

GERIAUSIA L.

10c.

K. MAKAREVICZE

LIETUVYS GYDYTOJAS

3310 South Halsted Street
Telephone Yards 3162

CHICAGO, ILL.

J. W. Zacharewicz, 
Notary Public, Beal 
Estate ir Insurance.
Examinavoju Abstractus, ir at
lieku kitus visus reikalus No- 
tariuszo pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarantuoįu. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve
timtautį.

Telephone Yards 2750 ' ’
PIRMOS KLIA8OS SALIUNAS

Ker- 
stab- 
Pusl. 
. . 10c.

Rašydami užsakymus ii 
siunčiant pinigus visada už 
dekite šitokį adresą:

Ssaltas 
alus 
skani a- 
rlelkair 
kvepen 
ti eiga

ARŲ ir karštu va
ndeniu šildymo 

prietaisų įvedimas 
ir pataisymas'.

4012 
State Street 
T el .Oakland 1441

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

Ashland Av.,. Chicago^ Ill,

JONAS M. TANANEVIČE 
3249-53 So. Morgan St., 

Chicago, Ill. -

Petriukas. Pusi. 36. .
....................... ...... 10c.

URA VISI PAS;

J. ZARAMSKI a
1096 Wash’ton st. Gary Ind.Pi 

Užlaikau šaltą alų, skang , 
degtinę, ir suteikiu visokg 
rodą kožnam naujai prib
uvusiam in, Gary.

Pirmutinis lietuviškas išdirbėjus 
visokių minerališkų 

gerymų, kaipo.
GINGER ALE, PAPSO, SALSERIQ 

IR OBUOLINĖS SAIDĖS

70 GAILUTIS, 
nigaikštis. 
kos parašė 
City, Pa. 
Kaina ....

2 GYVENIMO VAIZDELIAI. Chi
cago, Ill. Šioje knygelėje telpa 
sekančios devynios gražios pasa
kaitės: 1. Atsisveikinimas, 2. Va
gis, 3. Kas kaltnsf 4. Gatvės Vai
kai, 5. Paparčio žiedas, 6. Miško 
Sargas, 7. Signalas, 8. Keleivis, 
9. Būvio Esybė. Puri. 99. Kai
na — ....... 15c.

ATYDA ST. CHARLES 
LIETUVIAMS!

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

Simonas Kiela
575 W. 6th St., 

St. Charles, UI.

Telephone W. Pullman 1739

Lietuviška Registruota 
AKUŠERĖ 

ELEON. S. SUTKUVIENĖ
5 148 East 107 Street, 

U Roseland, HL

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA. 
DAKTARAS *KIŠENIŲJE.

, Su paveikslais, naudingais patari
mais ir daugybe receptų nuo visokių 
ligų ,gražiai apdaryta eu auksinėms 
raidėms' ant apdaro, knyga parsiduo- 
ca po 1 dol. Tą knygą gali gauti 
dovanai užsirašydamas “Kataliką” 
r it metų mokė<Jamąfl prenumeratos 2 
dol. musų agentui.'
j M. PAETANAVIČE

51 MUbury ^Worcester, Mass.

Telephone Canal 285

KAZ. KATUTIS 
LIETUVISZKAS GRABOHIUS

Fersamdo kereczius ant
pagrabų, veselijų ir tt.

668 W. 18th St. Chicago, Ill

Labai naudingos pasi- 
jaunuomenęi. Surašę 

kanauninkas Krištolas
Pusi. 53. Kaina .. . . 10c.

Turiu didelę salę- del 
mitingų, veselijų ir tt. 

3253 Illinois Ct., kerte 33 g.

61 DEVONIŠKIŲ KRYŽIUS. Pui
kus aprašymas apie kryžių, stovin
tį Devoniškių kaime, Suvalkų gub. 
Shenandoah, Pa. Pusi. 39. Kai
na ................................................ 10c.

71 GYVENIMAS STEPO RAUDNO- 
SIO ir kiti naudingi skaitymai. 
('Ketvirta dalis “šiaulėniškio Se
nelio“). Su paveikslėliais. Vil
niuje, 1865 m. Labai juokingas 
aprašymas gyvenimo tūlo žmoge
lio girtuoklio su 16 juokingų pa
veikslėlių. Pusk .52. Kaina .. 15c.

' AKYVOS ISTORIJOS. šioje 
knygelėje telpa 7 labai juokingos 
pasakaitės. Mahanoy City, Pa. 
1901. Pusi. 88. Kaina .......... 20c.

ALEKSAICIO SALIUNAS
Bandas! po No. 118 E. 'Main St. ■- 

COLLINSVILLE, ILLINOIS.
Pas mane visados rasite ’ geriausius 

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

(52-25)

Klauskit 
ChopenlOc 
cigarų, neš 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK
Išdirbėjęs 

Paulina St., Chicago, UI. 
Phone Yards 4154.

58 AVENTINO NEREGĖ. Apysaka 
iš Pirmųjų kirkščionystės Amžių 
su paveikslėliais. Išvertė iš len
kiško S. R. Brooklyn, N. Y. Yra 
tai puikus aprašymas iš laikų 
krikščionių persekiojimo viešpatau
jant Ryme ciesoriui Neronui. Pusi.
50. Kaina ...................................  20c,

’5 ISTORIJA APIE GENOVAITĘ. 
Labai gražus ir graudingas apra
šymas apie Genovaitės vargus, ru-y 
pėsčius ir stebuklingų Dievo surė- 
dymą ,kaip Jis geriems užmoka ge
ru, o blogiems piktu. ši knyga 
verta kiekvieanm perskaityti. Pus
lapių 152. Kaina tiktai .... 20c.

DR. FR. FRONT
Specijalistaš* ritio akių, au
sų, nosies ir gerklės ligų.

Didmiesčio ofisas: Kesrier Building, 
kertė Wabash Ave.', ir Madison St., 
15-tas flioras, įjjuim^ numeris 1512. 
Priėmimo vai. nuo 2 iki 4 po pietų. 
N. West ofisasr įJIoiM Bank Building, 
kertė Milwaukee ir Ashland Avė. 
Priėmimo valandos?; (tino 5 iki 7:30 
po pietų.

T. RADAVICZE
■ . •- .f

Linksminkis brolau pas ma:c atėjęs 
nes aš užlaikau šaltų alų, geriausią 
vinų ir ruginę DEGTINĘ, c cigarai 
tai net iš pat Turkijos, o prie to turiu 
didelę Hallę delei Mitingų, veselijų ir 
kitokių susirinkimų. Kuris pas mane 
atsilankys, tai .bns širdingai priimtas 
'r suramintas. Lieku su godone,

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

Apdaryta .................................... $1.25.
> EDGARAS, arba nuo ateizmo 
prie pilnos teisybės. Pagal L. 
Hammeršteinų, parašė kun. d-ras 
Jubdyšius. Brooklyn, 
1902. Pusi. 214; Kaina

TAIN-EXPELLER’ 
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pagelbos kaipo akrutas sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus Roma* 
tizmo, Neuralgijos, Užsišaldymo ir 1.1, 
tada pamėginkite porą sykiu sutepti stt

FAIN EXPELERIŲ,
PASOVENCZIA1S NAMINIAIS XAISTA1S. 

Gaunama visose aptiekose ųž 25 ir 50 O.

F. Ad. RICHTER & CO., 215 Pearly. New YorK.
Demyklt ant ant tftnkerlo — senklo apoaugoHrng,

“Kataliko" Ofise 
salima atfitetiTvisokius Re 
jentaliskiiS’dbWmentus, pa 
rsizdan: Egzaminuojam ab 
y traktus, Pirkimo ir parda
vimo rastųs; f Doviernastis; 
Testamentus; 'Draugijų ih- 
korparaviniusf ’Affidavitus 
ir visokiūš >1dtiis raštus; ko
ki tik Rejentp ąrba “Notary 
Public” skyriuje daromi. 
Mes taipgi iškolektuojame 
dalis iš tėvyhėš ir atliekame 
abelnai visus reikalus. Taip
gi parupinamę pasportus iš- 
važiuo j autiems į Lietuvą ir 
užtvirtiname juos pas Rosi-. 
jos konsūlį.

59 BUČKIS. Rosny’o apysakaitė. 
Shenandoah, Pa. Labai užimantis 
juokingas aprašymas. Pusi. 16. 
Kaina ... .................................  E

Telephone Yards 2716.
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ.
8253 Ulinols'Ct, kertė 33-čleš gatvės

Prof., Krank L. JANKAUSKIS.
(1-7)

Jos vardas yra.*

6<VienatlnEs savo rūšies Lietuviškai-AngHškos Kalbąs Rankvedis'

911-33rd St.
Tel. Yards 5423

48 KNARKIA PALIEPUS. Ko
medija 1-me akte. Sulig lenkiš
ko sutaisė Gineitis. Labai juo
kinga komedija del trumpų pers
tatymų. Pusi. 26. Kaina .... 10c.

49 NIEKO BE PRIEŽASTIES. Ko 
mediją viename akte. Lietuviš- 
kon kalbon vertė Magnus Parval- 
kietis. Yra labai smagi atlošimui, 
nes įeina tik trįs asmenis.
34. Kaina ...........................

79 Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ 
VĖLIŲ BEI VELNIŲ. Surinko 
Dr. J. Basanavičius. Chicago, Ill. 
1903 m. šioje knygoje surinkta 
daugybė - įvairių gražių pasakij iš 
senovės liaudies padavimo; apie 
rojų, dangų, čysčių, peklų, apie 
giltinę, marų, cholerų; apie dva
sias (dūšias), velnius, vaidimųsi ir 
tt. Pasakos užrašyta tokioje kal
boje kokioje buvo girdėtos; Pa- 
nevėžyj — pagal panevėžiečių tar
mę; Šiauliuose — pagal šiauliečių 
tarmę; Suvalkų gubernijoje — Su
valkų tarmes; Prūsų Lietuvoje — 
pagal Prūsų lietuvių tarmę; Dzū
kijoj — pagal dzūkų tarmę ir tt. 
Labai naudinga knyga tiems, ku
rie nori žinoti apie senių padavi
mus ir jtj prietarus. Pusi. 470. 
Kaina ............... ......i............ $1.50(
Ta pati apdaryta .. ................ $2.00

ir apie Petrų Kareivį 
Visokio atsitikimai, nu- 

ir linksmybės, laimės ir 
su atmainoms be skurs- 
šid svieto. Tilžėje, 1907 

Pusi. 
.. 15c.

i>9 GRAŽUS PAMOKINIMAI. Iš
leido Giedris. Bitėnude, 1894. m. 
Šioje knygelėje telpa gražios ii 
labai naudingos jaunuomenei pasa
kaitės: 1. Sidabro stiklinėj. Anū
kė, 3. Įkirus 
Kaina......

67 GRAŽI VAIKŲ KNYGELĖ. Vil
niuje, 1891. Telpa čia 25 gražios 
pasakėlės, surašytos del Lietuvos 
vaikelių, 
skaitymui 
kunigas 
Schmidt.

Ofisas 1268 Milwaukee Av
CHICAGO,

SPECWALISTAS 
MOTERŲ, VAIKŲ 
DYMO.

Gydau privUtiškas

DAKTARAS 
JOSEPH It KOZLOWSKI 

SPECIJALISTAS ANT 
.MOTERŲLIGŲ.,

Boom 2, Peoples Bank Name. 
1540 W. 47th St., cor. Ashland Ave. 
Inėjimas nuo .^7thsSt. viršuj Bankos.

Valandos: nud 10 iki 12 ryte, 
' if:#} >

nuo 7 iki 9 vųkare. 
Telephonas' Yards Ūtelz 31) y j I 1 -i;

ŠOKIŲ MOKYKLA.

Mokina ' visokias 
šokius; mokiname 
vakarais: pąnedė- 
Vje, vtarninke ir 
seredoje. Norinčius 
mokintis meldžiam 
atsilankyti minėtais 
vakarais, • ' atdara
nuo 7:30 iki .10:30 
vai. vakare. Mo
kyklos adresas.,. 936 
W. 33rd Št., arti 
Morgan St., Chi
cago, Illinois.

. AMŽIAUS GALAS PONSKO PI
LOTO, kuris buvo sudžia Viešpa
ties Jėzaus Kristaus. Ketvirtas 
spaudimas. Bitėnai. 1906. Spau
da ir kaštu M. Jankaus. Pusi. 16. 
Kaina .................................................. E

66 TINAI IR JŲ GYVENIMAS. 
Viensėdis ir Pirmutine šalna. Dvi 
daili apysakėli. Vilniuje, 1893. 
Pusi. 38. Kaina . 15Ci

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

Geriausias darbo žmonių laikraštis: didelis, su priedu pigus, gražus 
naudingas; gyvuoja jau ketvirtus metus.

‘ * RYGOS NAUJIENOSE’ ’ rašoma įvairios ir naujausios žinios iš 
Rusijos, taip ir iš platans užsienio: iš Ameri- 

apio kares (vainas), karalius, kara- 
apie žemės pirkimus ir pardavimus; 

apie amatus, darbus, uždarbius ir tarnys-

Telephone Yards 157 
DR. J. N. THORPE 

Gydytojas ir Chirurgas.
Pasekmingai gydo moterų: ir vaikų 

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

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

63 DIRVA. Metas 2. Lietuviški 
Dainiai pradžios XIX šimtmečio. 
Sutaisė J. Jonas ir Rankvedis Se
novės Istorijos. Shenandoah, Pa. 
1899 m. Kaina .......... ............. 75c.

Gydau priVatiškas ligas vyrų ir mo
terų, taipgi skausmų skilvio, inkstų, 
plauueiu, širdies, reumatizmo, užnuodi- 
jimų kraujo ir ligas akių, ausų, noąįbs 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki !9 
valandai vakaro.

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 rųšies Lietuviškai 
Angliškos Kalios Rankvedis” ir “Kaip tapti Jungtinu^ 
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 
eilėje teisingas ištarimas. Prie galo telpa pamokini
mas tiems, kurie nori pasilikti Jungtiniu Amerikos 
ValstybiŲ piliečiais. Labai naudinga knyga. į

Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteipj)^
JONAS M. TANANEVICZE i

3244 So Morgan St. Chicago, III.

47 IŠGAMA. Drama 2-se aktuose.
Parašė J. S. Laida II pertaisyta. 
Labai tinkama knygelė teatrų lo
šimams. Pusi. 24." Kaina .... 10c

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

Nuo naujų depozitų įdedamų iki 15 dienai. Sausio, 
skaitysis procentas nuo 1 dienos Sausio.
į Industrial Savings Bank 

2007 Blue Island Ave.
Atdara Subatos vak. nuo 6 iki 8 Perviršis suvirs milijoną dol.

52 ANDERSONO PASAKOS (su pa
veikslėliais) knygutė pirma. Iš- 

Pi Nerys. Tilžėje, 1895 m. 
Šioje knygelėje telpa 10 puikių pa- . 
Bakelių garsaus raštininko Ander
sono, kurio pasakos yra jau išgul
dytos j visų civilizuotų tautų kal
bas. Jos tinka skaitymui'kaip 
mažiems, taip lygiai ir suaugu
siems. Pusi. 82. Kaina......  20c.

?8 ISTORIJA SEPTYNIŲ MOKIN
TOJŲ. *......... “ ‘
mouth, 
puikus aprašymai apie išguldy
mus įvairių nūotikių septynių gal
vočių mokintojų. Labai užiman
tis ir pamokinantis ' skaitymas. 
Pusi. 158. Kaina .... ............ 50e.

Išleidimas Trečias. Ply-
Pa. 1904 m. Labai

55 ATMINIMAI. Parašė žemaitė. 
Aprašymas iš tikro atsitikimo Lie
tuvoje ant egzekvijų. Tilžėje, 
1902 m. Pusi. 23. Kaina...... I

53 ANIMA VILIS. Apysaka Marės
Radzevičiūtės. Lietuviškai išgul
dė Jonas Montvila. 1898. She
nandoah, Pa. Yra tai labai puiki 
apysaka iš kovos likimų vieno nu- 
vykusio Sibyriun jauno vaikino. 
Kaip aplinkybės stūmė jį į nelai-' 
mes ir kaip jis kovojo su jomis. 
Pusi. 169. Kaina ....................... 75c.

54 ANT NAKVYNĖS. Lapelis iš 
užrašų d-ro Baltušio. Tilžėje, 
1894 m. Puiki apysaka iš tikro 
atsitikimo. Pusi. 16. Kaina .. 5c.

Aukauja Bro- 
Musė. Ply- 

Labai graži 
tautiško lletu-
56. Kaina lOe.

62 DUKTĖ MARIŲ. D. T. B. Ma
hanoy City, Pa. 1901 m. Labai 
užimanti apysaka. Pusi. 63. Kai
na .............................................    25c.

ALIUTĖ duktė kunigaikščio 
ni“’j?. Puiki apysakaitė iš 
meldysfės laikų Lietuvoje.
24. Tilžėje. Kaina ................

ŠluomT apreiškia pagodotai vlsuo- 
menial, jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Bridgeport© praktikuojant per 20 
metą, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mų į savo locnų namų po numeriu

3149 So. Morgan St.
Kertė 32-ros gatvės. 

Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprūpintas nav'auslals 

budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir ligšoL Pasi
tikėdamas, jog gerbiame publika Ir td- 
liaus maut rems, estu namie ant kiek
vieno pareikalavimo dieną Ir naktį. 
Eslu specialistas Ilgose valkų, moterų 
fa: vyrų ir užsendintose ligose. Darap 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street.

Kertė 32-ros gatvės.

56 AUKA NICHILISTŲ. Juokin
gas aprašymas. Stebuklas Kūčios 
Naktį. Mahanoy City, Pa. 1906. 
Smagi pasiskaitymui knygelė , per
leidimui laiko. Pusi. 60. Kaina 15c.

viso svieto kraštų, kaip
kos, Anglijos, Afrikos 'ir kitų žemių.

“RYGOS NAUJIENOS” rašo 
lystos; apie pojitikų ir ek< 
bankus, prekystę ir pranioi 
tęs ir tt. - - ’■ .

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

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

'4 IDĖJA ANT MĖŠLYNO. (Apy 
saka mūsų dienų), 
liams Lietuviams 
mouth. Pa. 1900. 
apysakaitė iš laikų 
vių atgijimo. Pusi.

16 GRABNYČIŲ ŽVAKĖ. Flaman- 
drų Tautiška Pasaka. Vertė J.
B. Tilžėje. 1901 m. Puiki pa
sakaitė apie tūlų ūkininkų, kuris 
pasirašė velniui už pastatymų jam 
naujo klojimo. Pusi, 
na. ....'..........

ISTORIJA APIE GRAŽIĄ MA- 
GELIONĘ, Dukterį^ Karaliaus iš 
Neapolio 
Grapų . 
liūdimai 
nelaimės 
t ant ant 
m. Labai gražus aprašymas. 
48. Kaina ..................... . ....

-TEL. YARDS 1804

ST. ANUČAUSKIS, 
Karpenderis 

IR 
Kontraktorius.

Budavbjų visokius namus, mūrinius 
ir medinius, atlieku darbų greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. .Kreipkitės 
pas eavųjį po numerių

4559 S. Hermitage Ave., 
Chicago, Illinois.

■3 GYVENIMAS GENOVAITĖS. Pa
mokinanti ir labai sujudinanti apy
saka iš senovės laikų. Antra lai
da. Plymouth, Pa. 1906. Pusi. 
225. Kaina ................................. SOC.

Line
Plaukiojanti reguliariškai tarpe Mas- 
kolijos ir Amerikos be sustojimo jo
kiam tarpiniam pbrte.

Nauji dubeltavais sparnais laivai.
Czar, Kursk, Russia į Rotterdam 

8 dienas, į Libavų 11 dienų. ■ 
$33.00 III kliasa $35.00 
$45.00 II kliasa $47.00. 
$65.00 I kliasa $75.00

■ Ateinantis išplaukimas iš New Yor- 
ko, Kursk vasario 10, Lithuania va
sario 24, Birma kovo 9, Kursk ko
vo 23.
« Del. smulkesnių žinių kreipkitės prie 
nlusų agentų, arba prie pačių persta- 
tytojų. '

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

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 Homeopatiškais vaistais be gydyto
jo pagelbos. Parašė Daktaras Bekerman’as. Lietuviškai vertė T. žval- 
gonas, kaina 75 kap. (didelė apie 150 pusi, knyga).

“RYGOS NAUJIENOS“ eina vienų kartų 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 liekta tik už 150 
kap., o į užsienius — 250 kapeikų.

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

Ryga, Ka'.oličeskaja Ne. 28 Redakcija “Rygos Naujienos“. 
Amerikiečiai, užrašykit ' “ RygosNaujienas ” į tėvynę savo giminėms!

C1-4)

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

CHICAGO, ILLINOIS

•6 ISTORIJA aPIE GRAŽIA KAT- 
BIUKA ir jos visokius atsitikimus. 
Antra laida. Plymouth, Pa. 1901 
m. Yra tai labai graži ir už
imanti apysakėlė. Pusi. 32. Kai
na .......... ....................................... 10c,

Mielaširdingas Ku- 
Pagal senovės pasa- 
D. T. B. Mahanoy 
1906 m. Pusi. 62. 
............. ...................  15c.

60 DUONOS JIEŠKOTOJAI. Apy
saka Henriko Sienkevičiaus. Lie
tuviškai išguldė V. Stagaras. She
nandoah, Pa. 1897 m. Ifuiki 
apysaka apie vienų lietuviškų šei
mynėlę, atvykusių Amerikon sau 
laimės jieškoti ir vargus, kurie čia 
juos patikę. Užimantis ir pamo
kinantis aprašymas. Pusi. 82. 
Kaina .............................................. 35c,

Pasekmingiausiai gydo visokias vyriJ- 
kas, moteriškas, ir vaikų ligas.

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

pietų ir nuo 6:30 iki! 7:30 vakare. Ne
daliomis nuo 8 iki 1Q ryte,

DR. JOSEPH L. ABT, 
1832 So. Halsted St, Chicigo, UI.

Telephone. Canal 37 <•

lPUIKU° SALI U NA
Labai ęardi arielkole, szaltas bavarakaa 

alutis ir puikus Havanos cigarai,
255 Wallace st. Hew Havėa, Conn, 
čia galima ir “Katalikas” pirkti ir

B užsirašyti.

64 DIRVA. Metas 3. Botanika, 
arba taislius auguminiais. Para
šė kun. A. Pabrieža. Shenandoah, 
Pa. 1900 m. Pusi. 166. Kai
na ..........   $1.00.

KATALIOGAS KNYGŲ.

S5 KAIP IŠSIRINKTI ŽMONĄ IS 
PANŲ MILIJONO. Broliu jau
nikių naudai parengė K. Stiklius. 
Čia aprašyta ant ko žadantis vesti 
jaunikaitis turi atkreipti daugiau
sia domumo. Pusi. 22. Kaina 10c.

?6 KATOBGON. Atsitikimas Mu
ravjovo laikuose Vilniuje. Para
šė P. B. Aprašo, dsaip Muravjo
vas be jokios mielaširdystės kan
kino ir žudė nekaltus žmones ar
ba varė juos Sibyriun. Pusi. 18. 
Kaina ..............................................10c.

27" KATORŽNINKAS. Labai daili 
apysakaitė Br. Vargšo iš šių dienų 
atsitikimų Lietuvoje. Kaina .. 15c.

<8 LIETUVAITĖ. Apysaka Juozo 
Kvietkauskio. Guldė P. G. La
bai puiki apysaka iš gyvenimo 
Lietuvių Lietuvoje apie pusėje de
vyniolikto amžiaus. Skaitydamas 
šių knygų ne tiktai kų smagiai 
praleisi laiką, bet dar įgysi sau 
nauda ir pasipažjsi su gyvenimo 
budu mūsų senukų. Pusi. 296. 
Kaina .....,................................. 50c.
Su apdarais ......... .’........................ 75c.

19 MALDOS GALYBĖ. Istoriškas 
piešinys IV šimtmečio. Lietuvių 
kalbon išguldė P. B. Puiki apy
saka iš gyvenimo pirmutinių 
krikščionių Rymo viešpatybėje. 
Verta kiekvienam perskaityti. 
Pusk 74. Kaina ......................... 25c.

,0 MAGDALĖS MARIJA. Parašė 
Karolis . Vairas. Mintis paimta iš 
P. Heize dramos “Marija ūš Mag- 
dalės”. svitoj knygutėj dailiai ap
rašoma Marijos Magdelonos gyve
nimas ir metavonė jai įtikėjus j 
Kristų Išganytojų. Pusi, turi 75. 
Kaina ........ ......................   15c.

81 MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juo
kingas aprašymas keliones j Pary
žių ir atgal Mikalojaus ir Glapi- 
ros Ivanovų. Parašė N. A. Lei- 
kin. Išguldė Magnus Parvalkie- 
tis. Labai juokingai aprašyta 
prietikiai jaunos rusų poros, ke
liaujančios užsienyje, o nežinan
čios svetimų kalbų. Labai už
imanti knyga. Pusi. 216. Kai
na ...................................  50c.

82 MYLĖK SAVO ARTYMĄ. Pa
gal F. Hoffmanų parašė P. B. 
Puikus aprašymas iš laikų Napo
leono. Labai užimanti ir pamo
kinanti apysaka, verta perskaityti 
kiekvienam; Pusi. 131. Kaina 30c. 
Apadryta ................. ...................... 45ę.

33 NAŠLAIČIAI arba paveikslas iš 
praeities. Vertė Artojas. Yra 
tai labai užimanti apysaka iš ne
tolimos praeities. žingeidus ir 
pamokinantis aprašymas, vertas 
perskaityti. Pusi. 256. Kaina 35c.

84 PLĖŠIKŲ . LINDYNĖ arba Nu
nešta Duktė. Išguldė S. P. T. 
Joje aprašo apie vienų lietuvę 
mergaitę, kurių žmogžudžiai buvo 
pavogę, o paskui išgelbėjo jos 
dėdę. Pusi. 38. Kaina. 20c.

35 PA JAūT A. Lizdeikos duktė, ar
ba Lietuviai XIV metašimtyj. Pa
rašė F. Bernatowicz. .- Verto J. 
Maontvila. Kaina ............ $1.00.
Su .apdarais............................ $1.25c.

86 PONAS TVARDAUCKAS, Garsus 
Burtininkas, Žingeidus, su įvairiais 
paveikslėliais, papasakojimas, pa
gal surinktas liaudies legendas. 
Vertė- B. Nevalgęs. . ; Pusi. 110- 
Kainų-;. , . . ... 40c.
Tų,, pat i apdaryta ............ 65c.

37 PRARACTVOS MICHALDOS, ka
ralienes iš Sabbos. Išnaujo at
spausta. Laida IV. Šioje kny
gelėje aprašoma, kaip toji karalie
nė pranašavo apie permainas vieš
paty sėtų, karus, pergales vieni ki
tų ir tt. Pusi. 42. Kaina .... 10c.

S8 PŪSČIOS DVASIA. Puikus ap
sakymas iš Amerikoniškų Miškų. 
Pagal d-rų Bird parašė A. L. An- 
čyc. Lietuviškai išguldė P. B. 
Puikus aprašymas apie ameriko
niškus miškus, pirmutinius jų gy
ventojus baltveidžius ir jų kares 
su Indijonais. Labai užimanti ir 
pamokinanti apysaka, verta per
skaityti kiekvienam. Pusi. 330. 
Kaina ...... .......... .......... ............ 50c.

Ev RANKVEDIS. ‘'Vienatinis sa
vo rųšies Lietuviškai-Angliškas 
Kalbos Rankvedis“ ir “Kaip tap
ti Jungtinių Amerikos Valstybių 
piliečiu“. Parengė S. P. Tana- 
nevičia. Yra "tai praktiškiausias 
Rankvedis lietuviškoje kalboje del 
išsimokinimo gerai skaityti ir iš
tarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pir
moje vietoje telpa lietuviški žo
džiai, paskui ■ angliškas tekstas, 
o trečioje eilėje teisingas ištari
mas. prie galo'telpa pamokini
mas tiems, kurio nori pasilikti 
Jungtinių Amerikos Valstybių pi
liečiais. Labai naudinga knyga.
Fusil' 174. Kaina ............... $1.00.
Su apdarais ............... .. $1.25.

PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KAL
BOS RANKVEDIS. Pasimokini- 
mui skaityti rašyti ir kalbėti an
gliškai. Pusi. 63. Kaina .... 25c.

VISOKIOS KNYGOS.
U TRIS KELEIVIAI. Krikščio- 

nisį Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. T. Višniauckas. Ver
tė P. B. Antra laida. Morališ
kas apsakymas. Pusi. 92. Kaina 25c. 
Ta pati apdaryta .................... 30c.

12 UŽKEIKTA MERGELĖ su barz
da ir Barzdaskutis. Labai už
imantis ir juokingas apsakymas. 
Pusi. 27. Kaina ........................ 10c.

13 UŽKEIKTO URVAS. Apysaka
iš lietuvių gyvenimo. Pagal len
kiškų nupiešė P. B. Labai už
imanti ir pamokinanti apysaka. 
Pradėjęs jų skaityti negalėsi atsi
traukti, kol nepabaigsi. Tai-gi vi
siems vertėtų jų perskaityti. Pusi. 
288. Kaina .................................... 50c.

b* VĖJINIS MALŪNAS. Pagal Įsi
kišk ų parašė P. B. Apysaka apie 
?ydų, kuris nupirko malūną del 
“ge.šefto“, bet vėtra malūnų eu- 
lū.žč. Pataria tat jisai savo vai
kams, kad žydas negali turėti jo
kios savasties, bet tik. grynus pi
nigus. Labai juokingas aprašy
siąs. Pusi. 64. Kaina ...... 25c.
Apdaryta .....................................   • 40c.

45 ŽVAIGŽDĖ. Rytų pasaka.. Pa
rašė V. Veręsajev. Lietuvių kal
bon išvertė J. Giela. Chicago.
Pusk 17. Kaina ................ -••• 10c

*6 BETLEJAUS STONELĖ arba 
Kristaus Užgimimas. Drama tri
juose aktuose. Parašė -P. Puiki 
knygelė del perstatymų apie Ka
lėdas. Puri. 31. Kaina........15c.

. .... -..................“ ■ - -. • • • ’
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DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

‘SAULE’
.;na > a.u-

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

J. Knczinskas, $
238 Slocum St. Kingston, Pa. ®

MAIRONIO PAVEIKSLAI
Aplaikėme iš Lietuvos musų garsaus dainiaus 

Maironio paveikslus. Labai gerai padaryti, ant sto
ros poperos, išrodo kaip tikros fotografijos. Didu
mas 11% X 8%. Kaina su prisiuntimu tiktai 20c. 
Tai yra vienas iš gražiausiu papuošimų savo namų.

JONAS M. TANANEVIČE,
3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

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

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

TIKRAS PRANCŪZIŠKAS KARTUS VYNAS $1.00.
Nuo visokių pilvo skaudėjimų, kaipo tai: prietvariaus, skilvio slogos, 
inkstų ir kepenų skausmų, skau.mo nugaros ir šonų, skvsti. kraujo, Se
mens, geltligės, yrr. tai vienatinis sudrutinimas sergančių ir silpnų. Su
gražina jiems sveikatą ir sudrutina. Prancūziškasis Kartusis Vynas yra 
nepraaukštinamas vynas del apetito ir dauginimo kraujo, yra geriausias 
BUtvirtintojas visos systemos. Kiekviena bonka gvarantuota. Parsiduo- 
ūi aptiekoje,

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

KRYŽIUS ELEKTRIŠKAS VOLTA.
i Likosi išrastas Austrijoje prieš porą 

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

Kryžius Elektriškas Volta, labai 
gelbsti prieš reumatizmą kaip raume
nų, taip ir sąnarių, prieš neuralgiją ir 
diegliam visam kūne; prieš nusilpaėji- 
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 kino ant šilkinio raikščio ant kaklo, nuleisto iki pilvo. 
Atsiųskit vieną dolerį per money orderį ‘arba registruota-’ -laiške, 

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

3925 W. NORTH AVE., CHICAGO, ILLINOIS.

GERA PROGA!
pigiai parduodu LOTUS palei lietuvių bažnyčią 

Kingston, Pa.

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

IB LehighSL, Wfa-ta,Pa.

v"
”1'v

;

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

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

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

Chicago, Ilk

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DgTEARTU 

ANT NEDĖLIOS ,

Išeina kas utarninkas ir patniįčia
----------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA:------------------

AM E RIKO J f ”es‘Xsat? s? 25Epušei matų
EUROPOJ TRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

(joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykai.

W. D. BbGzkauskas & Co.
520-522 W. South AIL, - Mahanoy City, Pa

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

Elektros Šviesa
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. šutei 

kia šviesų tūkstančiams namų ir tūkstančių arklių 
pajiegos fabrikams perdėm visų pietvakarinę dali 
Chieagos.

Jus galit turėti jūsų namų, arba šapų pritaisy
tų su šviesa arba pajiega arba abiem, pagal jūsų 
pačių supratimų už mažų mokestį pridėtų prie mi- 
terio bilos.

Pasiųsti Postalcardę, ateiti arba tele fonu oti pas:
THE COSMOPOLITAN Electric Co. pakaks. 
Adresas:

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

122 So. Michigan Blvd.
( Randolph 3341 

ones, j Antoni. 64612
Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektrikų de! 

šviesos ir pajiegos.

Lietuviškoje aptiekoje
- '/si“ ;■ į>i+nhūZ *

Krzywinskio
Kambarys Optiszkas

Atminkite
Skaudėjimas galvos, nerviškumas, skaudėjimas 

akių ir tt., tai yra pasekme visokių kenksmingų aki
nių, kurie galėtų būti, daugume atstiikimų pataisyti, 
per gerų pritaikymų akinių. Peregzaminavimas 
akių jumi nieko nekaštuoja, kada jums akis skauda. 
Kada turit raudonas akis, kada turit skausmų 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. . J u-

*7 n'
Optiškas kambarys Examinavimui randasi ap

tiekoje Krzywinskio, valandos ofiso: Nuo pusės 8 iki 
9 vai. vakarais arba dienomis. Š 4.

Priimame visokius taisymus akinių^ Tjurime vi
sokių gydančių žolių nuo visokių ligų Mr Etiškų kas 

a-- __ _ Suteikiam

% 
*

Telephone Canal 2118

DR. A. LEONARDAS JUŠKA
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. *

1749 So. Halsted SL, Chicago, Illinois. * 
PRIĖMIMO VALANDOS:

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

*
M *

dykai. Taippat išdirbam 
nius nuo visokių ligų, 
miausios, persitikrinkit 
sų tavofas yra visados

visokius vaistu^; familiji- 
Kainos musĄ yra kuože- 
patys ir atminkit, kad mu- 

šviežias ir gva¥hntuotas.
Atsiduodamas jūsų atminčiai garbingi tautiečiai 

ir tautietes pasilieku su pagarba, -

*
*
*f 
*
*I ..... - - . .**************************

THE FALCON CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas 

J. A. Nutauc Sav.
— išdirba gerianrius —

HAVANOS CIGARUS

************************** 
į Telefonas Yards 153a į
* DR. J. KULIS f
* Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. *
* 3SJ5 80. Halite* St^ Chicago, IlUaele. *
I PRIĖMIMO VALANDOS: 2
i Nuo 9 ryto iki 12; 6 Iki9 vakare. J
* Nedel. nnogikiiapdpiet; nuoSikiSvak. * 
**************************

3149 S.Morgan st.,Chicago, 1H

SVEIKATA
Nesenai “Kataliko” išleištuvėje išleista nauja knyga, kokios lietuvių kal- 
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
paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimų 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. *

i r 2. Valgymo budai ir virimas. J
3. Virškinimas. ™

Valgio rūgimas arba fermentacija. ’

boję

SVEIKATA aiškių

4.
5. Kas yra alkoholis.
6. Kraujo cirkuliacija.
7. Alsavimas (kvėpavimas).
8. Kūno pielčiai ir judėjimas.
9. Inkstai bei oda ir jų priedermes. ]

10. Dirksniai. [|
11. Pajautimai. |
12. Sveikata ir liga. |
13. Parazitai. I
14. Privatinė ir vieša sveikata. ’
15. Kaip išplėtojus kūnas. ]
16. Balsas. I
17. Kūdikių ir vaiki; prižiūrėjimas.
18. Džiova. ’
19. Kaip sveikatai užkenkia vabalai.

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

SVEIKATOS apdarai drūti, stori, antgalvis paauksuotas, knygos spauda | 
aiški. \ 1

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

pnei-

Štai kas tarp kitko apie SVEIKATĄ rašoma
‘' šitoji knyga privalo rasties kiek

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

‘ ‘ Knyga yra viena iš svarbiau
si, 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”).

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

Panašių dailių ir teisingų liudijimų turime desėtkus. Ir vis sakoma tikra

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 nąmuose šį 
reikalingą rank.vedį į branginu
sįjį žmogui turtą — sveikatą. ’ ’ 
("Tėvynė”).

"Knyga daro labai gerą įspū
dį. Ji yra labai pilnas rankvc- 
dis, tinkamas moKykloms. Para
šytas _ ,-populeriškai. Iliustracijos 
yra labai gražios. Abelnai imant,

mano manyme, SVEIKATA užpil
do svarbią spragą musų 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 
ątyda ir žingeidumu bei pasigerė
jimu, kaip labai retą knygą.”. 
(S. Biežis).

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

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 visų laimę. Nes kuomet žmogus sveikas, tai ir laimingas.
Kas nori save pažinti, p ...........
Kas nori būti laimingu,
Kas nori pamesti girtuokr % tegu skaito SVEIKATĄ.
Kas nori, kad jo vaikai butų sveiki, tegu skaito SVEIKATĄ.
Kas nori ilgai būti jaunas, tegu skaito SVEIKATĄ.
“Kataliko” išleistuve išleido SVEIKATĄ lietuvių brolių naudai, jų būvio 

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

[ PRISIUNTIMU.
. Galite pirkties “Kataliko” redakcijoje.

Siųzdami laiškus ir pinigus padėkite tokį antrašų:

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

skaityti SVEIKATĄ.
skaito SVEIKATĄ.

Telephone Yards 3547

kontraktierius
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, ILL
Chicago, DI.

4613 S. Ashland Av.
Tet Yards 1783.

□

- ' Telefonas Canal 3263

Daktaras S. Wissig
IS SENO KRAJAUS.

Sa geriausia pasekme gydo visokias kroniSkas ligas vyri) ir 
tarų, kad ir užsisenSjusias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

Dr. Wissig duos geriausius vaistus ii savo aptiekoe.
Pirma rodą dovanai.
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryte ir nuo d iki 8:30 vakare, 

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

ligas vyrų ir mo- 
nueikit pas j), o jis

Ne-

“ tK'1. 'i.
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Ant.

Dorn.

Mart.

Viso labo įplauką $183.43

$5.00

Išviso $51.50

iš vakaro

Lieka gryno pelno $131.93

Rutkauskas

Išviso $24.00

KASPUTIS.
5923

PAIEŠKOJIMAI.
ANT PARDAVIMO

LIETUVA
Išeina kas Pėtnyčia Chicago, Iii

Box 37,
ne-

SUSIRINKIMAS

ram

atsi-

4601 S. Ashland Av. Chicago

Lietuvis
Ashland

Išgydo, kad butum Sveikas

KATALIKO

AND3IUS JUREVIČIUS

įplaukos 
išlaidos

$5.00
$5.00
$5.00
$9.00

$183.43
$51.50

$131.93, 
$24.00

$10.00
$5.00

tuoti tiž juos pinigus taip
gi pardavinėti knygas.

Suvienytose Amerikos Valstijose ant 
paprastų laiškų dedasi už 2c. krasos 
ženklelis, o ne už 5c.

$2.75
$7.00

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

Paaukota pirmiau: 
kun. Kraučunas ..

LIET. JAUNIMO RATELIS.

Ant pardavimo saliunas su sale. Lai
kė bizni per tris metus. Frank Grzvb, 
1130 So. Canal St. ' (4—5)

Pelnas nuo vakaro 
Priėmiau aukų . .

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

VYRAI! Dr. ZINS

’’ ir priiminėti už jį prenume- 
rinkti drukus ir apekelbimus 

kolektuoti

Paieškau Juozo Strimaičio, paeinan
čio iš Suvalkų gub. Gyvena apie 
Scranton, Pa. Gal kas girdėjo, ar jis 
pats, tegul atsišaukia tuojaus antra-

atsišaukia.
W. 14 St.

2409 S. :
S. Pocius,

670 W.
Neverauckas,

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

2323 S. Leavitt St.

mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir-

Visos
Visos

mies- 
dirbęs 
prašau

Jonas M. Tananeviče, 
“Kataliko” leidėjas.

■ JĮ.

MOKYKLA ŠOKIŲ,

Antanas Stasiūnas, 
Al St, Chicago, BL

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

šimto v.ž padėtus pi- 
pinigus statymui ir 
Partraukia pinigus 
Parsamdo bankines 
apsaugotas nuo ug- 
$3.00 metams. Per- 

Par-

pinigus ir moka 
.s ant Real Estate, 

namus ir lotus.

JUOZAS SZLIKAS 
KATALIKO” GENERALIŠKAS 

AGENTAS.

' dviejų pusbrolių, Pi- 
Vilkaviškio pav., Gi-

Tamas Abraitis, 
2335 So. Leavitt St., Chicago, Hl. 

(3-4)
Buvo jau senyvas žmogus, 

susilaukė trečios kar- 
proaniiką, buvo geras 
geras/ Tėvas del. visų 
amžinų atsilsį, 
giminių Teodoras Yo- 
32nd Place, , Chicago,

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

Turi tiesų užrašinėti laikraštį 
talikų' ‘ ■ 
ratų, 
“Katalikui” ir kolektuoti už juos 
pinigus, taipgi pardavinėti namus ir 
lotus.

Gyvenimo adresas: 826 W. 34th St
TELEPHONE DROVER 2205

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MIND AUGIO.

J. V. Zachareviče, Prez., 
' 917 — 33rd St.

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

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

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

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

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

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

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

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

58 Sheridan St.
•T.- Rokus, Kasierius,

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

JONAS M. TANANEVIČE, 
3249-53 So. Morgan St.

Išviso $40.30:
Gauta nuo A. Liutkaus prie 

kasos . .....................  $129.00
Už garderobų per A. Šileikų.... $5.15
Už konfretti ir serpentinų per 

p-nių A. Zimont .................. $8.98

KDMJ-.. BTRACIJA LIET. TEATRAL, 
ORAUGUSTĖS PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO. • 
nik. Overlingas, Pirmin.

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

3206 Auburn Ave.
Kasparas, Prot. Raštin., 
3416 Auburn Ave.
Kadzekski, Fin. Rašti., ~

1900 W. 17th St.
Kadzievski, Išdininkas, 

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

3244 S. Mrgan St.

Dr-stė šv. Juozapo Laim. Mirimo, 
turės savo metinį susirinkimų, nedė
lioję, 28 dienų Sausio 1912 m. 1 vai. 
po pietų, parap. šv. Kryžiaus svet. ant 
45 ir So. Wood gatvių. Kiekvienas 
naris privalo ateiti, nes turime labai 
daug svarbių reikalų ant apsvarstymo. 
Už nebuvimų ant šio susirinkimo baus
mė $1.00. Pasiliekam su godone

Sekretorius J. J. Polekas, 
4558 So. Marshfeild Avė.

Jonas M. Tananevičia, 
“Kataliko” leidėjas

* ‘ KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMIN ISTB ACI JA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

Paieškau saVO 
jušo Bačkio, iš 
žų gmin., kaimo Bardauckų ir Juozo 
Bartuškos iš kaimo Keturvalakių. 
Prašau malonei, Scad atsišauktumėt, 
nes turiu labai svaį-bų reikalų. ‘ Jai- 
gu kas iš šalies apie uos žinotų, mel
džiu pranešt šiuo antrašu:

Motiejus Utara, 
Box 312, Hastingson Hudson, N. Y.

LIET. MOTERŲ DRAUGIJA 
“APŠ VIETA”.

Paieškau darbo prie bučernės. gro- 
sernės, ar kokioj nebūt krautuvėj, nes 
aš turiu iš vienos drapanų krautuvės 
rekomendacijų, kurį užtikrina, kad 
tai esių teisingas darbininkas. Jai- 
gų kam yra reikalingas toks darbinin
kas, tegul kreipiasi žemiaus nurody
tu antrašu. Aš kalbu sekančiomis 
kalbomis: lietuviškai, latviškai, len
kiškai, rusiškai ir angliškai galiu su
sikalbėti. Laiškus rašykite, šiuo ant
rašu:

Ar nori darbų? Jagu taip tai aš 
turiu vienų lotų ant pardavimo, kuris 
parsiduoda už nužefnintų kainų, iš 
priežasties važiavimo į Lietuvą. Ku
ris pirks šitų lotą, tai galės gauti 
darbų pianų dirbtuvėje. ' Kreipkitės 
po šiuo adresu: Joseph Yushkewitz, 
3364 S. Halsted St, Chicago, Ill.

<W

Paieškau savo dėdės Selvestro Vir
šilos, Kauno gub., Raseinių pavieto, 
Šimkaičių valsč., jo rtioteriš i" 
to Kauno paeina ir jis yra 
Kaune už ugnagesį. Maloniai 
atsišaukti jo, ar jo moteries 
kito šiuom adresu:

Paieškau savl'ČllriSo Antano Va
nago, paeinančio iš Kauno .gubern., 
Vilkmergės pav., Rągovos “ parapijos.

- Chicagą
Gal kas 
tuojaus

Paieškau brolio Jono Kaciulio, Su
valkų gu., Naumiesčio pav., parapi7 
jos Lukšių, kaimo šiaudinės, 14 metų 
kaip Amerikoje. Prašau atsišaukti 
ant šito adreso: , , . '

Frank Kačiulis,
State St., i Chicago,' Ill.

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

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

J. Tananevičio banke per
P. Baltutį,,.................................  $14.65
J. Dgaudas ............................... $4.69
R’. Dowiaft1-.... ........,................. $3.70
K. Kasputis ................................  $7.00,

l ENTO JURGIO DB-STĖS KANKA
KEE, ILL. ADMINISTRACIJA. 
Zladislovas Lincevicze, prezidentas, 

18 Union St.
Juozas Muckus, vice-prezidentas, 

439 Indiana Avė.
Antanas Usevicze, prot. sekr., 

259 Entrance Ave.
Felix Jakszta, fin. sek,'., 

452 Darbur Ave.
Mykolas Sabaliauckas kasierius, 

214 Entrance Ave.
Mateušas šabonas, maršalka, 

Apiekunai kasos:
; Antanas Waitekunas, 

Jonas Grigoras, 
Adolfas Paraszinekas.

(52—2)

Pranešam gentėms ir pažįstamiems, 
kad musų brangus Tėvelis KAZIMIE
RAS P. YOVAIŠAS persiskyrė su 
šiuomi svietu, paeinantis iš sodžiaus 
Nociagalos, Naujamiesčio parapijos, 
Panevėžio pav., Kauno gub. Paliko 
dideliame nuliudime . pačią, 3 
ir 4 dukteris; <’ 
odoras, - - • .
nėlė gyvena Amerikoje, Lietuvoj sūnūs 
Stanislovas, dukteręįs, Jadvyga ir Mar
celė. -.

17 dienų Lapkričio 1911 m. patiko 
baisi nealimė musų j! brangų Tėvelį: 
kuliamoji mašina pagavo ir galvų su
trupino. ~ 
apie 80 metų, 
tos anūkų ir 
darbininkas ir 
Prašom ištarti

Vardan visų 
vaišas, 937 — 
Illinois.

ATSKAITA VAKARO JONO 
ŠILEIKOS NAUDAI. 

Įplaukos:
Nuo bilietų parduotų - prieš vakarą: 
A. Olševskio bankoje per

A.Bigelį ir B. Vaitekūną.. .. $10.38

t sūnūs 
du sumįš, Juozas ir Te- 

dvi dukterįs, Ona ir Petro-

ADMINISTRAC1JA LR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO 5 AIM. SM.

Juazapas Calandauekas, 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.

Viso labo $155.93
Vakaro rengėjas

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

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

NUO ADMINISTRACIJOS.
Aplaikyta $1.10 iš Bradford, R. I. 

nuo kokio-tai S .B., Box 9, už knygų. 
Meldžiame atsišaukti paduodant savo 
pilnų vardų ir pavardę.____________

Paieškau savo švogerio Mikolo Du- 
d«s ir pusbrolio Antano Miševičios 
abudu Kauno gub.,. Panevėžio - pav..,- 
parapijos Pušaloto, 2 metai atgal bu
vo Chicago, Ill., o dabar nežinau kur. 
Noriu greit 'išvažiuoti į Lietuvą. 
Turiu svarbu reikalų su jais pašne
kėti. Jie patįs ar kas kitas meldžiu 
duoti žinių šiuo- adresu:

TETYKITE 
LIETU VIAI!

Parsiduoda kraučių šapa, labai pi
giai iš priežasties savininko išvažiavi
mo į Lietuva. Parsiduoda su visais ra
kandais ir mašinomis,, kas nupirks 
tuojau gali dirbti. Norintieji tegul 
atsišaukia. Vine. Daugintis 4567 Went
worth Ave., Chicago, Hl.

$4.25 
$16.00 

Kasieriui A. Liutkui už darbų $1.50 
Šv. Jurgio parapijai paaukota 

už svetainę

Priima bankon . pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus musų ban- 
koj duodame čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
$2.50 metams. Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus į visas svieto dalis.

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

Paieškau Juozo Blažio, paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., parapijos 
Šiaulėnų, kaipo Pietrašių. Prašau at
siliepti ant šito adreso:

Jonas Blažis,
630 Island Ave., Rockford, Hl.

ŠV. MYKOLO DB-STĖS WILKES- 
BABBE, PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras Pileckas, Prezidentas, 
462 E. South. St.

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

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

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

Liaukos, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant St.

Juozas šnipas, Kasierius, 
386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
ŠIRDIES 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. .

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

Paieškau savo .tikros sesers Marijo
nos Dauskurdžiutės, po vyru -Račkaus
kienės, Kauno gubt;. Raseinių pav., 
Šidlavos vol., Vaitkaičių sodos. Apie 
14 metų Amerikoj, keturi metai atgal 
buvo Port Washingtone, o dabar ne
žinau kur. Ji pati, ar kas kitas mo- 
lonėkite duoti žinių adresu:

Antanas Dstūskurdis, 
785 Bank St., Waterbury, Conn.

4600 S. Wood st., Chicago
Priima bankon 

3%. Skolina pini) 
P jrka ir parduot 
Parsamdo bankines skryneles^ (boxes' 
po $2.50 metams. Parduoda" šifkor
tes ir siunčia pinigus į ;visaį" svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Pagedėliais, 
seredom,- ketvergais ir subatoms nno 
8 ryt 3 iki 9 vakaro. Nedėliotoji; uter- 
ninkaw ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

Moka $3.0u nuo 
nigus. Skolina 
pirkimui namų, 
iš kitų bankų, 
skryneles (boxes) 
nies ir vagių po 
ka ir parduoda lotus ir namus, 
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus į visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legrliškas popieras ir 
dovierenastis ir užtvirtina pas kon-

Stato scenoje 2ru kartu, 4riu veiks
mų dramų BE VARDO parašytų per 
narį L. J. Rat. — J. J. Zolp, neda
lioj, 28 d. Sausio (Jan.), 1912 m., 
Columbia svetainėje, 48ta ir Paulina 
gat. Pradžia 7 vai. vakare ... Ti- 
kietai 35c. ir augščiau. •-....

Kas matė “Valkatų”, tas norės 
pamatyti ir “BE VARDO”, o kas 
matė šitų dramų vienų sykį, tas su 
džiaugsmu eis ir Įeitų eykį ir kartu 
vesis ir savo draugus,. Nes “Be 
Vardo” yra viena iš puikiausių dra
mų, kuri tik buvo pastatyta sceno
je. Čia žiūrėtojas truks iš juokų ir 
verks iš susigraudinimo. — Kiek
vienas bus netik pilnai užganėdintu ir 
pasotintu gražumais ir dailumais. Po 
viskam puikus Balius.

'i Ant pardavimo Grocernė su Bu- 
černe, geroje lietuviais apgyventoje 
vietoje, biznis getas, geniai išdirptas. 
Parsiduoda iš priežasties, kad savi
ninkas, trumpame lajikfe turi išvažiuoti 
į -Lietuva. Gera prąga lietuviui. No
rinti lai atsišaukia šntt-ašu: 821 — 34 
St., Chicago, Ill. (3—5)

Taupykite pinigus.
Keistute Paskolinimo ir Budavojimo 

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

kričio 9tų (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) yta 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

Džiak.
F. Golubickis

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

OFISO VALANDOS: Panedęliais, 
$«fadomi, kėtv ergais ir subaioms nuo 
S ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
nlokaia ir pėtnyšioms nuo S tyte iki 
• vakaro,

ADMINISTRACIJA DB-STĖS ŠV. 
STANISLOVO V. IB K. 
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave. 
Mot. Randis Pagelbininkas, 

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

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

4530 S. Wood St. 
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

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

rinkti drukus ir apgarsini
mus “Katalikui” ir kolek-

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

“Kataliko” agentas.
Turi tiesą užrašyti laik

rašti“ Kataliką*’ ir priimi 
nėti už jį prenumeratą,

KRAUJO < 
UZNUODIdlMA 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Seun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas. -

Moterų 
Ligos

Vidurines Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ilgos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, [si- 
senejusios ir nerviškos moterų 
ligos.

TĖMYKIT NARIAI!
Draugystė šv. Mateušo Apaštalo, 

laikys savo metinį susirinkimų nedė
lioję 28 d. sausio 1912 m., salėje baž
nytinėje, parap. šv. Jurgio, ant 32 PI. 
ir Auburn Ave. Kiekvienas narys 
privalo pribuki, nes yra daug svar
bių dalykų ant apsvarstymo, 
pribuvimų bausmė $1.00. 
garba,

Petr. Andrejauskas, prez.
Nik. Overlingas, sekr,, 

3246 So Morgan St

ADMINISTRACIJA DP-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

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

kntanas Mazelauskis, Pagebininkas,
3302 S. Morgan St.

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

Antanas Kasparavičia Rašė. Fin., 
3416 Auburn’ Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

DIDELIS IŠKILMINGAS BALIUS!
Parengtas Dr-stės Didžio Lietuvos 

Kunig. Gedimino, atsibus nedėlioj, 4 
d. Vasario,. 1912 m., Miko Meldažib 
svetainėje, 2242-44 West 23-rd PI. 
Inžanga vyrui su motere 25e. Balius 
prasidės 3-čių valandų po pietų ir 
trauksis iki vėlybam laikui.

širdingai kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites, senus ir jaunus kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyt ant musų 
Baliaus kurs yra parengtas Puikiau
sioj svetainėj įrengtoj su visais nau
jausiais įtaisymais. Kur atsilankę 
svečiai galės linksmai laikų praleisti. 
(4—5) KOMITETAS.

Galima davažiuoti bile karais iki 
18-tai gat., o 18-tos gatvės karais iki 
23-čio Place ir ten išlipus paėjėti pu
sę bloko į vakarus iki svetaines.

Qr.ZINS,183SS;CHIGAGQ
Valandos: Nuo 8 ryto Iki 8 vak? NadSIloms nuo 8 ryto iki 4 po p.

Apie du metai jįkaįf“5pleido 
ir dabar nežinau kursuuna 
girdėjote ar jisai' pats7tegul 
atsišaukia antrašu:

-Jokūbas Vanagas, 
1736 Blucher §t^ j. Chicago, Ill.

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

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

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

3231 Auburn Ave.

Statys scenoje M. Dundulienės nau
ja 4 aktų melodramų “GRAŽI MA- 
GELTONA IR PETRAS KAREIVIS”, 
nedėlioj, sausio (Jan.) 28 d., 1912 m. 
šv. Jurgio parapijos svetainėje, kam
pas 32 Place ir Auburn Ave. Svetai
nė atsidarys 6 vai. vakare. Teatras 
prasidės 7 vai. vakare. Inžanga 25e. 
ir augščiau.

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvai
tės, labai retai mes turim progą pa
matyti gerą melodramų musų sceno
je. Užtai gerb., meldžiame pasinau
doti iš šitos progos ir atsilankyti pa
matyti šitų naują ir puikių melodra
mų. “Graži Mageliona ir Petras 
Kareivis su sidabriniais raktais”. Ji 
yra viena iš gerausių perstatymų. 
Taipgi reikia priminti, kad loš ge
ra asios spėkos, užtai atsilankykite, 
kad nereiktų po laikui gailėtis.

Pasibaigus teatrui bus šokiai su le- 
kiojančia krasa. Kviečia

KOMITETAS.

Waltz, two step, Imck & wing, 
buck skirt ir kitus; ’ HUviso 95 šokius.

PBOF. JįUjLIttS 8.,
2124 So. Halsted st., . Chicago, Hl.

(48—50!).”
simas, Kraujo Užnuodijimas, 
Szlapumo Nubeįimai.

Plaučiai

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

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

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

Išlaidos:
J. Tananovičiui už spaudų plia- 

. katu ......................................
J. Ilgaudui už spaudą bilietų..
Consolidated Printing Co. už 

spaudą programų .................
Už Steinway grana-pianą
Už konfetti, serpentina ir pa

puošimus ............................
Netikėtos išlaidos .....................

Parsiduoda bučernė ir grosernė ge- 
padėjime. Parsiduoda iš prie

žasties, k»d nemoku '’lietuvių’ kalbos, 
3404 So. Morgan , (2—4)

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

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted st, Chicago

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

Jonas Jonušaitis, 
500 Ohio Ave., East St. Louis, 111.

(2-^)

Izidorius Viršila, 
264 Pine St., • Kenosha, Wis.

Parsiduoda grooeipęa ir bučerpę už 
labai mažą kainąjį* 
jiętuvių ir lenkų. * Norintieji “tegul 
atsišaukia. Ignacas Tyszkevicze, 4845 

Cicero, H12f; (4—6)

TEATRAS, PUIKUS TEATRAS!
Aušros Vartų š. M. P. parapijos 

naudai scenoje statoma viena juo
kinga komedija trijuose aktuose 
“AUDRA GIEDROJE”, nedėlioj, 28. 
d. Sausio (January) M. Meldažio sve
tainėje, 2242-44 W. 23rd Place . Pra
džia 6 vai. vakare. Programas to 
vakaro bus įvairus ir užimantis. Už
tikriname, jog kiekvienas iš atsilan
kiusiųjų bus. užganėdintas. Po per
statymui bus balius su įvairiais šo
kiais. Kviečia KOMITETAS. '

(3-4)

-• Sutaisė
j. ILGAUdAS

ADMUUITRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WIT KES-BARRE, PA.
Adomas Cikanauskas, Pimsėdia, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St.
Juozas Adoirinas, 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.

Paieškau savo 3 brolių ir sesers, 
Andrius, Antanas, Juozas ir Agotos 
Gustai. Jie gyvena Kauno gub. Se
niau gyveno Pabaliuos, Vilkijos parap., 
Kauno pav., dabar nežinau kur. To
dėl tegul jie atsišaukia arba kas ki 
tas duoda žinią antrašu:

jam Gust,
Canton, Ill 

(2-^)

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų Ir

• Inkstų
i&ydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra-

ADMINISTBACUA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K.

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

425 S. Grant Į-t.
7. Staneika, Vice-prezid., 

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

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

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

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

New Grove St.

Paieškau- savo draugo Stanislovo 
Klimo. Paeina iš Kauno gub., Šiau
lių pa vietoj į'ądubisio valsčiaus, sodos 
Naujamiėščids Jaigu kas apie jį ži
notų, meldžiu duoti žinią arba; kad 
jis pats atšisąnktų antrašu:.

^Antanas Bekeris;
3442 Auburn Ave., Chicago, Ill.

(3-5)

Senu patyrusiu ir pasekmingiauslu spečijalistu Chicagoje, kuris 
aplanko savo ligonius ypatiškai.

Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantj vyrą nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.

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

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

ižgydau visiškai ligas skilvio,'plaučių, kepenų Ir inkstų. 
Nemokėk už nepaeekmingą cydymą— NE1SZCVDO, NEMOKĖK.

DR-STĖ LIETUVIŲ JAUNIKAIČIŲ 
DAINOS MYLĖTOJŲ.

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

S. Vasikauckas, Pagelb.,
2409 S. Ųoyne Avė.
~ ' “laštin. Prot., 

18th St.
i, Fin. Raštin.,

PaieškauKazimiero Daubaro, Jur-; 
gio Vaičuno ir Jono Giraičio, visi 
trįs paeina iš Suvalkų gubernijos, Vil
kaviškio pav., Gižų valse., kaimo 
Baltrako, turiu svarbų reikalą, 
patįs arba kas kitas malonės 
šaukti šiuomi adresu:

Juozapas Mačis, 
317 Moyallen St. Wilkes-Barre, Pa.

■ TURINYS: Peržvalga; Pramone 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 Gegužės; Nuo ko paeina raudonoji Vėliava; Kaip likti piliečiu (liet, 
ir angliškai); Patarimai gyvenimui; Eilės; Informacijų Skyriai; Pasakaitės; 
Įvairus Receptai; Visokios Statistikos; Juokai ir šiaip įvairus raštai ir 
naudingos žinios.. Puikiai iliustruotas; daug paveikslėlių ir pagrąžinimų. 
Naudingiausias, gražiausias ir geriausias už visus Kalendorius. Didumo 
7x10 colių, į. 100 ar daugiau puslapių.
Kaina 25 centai. Agentams geras uždarbis.
) Kas prisius 25c, tam pridėsime gražų kišeninį kalendorių Dovanų.

(Ištyrimas Dovanai)
VISISZKO l«ZGI JIMO kiekvienas įieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavest gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mane at- 
Sakančio^dyio.^^Hl^čos jrAabaįlengvos^ Ateik šiądien ir pasiliuosnok nuo kente-

Jonas Petraitis,
16'13 S. Halsted St., Chicago, DI.

Laikraštis, “Lietuva”, 8 puslapių, didelio 
formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tal
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 Šiaurinės 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.

.ūžsirašaat “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siusti per 
pačto Money Order} arba pinigais registruotame laiške ant išlelsto- 
jo rankų, adresuojant šiteip: . -.

NEW CITY SAVINGS 
BANK

3252 So. Halsted St., Chicago, Ill
RAŠYK tnojans, v gausi vieną “Lietuvos** numerį ant pažiurus dykai.

IZIDOR NAUSIEDAS
917 West 33rd st., Chicago.

Priima bankon pin gos ir moka 
3%. Skolina j5inigua ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalią.

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

Kmertkes ŪMĄ 
i 1912m-

•
 K. J, FILLIPOVICH 

GENERAL AGENTAS
Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. Ap- 
saugoju namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicago] ir Ga
ry, Ind. už labai žemas kaimas, kolektuoju b'ilas viso 
kios noturos, toiposgi prisiunčiu kamarninkuš dėl iš- 
mieravimo lotų ar farmų. Imu visokias provas civil- 
nas ir kriminališkas ir priduodn geriausiams advoka
tams. Reikalauju agentų Chicagoj ir kituose mieste
liuose, vyrams ar mokantiems rastą geras uždarbis.

Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišioi ar asabiškal.
Offiso valandos: nuo 8 ryto ikį9 vakare.

858 W. 33rd St

F-.* .;
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Lietuviškas himnas,

T.

visus kvietė moks- 
Dėkui musų geradė- 
Publika labai džiau

SS VIETINES ŽINIOS. 581
PRIE NAMO ATIDARY

MO.
Pereitą sykį vietinėse ži

niose paminėjome atidary
mą ‘ ‘ Kataliko ’ ’ leidė j o 
naujo namo. Dabar turi
me dar šį tą apie tą iškil- 
mybę pasakyti. Namas, 
kuriame telpa bankas ir 
“Kataliko” išleistuvė, la
bai puikiai persistato kaip 
išlauko, taip ir išvidaus. 
Namą statė musą žinomas 
tautietis, kontraktorius 
Aleksandras Byanskas. Jo 
rupestimi ir sumanumu 
viskas kuogeriausiai įreng
ta, sutaisyta. Šis musą tau
tietis kontraktorius visiems 
aplinkiniams lietuviams re
komenduojama, jei kam 
prisieinama statyti bent 
kokius namus. Ponas Al. 
Byanskas gyvena po num. 
3327 Auburn avė.

Turime be to dar štai ką 
pridurti: “Tananevicz Sa
vings Bank’o” vidus patai
sytas pagal naujausius 
technikos reikalavimus. 
Bankos sienos marmurinės. 
Bankos išdas didelis, skry- 
nučią tuo tarpu yra tūks
tantis, kurias galima nusi
samdyti metams už 3 dol. 
ir daugiau. Jei bus reika
las, skrynučią skaičius bus 
padaugintas. Viskas pa
dirbta taip, kad prie išdo 
(pinigyno) nekuomet ne
prieis nei ugnis, nei van
duo, nei vagiliai. Viskas 
pagal naujausią išradimą. 
Dabar vietiniai ir aplinki
niai biznieriai, lietuviai ir 
svetimtaučiai, “Tananevicz ..... .. .
Savings Bank’u” naudoja- butą galima tas pat pada-

si, sudeda pinigus, išsiima 
čekių knygeles ir jiems nė
ra jokios rupesties su išmo
kėjimais. Banka jiems vis
ką sureguliuoja. Visi lie
tuviai prašomi atsilankyti 
bankon.

Lietuviškas Vakarėlis.
Pereitoj nedėlioj, ty. 

sausio 21 dieną Teatrališ
ka Draugija po šv. Marti
no priegloba turėjo paren
gusi savo vakarą su kal
bomis ir balią šv. Jurgio 
K. bažnyčios salėje (ant 
Bridgeporto). Viskas bu
vo sutaisyta su programų. 
Visupirmu minėtos dr-jos 
pirmininkas p. P. Andre- 
jauskis kalba atidarė pra
kalbas, prašydamas susi
rinkusią ramiai ir dailiai 
visas laikas užsilaikyti. Ir 
jo žodžią paklausyta. 
Kuone pilna salė publikos 
ramiai užsilaikė ir domiai 
kalbėtoją išvedžiojimą 
klausėsi.

Programas sekė taip:
1) Šv. Jurgio K. para

pijos choras po vadovyste 
vargonininko p. B. Janu
šausko padainavo taip va
dinamą “triumfališką” 
maršą.

2) Kalbėjo tos dr-jos na
rys p. M. Z. Kadzievskis. 
Jis pasakojo apie lietuvią 
vienybę, primindamas se
novės laikus, kuomet lietu
viai Vytauto laikuose su sa
vo neprieteliais iš visą jė
gą grūmėsi ir mokėjo ginti 
savo tėvynę ir tautą. Ar
gi lietuviams ir dabar ne

ryti, nesiskirstant į parti
jas, bet laikantis vienybės, 
meilės, kas daugiausiai — 
sutikimo. Už tą kalbą 
garbus kalbėtojas apdova
notas gausiu ranką ploji
mu.

3) Šv. Jurgio K. parap. 
choras padainavo “O Lie
tuva, motinėle” ir “Eina 
garsas”. Publikai tos dai
nos labai patiko, kadangi 
parapijos choras yra pui
kiai išlavintas, tokį chorą 
vargiai kur atrasi.

4) Kalbėjo advokatas 
Brenza. Jo kalba, kaipo 
čiagimio lietuvio, buvo ne
aiški, sunku buvo išgirsti.

5) Kalbėjo tos dr-jos na
rys, p. S. P. Tananevičia. 
Kalba labai visiems patiko, 
kadangi pasakojo lietu
viams apie prigulėjimą į 
organizacijas, į draugijas, 
bendroves ir tp. Atkrei
pė domą į ką tik atkelia
vusius lietuvius, kurie or
ganizaciją ir draugiją šali
nasi, o > juk kaipo tokiems 
labai reikalinga priklausyti 
į organizacijas, kadangi 
musą kiekvienas nežino, ką 
mums atneš rytojus, pasi
taikius bent kokiai nelai
mei, kur ir į ką turėsime 
kreipties. Tokie grąžąs 
papasakojimai mums tie
siog netik naudingi, bet ir 
išganingi. Dievuli, duok 
sveikatą tokiam kalbėtojui. 
Buvo kuo pasigerėti, pasi
džiaugti. Todėl ir publika 
nepasigailėjo jam krykšta
vimą. Mat, pataikė publi
kai širdin, kadangi prigulė
jimas i organizacijas — tai 
musą priderystė.

6) Kalbėjo šv. Jurgio K. 
parapijos klebonas, / kun. 
džiakonas M. Kraučunas.

Gerbiamasis kalbėtojas 
vaiskiai nupiešė lietuvią 
jaunuomenės likimą Ame
rikoje, jos padėjimą ir bū
vį. Patarė jaunuomenei 
neišdykauti, bet kibties už 
amatą, mokslo, vakarinią 
mokyklą lankymo. Jei mu
są jaunuomenė bus kai da
bar apsileidžius, tai kas 
bus praėjus kokiai dvide
šimts metą? — paklausė 
gerb. kalbėtojas. Taigi 
vertėtą tuos visus džiakono 
M. Kraučuno raginimus ir 
patarimus įsidėti širdin ir 
darbuoties savo ir lietuvys
tės gerovei. Abelnal 
imant, džiakonas M. Krau
čunas 
lan. 
jui. 
gesi.

7)
kurį pagiedojo tas pat cho
ras, uždarė vakarėlį ir pa
skui prasidėjo šokiai gro
jant muzikai po vadovyste 
p. V. Lukauskio.

l Karklynas.

M. Dr. 28-tos kuopos 
vakaias.

Nedėlioj, .sausio 21 die
ną š. m., teko/iatsilankyti į 
vakarą, parengtą T. M. 
Dr-jos 28-toš kuopos vaka
rinėje miesto dalyje. Ne
galima praleisti nepaminė
jus tą vakarėlį, kadangi te
ko girdėti vieną iš Chica- 
gos žymiausią kalbėtoją, p. 
B. Balutį. Sunku surasti 
žodžius, kokiais galima bu
tą pilnai išreikšti publikos 
užsiganėdinimą ir padėką 
kalbėtojui. Kalbėjo taip
pat Valparaiso uni
versiteto studentas St. 
Biežis apie moteris.. Kalba 
gana gerai pavyko, tiktai

publika nerimavo, nes kal
ba perilgai tęsėsi. Toliau 
lošėjai komedijos “Aklą 
pažins, kvailą supras” sa
vo roles atliko labai gerai. 
Reikia pažymėti p-lę B. 
Kaupaitę, kuri naturališ- 
kai atliko “gaspadinės” 
rolę. Taipogi atsižymėjo, 
kaip ir visada, “Westsi
de’s” artistai: p. V. Bruso- 
kas ir p-lė S. Kaupaitė. 
P-lė M. Gvergždaitė savo 
rolėje taippat buvo gerai 
prasilavinusi. Del progra- 
mo įvairumo buvo atsakan
čiai atliktos p-lės K. Kau
paitės deklemacijos ir p. P. 
Sarpaliaus griežimas ant 
smuikos. Bet linksmiau
sia dalis programo — tai 
buvo “Juoką glėbis”, ka
me pp. V. Brusokas, R. 
Zaura ir T. Raugevičia at
sižymėjo kaipo puikąs hu
moristai. Vakaras buvo 
vienas iš linksmiausią, ko
kiuose Chicagoj teko būti. 
Tik vieną dalyką .patėmi- 
jau, jog kitose .svetainėse 
nėra priimta švilpaut ir tre- 
psėt, bet per tokį dailą va
karo programą tuos negei
stinus apsireiškimus reikia 
užmiršti. Pasibaigus pro
gramų! buvo puikus balius. 
Gera butą, kad daugiau to
kią vakarą turėtumėm, 
kaip kad T. M. D. 28-ta 
kuopa visados parengia.

Tėvynaitė.

iš draugiją gyvenimo.
Sausio 7 dieną š. m. atsi

buvo Simano Daukanto 
draugijos metinis •susirin
kimas. Senieji draugijos 
viršininkai, padėkodami 
draugams, apleido savo

nauji. Sekantiems me
tams draugijos pirmininku 
liko išrinktas p. J. Alek
sandravičius, vice-pirm. p. 
Janulionis, išdininkas p. J. 
Moskus, raštininkai paliko 
senieji. Susirinkime tarp 
kitko draugijos atstovas į 
susivienijusias draugijas 
įkūrimui svetainės Chicago- 
je p. J. Alekandravičius 
įnešė užmanymą, idant vi
si draugai sudėtą iš savo 
kišeniaus po 25 centus lic- 
tuvią svetainės statymo 
pradžiai. Užmanymas li
ko vienbalsiai priimtas ir 
nutarta kiekvienam dėti po 
25 centus.

Džiaugtis reikia iš to
kios draugi; er> orgij os! Ne- 
žiurėdami, kad pirmieji 
bandymai nenusisekė, vie
nok griebiasi už darbo dar 
smarkiau, dar didesne, 
energija ir be abejonės, jei 
paseks tą užmanymą kitos 
draugijos, tai Chicagos lie
tuviai neužilgo turės savo 
locną svetainę. Ir kodėl 
gi mes negalėtumėm įsitai
syti sau atsakančios svetai
nės? Draugai, imkim pa
vyzdį iš kitą miestą lietu
vią, kur kelintos dalies ne
rastum tiek lietuvią, o jie 
jau senai turi įsikūrę savo 
svetaines. Miestas Chicago 
skaitomas Amerikos lietu
vią centru, vienok tas mu
są centras taip yra atsili
kęs nuo kitą lietuvią sody
bą, kaip vežimas nUo trau
kinio. Kad Chicagoje yra 
daugiausiai lietuviu inteli
gentijos, tai negalima už
ginčyti, bet, apskritai 
imant, visuomenės gyveni
me ji nedaugiausiai daly
vaują. Paimk į rankas

nei su tėvo akiniais nema
tysi ką-nors parašyta vieti- 
nią pašalimą inteligentą 
(žinoma, išskiriant redak
torius). Musą inteligentai 
pasidarė sau ratelį ir su
kasi lyg užburtame rate. 
Ištikro, ar jau niekas ne
užims vietos Kudirką, Vai- 
čaičią ir jiems panašią vi
suomenės darbininką ir 
dvasios galiūną? Gaila,, 
skaitant Kudirkos žodžius::
“Jaigu audra ištikus vers

ti; stulpą - vieną 
Iš tą, kurie prilaiko jusą> 

namo sieną 
Narnas negrius — iš bai

mės jąs neišlakstykit!’1 
Tik vieton ano stulpo tąją 

pačią dieną 
Tuoj kitą statykit!’* 

Na-gi, brangąs lietuviai, 
kur tie mąs stulpai? Juk, 
reakcijai iškilus, iš Lietu
vos nemažai musą stulpą 
išdūmė į užsienius, o ypač 
į Ameriką. Atvažiavę į šią 
laisvesnę šalį, žino, kad 
niekas ją nepersekios, ta
tai ir sėdi sau ramiai ran
kas susidėję. Bet tegul 
tik išdrįsta kas pertraukti 
ją ramybę, tai kad žers su 
savotiškais feljetonais, tai 
žers.

Taigi, draugai, matom, 
kad mes mažai galim užsi- 
tikėti savo šviesuliams, to
dėl mes darbininkai grieb- 
kimės už darbo, juk ir 
Egipto piramidas ne kas 
kitas, tik darbininko tvirta 
ranka pastatė. Jei mes ne
stengiame sau svetainės 
pasistatyti, tai čia kaltas 
tik musą pačią nesusiprati
mas/
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