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Amerikoje.Metai XIV
Politiškos Žinios. S

tam tikslui buvo 
konferenciją, te- 
konferencijon ne
keli pažangesnių

prisiglausti, 
jis iš savo 
pasitraukti, 
pasielgimas

CH1NU0SE PADĖJIMAS.
Premicro Yuan Shi Kai 

• pasistengimai, kad ’ prikal
binus ciesorių abdikuoti, 
neišdavė jokio vaisiaus, de
lei ko padėjimas Chinuose 

-priėmė kitokią formą. Yuan 
Shi Kai --------
sušaukęs 
čiau ton 
-pribuvo 
nuomonių kunigaikščiai ir 
•kiti visi susirinkusieji nu
sprendė ciesoriui nuo sosto 
nepasitraukti už nieką.

• Taigi dabar Yuan Shi 
Kai atsiradęs labai prasta
me padėjime. Kadangi jis 
geidė ciesoriaus abdikacijos 
ir tam tikslui net buvo šau
kęs kunigaikščių konferen
ciją, tatai mandžurai ir su 
savo dinastija ant jo labai 
inirto ir šiais laikais jam, re
gis, nėra kur 
Kitaip ėmus, 
vietos negali 
kadangi toksai 
visuose Chinuose padarytų 
kuoaršiausią įspūdį, o pa
čiame Pekine galėtų pagim
dyti revoliuciją.
■ Paskiau premieras Yuan 
Shi Kai slapta aplankęs 
jauno ciesoriaus globėjus, 
ty. regentus ir pataręs su 
sukilėliais eiti kovon. Te
čiau patėmijęs dar, kad pa
laukus kol sukilėliai patįs 
Jttionarchistus užkabįsią, tai 
tuokart busią galima prieš 
juos spirties. Bet jaunieji 
kunigaikščiai, paeinanti iš 
.Mandžurų dinastijos, ap
reiškę, kad jie nenorinti 
laukti sukilėlių (republiko- 
nų) užkabinimo, bet maną 
pirm to ant anų su lojališ- 
ka kariuomene užpulti.

Pekine pasklydęs girdas, 
kad buvusis tatarų genero
las Nankine, Tich Liang, 
kuris daugiausiai buvo pri
sidėjęs prie Chinų reakci
jos, atvirai pareikalavęs nu
dėti premierą Yuan Shi Kai 
ir j° gyvo neišleisti iš Pe
kino. Premjerui tai pra
nešta ir jis dabar ant kiek
vieno žingsnio saugojasi už
puolimo.

Pekinan pribuvę 1.000 
kareivių chinų, taigi dabar 
premieras turįs 4.000 karei
vių chinų prieš 12.000 ka
reivių mandžurų. Girdima, 
kunigaikščiai neapsiimanti 
žudyti premierą, nes tuo
met dinastija atsirastų dar 
aižesniame padėjime.

Tuo tarpu Yuan sudėjęs 
sekantį apreiškimą:

“Noriu kuogeriausiai tar
nauti Chinams, bet ne suki
lėliams, arba reakcijonie- 
riams. Laikas parodys, kas 
turi tiesą”.

Jo tikslu nėra kokie tai 
asmeniški reikalai, bet abel- 
nas visuomenės labas. Jis 
taip kalba, bet, rasi, kitaip 
galvoja ir juo toliau, tuo 
daugiau jam chinai nepasi
tiki.

Mieste Siang Yange du 
tūkstančiai. chinų kareivių 
andai sukėlę maištus prieš 
vyriausybę ir perėję repu- 
blikonų pusėn.

Amerikos ambasadorius 
Chinuose, William J. Col- 
ham, išleidęs aplinkui Peki
ną gyvenantiems ameriko
nams persergėjimą, idant 
jie kuo greičiausiai sugrįstų 
Pekinan, idant nesivalkiotų 
gatvėmis, kadangi toksai 
pasielgimas esąs pavojin
gas daiktas. Pekinui. gra- 
sianti revoliucija, o anai 
užgimus, svetimžemiams bu
tų pavojinga.

Iš Londono rašoma, kad 
Pekine prasidėjęs išparda
vimas įvairių brangenybių 
iš ciesoriaus išdo. Tečiau 
už visokius kadir menkiau
sios vertės daiktus reika
laujama augštos kainos, tai
gi niekas nenorįs nei pirkti. 
Pardavinėjama porcelianos 
išrankuonės, nes geresnėj; 
regis kur užkimšta.

Paskiau iš Pekino prane
šama, kad premieras Yuan 
Shi Kai esantis ciesoriaus 
dvaro malonėje ir jam to
mis ,dienomis suteikta mar
kizo titulas. Regis, jis ap
siėmęs pagaliau tvirtai gin
ti sostą. -

Mukdene mandžurai nu
žudę tenaitinį chinų revo- 
liucijonierių vadą, Can g 
Yang. Podraug su juomi 
nužudytas jo brolis ir se
kretorius.

APIE ITALŲ-TURKŲ 
KARĄ.

Europos laikraštijoje 
nuolatos sukinėjasi gandas 
apie greitą Turkijos su Ita
lija karo pabaigimą, noririts 
labai sunku surasti tos Įai- 
kraštijos kombinacijų pa
matai. Vieni laikraščiai ra
šo, buk Turkija pasirengus 
italams atiduoti Tripolį ir 
Cirenaiką kaipo karo atly
ginimą su pripažinimu ten 
Turki; sultano religijinės 
vyriausybės. Gi Londono 
laikraščiai skelbia, kad ve- 
žiras Said baša sumanęs 
Tripolį visupirmu pavesti 
Cirenaikos bejui arba Egip
to kedivui, o tie paskui tas 
šalis nuo savęs turėtų per
duoti italams, taigi išeitų 
kad Turkija visgi betarpiš
kai nuo savo žemių negalė
tų atsisakyti, būtent į tur
kus nebūtų jokių prieka
bių, kad jie savo žmones, 
mahometanus pavedę giau- 
rams.

Italijos-gi laikraščiai ap
reiškia, kad Italijos vyriau
sybė visai nenorinti sutikti, 
idant jai Tripolyj visokia 
viršenybė butų kokiuo nors 
budu apribiiota. Italijos 
vyriausybe nieko nežinanti 
apie neutraliųjų viešpatys
čių sumanymus kas link ka
ro užbaigfcno, taigi ir *e-

Anglijos karaliui Jurgiui viešį]^ 
Tose medžioklėse dalyvavęs ir patsai 
čionai perstatoma reginys iš vie'

. .....
mananti; kad svetimps yieą^ ^sdima 
patystes turėtų kištį.ęš į..yi- 
saii:. _ svetimus reikalus.
“Temps”-;.rašo, kad kitos, 
viešpatystės- turesiančibė 
tan karau įsimąišytiviš at
žvilgio aųgaiįčįųnėramybiij 
ir pavojausu ant Balkanų 

. pusįapsalio.-- -
Turkijtis -vidiiilniš Jriižis 

nčrp,;.paįhnkus 
giinui,, juo labiau' td negali- 
mąp|ądktrp^^^kądahgįiį^^M 
turkiai pasidalino į ipartijaš 
ir pradėjo tarp "savęs fejvą 
už . £ė, prieš karą, įžymesnį 
tufkąi pątrijotai-,; geidžia 
kuogreiči ausiai kokiuo nors 
budi! paiiaigti kąr«ą, kadam 
gi tašai, karas irriyįdprinįat 
nesutikimai gali į atgąbghti 
tokį pat Turki^iy^iida; 
kai kad Persijai ir 'Mbrok- 
kui.

Ir ištiesų, vidurinė Tur
kijoj anarchija mažiną pro
gą laimingai ir su nauda 
susitaikinti su Italija, juo 
labiau dar, kad ant Balka
nų pusiausaJio prasidėję 
smarkus judėjimai, kas ga
li Turkiją visai nuslopinti. 
Taippat galimas daiktas, 
kad į Turkijos vidurinius 
reikalus gali įsimaišyti Eu
ropos viešpatystės, ’ o tuo
kart Turkijos autoritetas 
gali likties uoliu, daugiau 
nieko. . p/

Reikia pasakyti, kad šia
me laike kas link susitai
kymo nevedama jokių tary
bų, Bet kitų viešpatysčių 
diplomatija savo veikia, ty
rinėja visą padėjimą kaip 
Ryme, taip ir Kpnstantino- 
polyj.-'

Šiaip iš karo lauko ne-
■ • ■■ ..'T?'' .L'3

dos, kaiįp 
ant sausženw ii 
Taigi delei to ■
šis karas,

Sevasti^pU 
įskričid teisin 
|tpiė;-.niaišt^ 

vhlĮi^ 
Jųfėiviųpgį^j 
nairia bandyjį

ašį pagrobę 
Teismas jpš 
dyti jūreivį’ 
tfc;30 kairi 
suo.ta. ' tJ
i Iš y lrįĘį^ 
kad^delųi 
dėjimo Otri? 
apskričio 
ylai, turėięj
Ino, suląĮkyfi. ! Nusiminę 
kareiviai padėjo įž^igir- 

taip ir 
||Ohi, 
idSmug

karo-ap- 
rdė bylą 
anonieri- 
įbaniec”. 
vo kąlti- 
aukti su- 
Sricįerius 
^pabėgti. 
l'Asušau-

iM^'-paliuo-

g<fe : karei

kiai iškįla^ ji&HsėSį< Tokie 
jau; kareivių maištai iškįla 
ir Krasnojarske;: L

. y '■ f’'

Keturi metai atgal Eka- 
terinoslavo žemiety a Suvie
nytose įsteigė
žemdirbyst^4-ągeHturą, at
nešusią ne inhžaž naudos. 
Paskutiniame* iav* susirin-

narys a# ko, walBybes

į pastaruosius Rusijossan- 
tikiuš su Amei-ika, patarė

sirinkimaš įgjb- 
priėmė.

iiaiįdntbį.Suš
sum&tymą

_„ji buvo parengia medžioklės. 
_j taippat nušovęs kelis tigrus.

Taškento paviete visų ru
sų sodžil; valstiečiai pada
rė nutarimą uždengti visus 
vyriausybės degtinės mono- 
Soliiis, grasindami uždėti 

ausinę kiekvienam gyven
tojui, kuris peršąiridys sa
vo namus tokiems monopo
liams. Nutarimas per pa
vieto viršininką persiųsta 
general-gubernatoriui,. ku
ris atsisakė pildyti valstie
čių nutarimą, skaitydamas 
jį pirmlaikiniu, kol dar nė
ra išrištas abelnas visos val
stybės gėrimo įstaigų klau
simas.

Finansų ministeris taippat 
atsisakė pildyti Caricino že
miečių sųsjripkimo nutari
mą uždaryti degtinės mono
polius tose vietose^ kur or
ganizuojama viešieji darbai 
badaujantiems.
' Iš Orenburg© guberni
jos gydytojų skyrius ofici- 
jaliniai praneša, jog Deniso- 
vo sodžiuj, Kustanaisko pa
viete, badaujantieji sodie
čiai, negaudami pašalpos, 
pardavinėja savo vaikus 
kirgizams.

SOCIJALISTAI LAI
MĖJO.

Nežiūrint asmeniškų cie
soriaus Viliaus pastangų, 
kad sumažinus parlamente 
valdžios opoziciją, socijalis- 
tai visvien laimėję per re- 
guliariškus rinkimus.

Aštuoniasdešimtis apskri
čiuose soeijalistai stoję į 
rinkimus 54-se ir iš anų 27- 
se apskričiuose išrinkę sa
vuosius atstovus, delei ko 

dabar jie parlamente atsto
vų turėsią 99.

Taigi dabar busimame 
parlamente partijų padėji
mas busiąs sekantis: soči- 
jalistai turėsią 99 atstovus 
(mandatus), o pirmiau tu
rėję 52. Centraliniai turė
sią 91, o turėję 109. Kon- 
sęrvatistai turėsią 43, tu
rėję gi 68. Liberalai 37, 
turėję 54’. Radikalai 35, 
turėję 50. Kitos partijos 
57, o turėjusios 42. Pasku
tiniai rinkimai 33 apskri
čiuose atsibuvę tomis dieno
mis, bet rinkimų pasekmės 
dar nežinomos.

Konservatistai netekę 15 
mandatų, iš kurių 10 tekę 
socijalistams. Soeijalistai 
laimėję' Colmare ir Strass- 
burge. Klerikalai ir kon
servatistai kaip kur tik vos- 
ne-vos laimingai be dėmės 
išėję.

Taigi dabar vyriausybės 
visa spėka parlamente išne
šant! 176 atstovus, o opozi
cija, ty. liberalai, radikalai 
ir soeijalistai 179. Pasku
tiniais rinkimais be abejo
nės laimės opozicija.

Kaizeriui tokie rinkimai 
nepatinka, bet jo rankose 
tuno teisė by ^ž pasiprieši- 
nimą parlamentą paleisti, 
bet tasai paleidimas tegali 
atgabenti dar didesnes ne
laimes kaizerio dinastijai.

Paskiausiai pranešta, kad 
soeijalistai paskutiniuose 33- 
se apskričiuose laimėję dar 
11 atstovų, taigi dabar par
lamente viso turėsią 110 at
stovų ir visakuom kontro
liuosią. Net iš Počdamo di- 
strikto, kur yra paties kai
zerio rezidencija, išrinkta 
socijalistas atstovas, delei 
ko ir pati rezidencija busią 
perkelta kitan distriktan. 
Nepaprastas laimėjimas.

KAS GIRDĖT PER
SIJOJE.

Teherane susekta platus 
suokalbis prieš vieną ameri
koną valdininką, pulkinin
ką Bruce, kuris norėta nu
žudyti. Buvęs žandarmeri
jos oficieras prisipažinęs 
prie kaltės ir papasakojęs 
visą suokalbio padėjimą. 
Suokalbis surengta to delei, 
kad po amerikono nužudy
mui sulaukus ten Suvieny
tų Amer. Valstijų interven
cijos.

Tabrize valdovauja rusai. 
Rusų karo teismas nuolatos 
turįs pilnai darbo; persus 
konstitucijonalistus pas
merkiąs arba pakarti, arba 
ištremti į užsienius. Daug 
persų ištremta užsienin. 
Žymiausi net persai be jo
kio atsižiūrėjimo į pasek
mes kariama.

ANGLAI APLANKO 
RUSIJĄ.

Iš Londono pranešama, 
kad kuopa parlamento at
stovų, lordų, vyskupų ir ki
tų žymesnių valdininkų, pc 
vadovyste žemesniojo, buto

mo Lowther, iškeliavus Ru 

si j on, kad tenai susirišus 
artimesniais ryšiais su žy
mesniais rusais. Anglai 
pirmiausiai nukaksią Peter
burgan, kur juos pasveikin
siąs pats caras, iš ten ke
liausią Maskvon ir į kitus 
mieštus.

Pasakojama, kad tasai 
anglų Rusijon atsilankymas 
daroma su pirklybos, bet ne 
sū politikos tikslu. Niekas 
jiems nepavydi bendrauti 
su šiaurės barbarais.

---------------- .. r
ISPANIJOJ POLITIKOS 

KRIZIS.
Pasklydęs girdas, kad 

premieras Canalejas persta- 
tysiąs išnaujo karaliui Al
fonsui savo rezignaciją, 
pirm kol atsitiksią bent ko
kie nesusipratimai, kokių 
trumpoj ateityj laukiama. 
Canalejas tuo tarpu nusis- 
kundžiąs savo nesveikata ir 
to delei turįs pasitraukti iš 
savo vietos.

Karaliaus Alfonso akcija 
esanti išmintingesnė už visą 
premiere Canal e j aso galvą, 
o išmintingesnė tuo, kad jis 
susimylėjęs ant vieno gal
važudžio, kuris buvo pa
smerktas miriop. Bet kaip 
ilgai karalius bus išmintin
gas, parodys ateitis. ■'rij 
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Serbijos sostainėj Biel- 
grade susekta platus suo
kalbis prieš dabar viešpa
taujančią Karageorgevičių 
dinastiją.. Suokalbininkais 
pasirodę jauni armijos ofi- 
cieriai. Jie prigulėję prie 
organizacijos “Juodoji 
Ranka”, kurios tikslu esą 
prašalinti nuo sosto dabar
tinį karalių Petrą I ir sos
to įpėdinį karalaitį Alek
sandrą, kuris buvęs Serbi
jos armijos generaliniu in
spektoriumi. Suokalbio! 
smulkmenų tuo tarpu truk-' 
sta. ,

Francijos vyriausybė an
dai apskelbė surašą tų visų 
asmenų, kuriems suteikta 
Pagarbos Legijos atsižymė- 
jimai. Tarp jų esama įvai
rių žmonių, kaip tai redak
torių, profesorių, teatrų už- 
veizdų, mokyklų direktorių 
ir bankierių. Vis tai asme- 
nįs kuomi nors astižymėju- 
sieji savo tėvynei. Svetim
taučiams toji garbė nesu
teikiama. Tarp jų esama ix 
moterių.

Miesto Berlyno valdyba 
nusprendžius ueapvaikščio- 
ti kaizerio gimimo dienos 
iškilmybhj. Valdyboje per
viršį turi soeijalistai, taigi 
tas todėl taip ir nuspręsta. 
Bene bus tai pirmasis Prū
sų historijoj atsitikimas, : 
kad miesto valdyba taip ig-^ 
noruotų savo valdovą. 1

Ant salos Zenic andai bu- ™ 
ta smarkaus žemės drėbė ji- , 
tno. Trisdešimt asmenų už- . 
mušta, O' tūkstančiai likę be . į 
oastogės. Nuostoliai esą. I 
labai dideli.

1



g Winios iš Lietuvos

ŽEMĖS PARDAVIMAS.
Kur nežengsi musų gyve

nime, vis užklupsi ant ko
kio nors nesmagaus ir liu-

Vieną 
noriu

dno apsireiškimo, 
iš tų apsireiškimų 
čia paaiškinti.

Musų nelaimė, kad mažai 
tecsame susipažinę su šio
kiais ar tokiais gyvenimo 
reikalavimais, arba išdalies 
ir su valdžios įstatymais.' 
Dabar, kada pergyvename 
visokių-visokiausiu permai
nų laiką, mes tų permainų 
kartais visai nematome ir 
nejaučiame, noxs jos ir duo
da šiokią tokią naudą mu
sų gyvenime, 
sodietis visai

Kartais gi 
neištikimai 

žiuri į visokius naujus pa
starųjų metų įstatus, ir 
atvirai laikosi savo senų pa
žiūrų. Gal čia kaltas pats 
gyvenimas, kuris privertė 
valstietį į viską žiūrėti ne
ištikimai ? Bet-gi turime 
pripažinti biskutį ir savo 
kaltės, kada naudodamies 
duotomis mums teisėmis, 
mėgstame neteisingai lupti 
iš artimo, kas galima gau
ti. Kas buvo tarpe valstie
čių, kas yra lankęs vals
čiaus teismą ar sueigas, tas 
pasakys, kad lietuviams 
ūkininkams dažnai trūksta 
augštesnio jausmo savo ypa- 
tos gerbimo. Apie senas 
bylas nekalbėsiu, bet pasa
kysiu, kaip valstiečiai nau
dojasi naujai išleistu įsta
tymu 14 birželio, pagal ku
rį kiekvienas valstietis, ar 
nuo tėvų gavęs, ar šiaip iš- 
valdęs virš 10 metų žemę, 
gali tą žemę parduoti, už
statyti ar dovanoti, 
nori.
krašte sutiko nemažą vals
tiečių pritarimą, nes dau
gumas mūsiškių parduoda
mi savas žemes mažaže
miams, parsivežusiems pini
gų iš Amerikos, patįs per
kasi sau iš ponų didesnes 
žemes. Bet pažiūrėkime, 
kiek sutinka kliūčių tie vi
si, kurie nori savas žemes 
parduoti. Pirma, negu ga
les parduoti žemę ir pada
ryti raštus pas notarą, rei
kia išpildyti daugybę viso
kių reikalavimų. Pirmiau
sia valstietis, norėdamas 
parduoti savo žemę, turi 
apie tai pranešti valsčiui, 
paskui turi savo visą žemę 
išmatuoti, nurodydamas 
kiekvieną rėžį, — kiekvie
ną stryką ii* pievos gabalą. 
Turi parodyti sienas iš šo
nų ir galų, skyrium paro
dyti sėdimą, ganyklą ir tt. 
Jaigu to padaryti negali
ma, žemės valdytojas turi 
nuimti planą su pagalba 
tam tikro žinovo, kaip tat, 
miško taksatoriaus ar lau
kų matininko. Iš visko to 
matome, kad labai daug 
.vargo su panašiais darbais. 
Ant galo tuos visus: ar rė
žių surašymus, ar planą že
mės valdytojas turi prista
tyti to sodžiaus sueigai, ku
riame randasi žemė, ir su
eiga turi sustatyti nutari
mą, kuriuo patvirtinama, 

■.kad ta žemė tikrai priguli 
įjos valdytojui. Tas nuta

rimas, patikrintas viršaičio, 
Siunčiama žemiečių virši- 
■linkui, o šis jau už dviejų 
^mėnesių išduoda kopiją nu

tarimo, su kuriuo galima 
žemę parduoti ir daryti pas 
notarą raštus. Viskas bu
tu gerai: galima it žemę 
išmatuoti, ir planą padary- 

k ti, bet kaip prieina prie kai- 
■jMnų sueigos, tada jau tik-

kam
Tas įstatymas musą

na bėda: vienas del kokių tai 
kivirčių su žemės valdyto
ju, kitas iš užvydėjimo, tre
čias (o tai beveik daugu
ma) tiesiok norėdami iš
gerti ■ — atranda įvairių- 
ivairiąusias klintis ir “ ant 
nutarimo nesirašo. Kar
tais gi atsitinka, kad kai
mynai be jokio varžymus, 
ramiai klausia žemės valdy
to jaus: “o kiek duosi ma
garyčių”? Šis duoda 5 r., 
tie rėkia: “maža, visai ma
ža! neužteks nei po burne
lę!” 
bos, 
kita 
Esti
kokio nors vieno priešo, vi
si griežtai atsisako paliudy
ti visai teisingą dalyką, ži
nodami gerai, kad reikala
vimai teisingi, kaip iš pu
sės įstatymų, taip ir sąži
nės. Matomai kaimynai už
miršta kaimynišką prieder
mę ir artimo meilę, taipogi 
užmiršta ar nenori pripa
žinti, kad gal rytoj-poryt ir 
į it norės ant savęs prisipa
žinti savąją žemelę. Minė
tas įstatymas turi būti mu
sų krašte mekeno nevaržo
mas, nes jis labai naudin
gas musų krašte. Pasku
tinių metų gyvenimas viso
se vietose parodė, kad ga
lint parduoti savąją žeme
lę, galima nusitverti dides
nę vietą kur nors iš dvaro.

Pavyzdžiai parodo, kad 
pargrįžę iš Amerikos su po
ra ar trejatu tūkstantėlių, 
neturi jų kur kitur dėti: 
pirkti vienasėdžiui perina • 
žai pinigų, o-šiaip kur nors 
sodžiuje niekas parduoti, 
nenori. Dabar gi darosi ki
taip. Sumauingcsnis ūki
ninkas matydamas, kad sa
vo kaimynų neperkalbės iš
sikelti į viensėdijas, savąją 
žemę pardavęs kok: t <• 
amerikiečiui bežemiui, per
ka sau vienasėdiją iš dvars 
nes turėdamas gyvulius ir 
padargus, gali kurkas dar
giau žemės nupirkti už 
amerikietį su vidutiniais 
pinigais. Reikia pridurti, 
kad nuo 1906 m. nuo išlei
dimo įstatymo 9 lapkričio, 
kaip sužinojau, visame pa
viete nebuvo atsitikimo, 
kad lietuvis ūkininkas butų 
pardavęs savą žemę vien iš 
apsileidimo, ar skoloms iš 
mokėti. Lietuvis nuo am
žių prisirišęs prie žemės, ir 
jį sunku nuo jos atitrauk
ti. - Visai nusigyvenęs ūki
ninkas, prislėgtas skolomis, 
bet paklausk, ar neparduos 
žemės? Išginsi — “ge
idaus tegul mane už skolas 
pasmaugia, bet žemės ne
parsiduosiu. Kągi vaikai 
užaugę pasakys? Vaikai 
paaugs, skolas išmokėsiu... i 
ir vėl tvirtai ant savo že
mės gyvensiu”... Toksai 
prie savo žemės prisiriši
mas labai pagirtinas. Rei
kia tiktai taisyti viršui pa
minėtas savo ydas

J. Besparnis. '

Taip ir tęsiasi dery- 
kol ar viena, ar 
pusė nenusileidžia^ 

ir taip, kad sukelti,

<?’ *11 '• A

visi

sar-

vals- 
Raš- 

jog 
šoko

jutų tai negi 
du daroma, 
nimas.

Turiu čia

I tles yispkių į __ urfe 
pasibaigia blogai: ©augu
mas ameriklečių-mųsiškių 
apleidę turtingą; tėviškę, 
palikę tėvus irjaunesnius 
brolius, išvažiuoją -ąukso 
karalystėn pralobti. Pas- 

. kui ta karalyste -pasirodo 
ne tiek turtingą auksu, Įdek 
vargu. Nepripratęs ; y prie
sunkaus darbo 'šaunus juki- 
ninkaitis atsiduoda Ameri- 

; kos linksmybėms ir nuskęs
ta ant dugno: Nebeturėda
mas dolerio nei pasilinks
minti, nei -namon parva
žiuoti, pradeda; savo tėvy
nės pažįstamiems siūlyti 
‘1 savo ’ ’ žemę;- likusiąją Lie
tuvoje; iš pažįstamų ge
daus pasiturinčių atsiran
da ukvatninkų pirkėjų ir 
daugumas ' naudodamiesi 
tuom, kad žemė nebrangiai 

, parduodama, perka už pas
kutinius dolerius: Padaro 
savotiškus amerikietiškus 
raštus .ir rodosi viskas už
baigta. Pirkėjas, turėda
mas rankoj raštus, rašo tė
vams namon: “Mieli tė
veliai! Nupirkau iš Jono 
Valecko jums žemę su vi
somis triobomis, valdykite 
patįs, kol aš negrįšiu. Ti
kiuosi džiaugsitės mano do
vana, busite dabar . ūkinin
kais ir prieš “gaspadorius” 
galvos nelenksite, kaip lig 
šiol; už ganymą paršų ir 
karvės nebereikės dienų 
atidirbinėti... Sidiev, ma
no senukėliai, likkite ap
rūpinti iki senatvės ir tt.”.

Nepaspėjo 5 savaitės sū- 
simegsti, pirkėjas skaito 
laišką: ‘Mielas Joneli!
Apsidžiaugėme apturėj ę ta
vo laišką, bet perskaitę mi- 
liudome, kad tavo pinigai 
vėjais nuėjo. Juozas Va
leckas nors ir turėjo išva
žiuojant savo dalies 12 de
šimtinių, bet - prabuvęs, 
Amerikoj ii metų nustojo 
pagal Rusijos įstatų teisių 
nuosavybės. Pasinaudodami 
ilgu buvimu Amerikoj se
sers per teismą ' žemę pri
sipažino sau, kurią ir val
do. Praeitą ketvergą par
važiavo iš Amerikos ir Juo
zas tėvynėn, bet seserįs jo 
neįsileidė nei į namus, nes 
sako, kad jį koks tai ad
vokatas pamokęs. Mes ir
gi buvom pas advokatą Pa
ne vėžy j. Advokatas geras, 
bet pasakė, kad Amerikoj 
daryti raštai, paliečiantįs 
nejudinamąjį turtą Rusijoj, 
— neturi jokio tvirtumo, ir 
tavo pinigai pražuvo”.

Jaigu taip tat, aš ir be 
advokato paaiškinu: nepir
kite būdami Amerikoj nuo 
draugų žemės Lietuvoje, 
nes raštai nors ir paliudyti 
konsulio, neturės Rusijoje 
vertės, nes pas mus turi bū
ti padaryta tam tikri pir
kimo raštai, patvirtinti vy
resniojo notaro. Geriaus 
pirkite, kaip parvažiuosite 
tėvynėn, o dabar likkite 
sveiki...

Juoz. Besparnis.

Raseinių apskr.
Pa’Naujų Metų bus mu

sų val^ęiąųs viršaičio rinki
mai. Norinčiųjų būti vals
čiaus ponu yra daug; kiek
vienas \ iš jų, norėdamas 
kuodaiįgiaiįsiai balsų turė
ti, taip dabar myli rinkė
jus, kad smuklininkams net 
prakaitas sunkias nuo bu
telių atkimsinejimo.

Nors ligšiol valsčius ‘ tu
rėjo pakęstįnus viršaičius, 
bet gali turėti ir visai gerą. 
Yra du žmogų (vienas La- 
šinskiuose, o kitas Pažvar- 
kulyje) blaivu, doru ir 
miesto mokyklą baigusiu. 
Kodėl kurio-nors iš šių
dviejų neišrinkus? Rinkti 
reikėtų kad ir dėlto, jog 
juodu po smukles nieko ne
girdo. TodeJ pažiūrėsime, 
ką rinkėjai padarys: ar iš
rinks jie viršaičiu blaivų ir 
išmintingą -žmogų, ar tą, 
kurs jiems butelių tuzinus 
statė? ; Dilgė.

VIEŽAIČIAI, 
Raseinių apskr.

Gruodžio 14 dienoje Vie- 
žaičių dvare grafo Volmie- 
rio, Joną Gaili ištiko baisi 
nelaimė. .Gailys buvo dva
ro gyvulių šėriku. Vieną 
dieną bečystydamas jautį 
gavo galą. Mat įpykęs gy
vulys negyvai žmogų suba
dė; perlaužė ranką ir kru
tinę sutrinę. Šaukiantį 
jam pagąlbos. niekas negir
dėjo, paskiau?; atrado jau 
žmogų visai sustingusi..

•.Antano Sūnūs.

PASVALYS, ' 
Panevėžio ap.

Vitartų dvare miško 
go namuose 16 gruodžio at
sitiko baisi lįelaimė. Vaka
re sargas.giečkojo: kažiko 
aaoboje, ;kixr buvo pakabin
ta šaudyklei Kai jis ją 
vartė, beregint žmona išgir
do šūvio balsą. Įėjus rado 
savo vyrą gulintį kraujuo
se, šaly ir, šaudyklė buvo. 
Šūvis perėjo per galvą, nu
braukė tris pirštus. Per
šautasis beregint pasimirė. 
' ?aliko žmoną su septyniais 
mažais vaikais. Taigi at
sargiai su šaudyklėmis.

o

atsiranda

SALOČIAI, 
Panevėžio apskr. 

Visur girtybė mažinasi, 
pas mus didyn eina: Salo
čių miestelyje
daugiau alinių ir žmonės 
ima labiau geri;. Per gir
tybę kitas ir mirtį atranda, 
o muštynių tai daug atsi
tinka. Kunigai meilingais 
žodžiais ragina į blaivybę, 
;iktai iš musų pusės reikia 
susipratimo.

Salotietis.
(“Vienybė”)-

——————.

ŽODIS AMERIKIE
ČIAMS.

Pastaruoju laiku suma
žėjus Amerikoj uždar
biams, pablogo gyvenimas 
musų išeiviams už marių. 
Nevisi musiškiai-ameriko- 
nįs tenai vienodai gyvena: 
vienas sveikas, kitas ligo
tas; vienas taupus, net šyk
štus, kitas visą savo uždar
bį pralaka galiūne. Suma
žėjimas uždarbių šiuos pa
staruosius privertė grieb-.

LENKIMAI, 
Telšių apskr.

Musų apylinkėje labai iš
siplatino tarp piemenų ir 
pusbernių vartojimas pišta- 
lietų. Nesenai per vienas 
vestuves sunkiai susižeidė 
jaunas vaikinas. Priežas
tis buvo: neatsargumas ir 
nemokėjimas vartoti. Kad 
tai butų pirmas ir paskuti
nis kartas, bet kiek jau to
kių atsitikimų buvo ir kiek 
bus. Labai platina tuos 
pištalietus vienas kontra- 
bandistas. Reikėtų šeimi
ninkams geriau prižiūrėti 
savo šeimyną. P. B.

LIUDVINAVAS, 
Kalvarijos apskr.

Del valsčiaus sueigos 
d. lapkričio, tariusios apie 
smuklių šventadieniais už
darymą, Vietiniai smukli
ninkai susirgo"’‘baisia karšt
lige. LaŽkstė -važinėjo ap- 
skritin, lakstė* gubernijom 
Neatrazdabii ramybės, šau
kė net patį “Jbgamastį” iš 
Prienų. Atvyko “Jagamas- 
tis”, surž^ninoi vargšus ir 
suteikė labai * ° pamačly vą ’ ’ 

, kaippagalbą: kai’štligė, 
ranka atimta..?

ssr??&
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VILNIUS.
dieną gruodžio “Ruto- 
buvo vaidinta žinomo

jo musų rašytojo p. Liudo 
Giros historiška tragedija 
‘ ‘ Kerštas . Kaip pats vei
kalas, taip it jo išpildymas 
buvo neprastas, bet tai ir 
nestebėtina, nes surinktos

8 
je”

Ibuvo visos geresniosios vai
dintojų pajėgos. Ypač pui
kus buvo: historiška renga 
ir papuošalai. Pasibaigus 
vaidinimui publika užžavė
ta plojo delnais, išreikšda
ma pagarbą vaidintojams, o 
ypač autoriui ir režisieriui.

Pasibaigus vaidinimui, 
Skaitlingi svečiai šnekučia
vosi sau dalindamiesi vai
dinimo įspūdžiais, kiti ki
tados rado sau rimtas kal
bas. Bet staiga suskambė
jo salėje partapi jonas, 
paskui vienas posmelis lie
tuviško suktinio, po kurio 
prasidėjo valsas. Kas Čia 
tokio?

Juk adventas, šokti ne
galima. Bet “Rūtoj”, mat, 
nesama advento. Prasidė
jus valsui, prasidėjo jau 
tarp svečių kitos kalbos, 
vieni, džiaugiami tokia “pa
žanga”, kiti jaučiasi už
gauti, kaipo katalikai. Vie7 
nas-kitas klausia, kodėl čia 
taip yra, nes visuotinojo 
susirinkimo nutarta per ad
ventą nekelti šokių. Bet 
mat, kitaip nori valdyba, 
tai ji leidžia šokti štai kuo 
remdamasi: “Rūta” šokių 
nedaro, nes jų afišose ne
skelbia, kaip kad visada da
roma, o jaigu patįs svečiai 
to nori, tai ji negalinti 
drausti; beto nuolatinis 
‘ ‘ Rūtos ’ ’ gro j ikas ne gr o J 
jas, bet tik iš pačių svečių.?

Vadinas “Rūta” laiko 
bufetą be svaiginančių gė
rimų; bet jaigu patįs sve-' 
čiai panorėtų, tai, gal, val
dyba ir tada leistų parsi
gabenti degtinės ir jaigu, 
dar ko užsimanytų, tai tai? 
jbgi butų galima... nes vis

“Rūtos” var- 
Keistas aiški

Be Šlapelio sankrovos 
yra dar ir žydas Eizikas, 
bet jo įstaiga jau silpnai 
gyvuoja.

Spirakiečiai yra gana ge
ro budo žmonės;
mingi, teisingi,

dievobai- 
j antrus, 

mandagus, meilus, duosnųs, 
vaišingi, blaivus, padorus.

Spirakiečiai ligšiol tebe
gyvena sodžiuose. Ūkis — 
trilaukis. Sėjama daug li
nų. Nors, apskritai imant, 
spirakiečiai gana turtingi, 
bet trilaukiame ūkyje po 
truputį vis smunka žemyn, 
todėl jau žada dalinties vie- 
nasėdžiais.

Spirakiečiai yra visi gry
ni lietuviai ir tautiškai ge
rai susipratę.^

Nors mokykla nuo Spira
kių tolokai, bet žmonės vi
si gana apsišvietę, 
trokšta mokslo.

pridurti, jog 
šokiai advente ne vietoje ir 
kiekvienas lietuvis katali
kas turi prieš tai protes
tuoti ir artimiausiame vi
suotiname “Putos” susi
rinkime tai apsvarstyti, ir, 
jaigu “Rūta” leis viešai už
gaulioti kataliko jausmus, 
ai, tikiuosi, katalikas ne

panorės prigulėti prie to
kios draugijos. Taip gi 
reikėtų atminti “Rūtai” 
jos tikslą —' vienyti lietu
vius, o ne stumti jų nuo 
savęs tokiais užgauliojimais. 

Jonas Rinkevičius.

SPIRAKIAI, 
Panevėžin apskr.

Spirakiai turi vienaklesę 
ministerijos mokyklą. Ji 
įsteigta 1909 m. Savo bu
to neturėdama, mokykla 
nuomuoja butą Dragonių 
sodžiuje, bent keturi vers
tai atstu nuo Spirakių. Vy
riausybė. mokyklai pastaty
ti paskyrė apie du tūkstan
čiu su viršum rublių ir pri
žadėjo duoti medžiagą, to 
valstiečiai, patariant kun. 
Andrašiunui ir mokytojui 
Ubeikai, sutiko tą medžia
gą suvežti.

Mokykloj kasmet moki
nasi suviršum 50 vaikų. 
Butų jų ir šimtas, kad bū
ti} vietos mokykloje, nesant 
gi vietos, turi vaikučiai lik
ti be mokslo.

Mokytojas Ubeika yra 
žmogus blaivas ir padorus, 
puikiai išsilavinęs, gražiai 
mokina

Kun. Digaičio rūpesčiu, 
Spirakiuose įsteigta “Blai
vybės” skyrius.

Vargoninkas Šlapelis tu
ri savo lietuvišką sankrovė- 
lę, kuriai gana gerai seka
si, nes savininkas moka 
gražiai apsieiti su žmonė
mis, duoda geras prekes ir 
prieinamomis kainomis.^

vaikučius.

t DABRAVALĖS VALSČ., 
, Naumiesčio apskr.

Labai linksma, kai į lai- 
; kraščius ateina žinios apie 

žmonių susipratimą, sten- 
gimąsi tinkamai aprūpinti 
savo reikalus. Nemažą su
sipratimą parodė ir Dabra- 
valės didesnėji valstiečių 
dalis per sueigą, buvusią 9 
gruodžio 1911 m. Tai su
eigai buvo pavesta apsvars
tyti pernešimą valsčiaus 
raštinės iš Silkinės į Lekė
čius. Reikia pasakyti, kad 
Silkinė, kur dabar randasi 
raštinė, yra pačiame vals
čiaus krašte, ant Nemuno 
kranto, taip kad kuriems- 
ne-kuriems valstiečiams 
bus 16 — 17 verstų, o ir pri
važiavimas čionai nekoks, 
nes kailių, griovių neapsi
lenksi; valsčiaus raštinė — 
iš vienos pusės žydo Leize- 
rio karčema, o iš kitos — 
to paties žydo vandeninis 
malūnas, — tai ir visi Sil
kinės namai bei gyvento
jai... Visai kas kita yra 
Lekėčiai: čionai jau penkti 
metai, kaip įsikūrus para
pija; Lekėčių kaimas di
džiausias (apie 2.000 gyven
tojų) visame valsčiuje ir 
guli pačiame jo viduryje; 
keliai visuomet geri. Tokį 
padėjimą gana gerai su
pranta ir mato valstiečiai 
(bent jų didesnė dalis). 
Bet kur tau užsileis žyde
lis!... Valsčiaus raštinę iš
nešus, pasibaigtų jo visi 
“gešeftai”; nors ėmęs ir 
bėk į Afriką (pasakoja, kad 
jis tenai yra buvęs). Taigi 
pasikvietęs į pagalbą Alau- 
čiaus (apie 3 verstai pake
liui į Silkinę) žydus, šoko 
gelbėti savo “guštą”. Pir
miausiai puolėsi prie vals
čiaus ponų: vaitas iš-pat 
pradžios jam davė suprasti, 
kad pas jį neką telaimė- 
siąs; taigi inkibo į vals
čiaus raštininką, Petrą La- 
zaucką. Tasai tai ir buvo 
didžiausiu žydo reikalų, o 
ne valstiečių (gal, kam ir 
keistai atrodo) užtarėju. 
Nemaža žydeliui padėję 
kai-kurie valstiečiai, kaip 
antai: jo senas bičiuolis 
Petras Puida iš Šetijų, Ga- 
baritis, Arkušauckas ir ki
ti, kurių pavardes tuo tar
pu apleidžiame.

Pasakoja, kad žydeliai 
šiam reikalui paskyrę į 300 
rub. Gal, ir nujauzdami 
gerą pelną, darbavos žydo 
naudai išsijuosę. Pirmiau
siai, norėjo atgrasinti vals
tiečius nuo perkėlimo raš
tinės į Lekėčius — didelė
mis valsčiui išlaidomis, bet 
kuomet paaiškėjo, kad val
stiečiai galį parduoti prigu
lintį jiems Silkinėje daržą 
su triobomis ir už tuos pi- __ ____ .__
nigus įrengti triobas Lėkė-{tokias mintis.

šiuose, — griebėsi kitokio 
įrankio. Prasidėjus suei
gai, pakėlė tokį riksmą, 
staugimą, jog ištikrųjų at
rodė, kad “ne sausai” ir ne 
del bereikalo taip rėkiama. 
Vaitas paliepė kamuoliukus 
mesti: kas nori į Lekėčius 
— metė balton skrynutėn, 
kas ne — juodom Žydo bi- 
čiuoliai, matydami, kad 
pralaimėsią, ėmė atkalbi
nėti nuo metimo ir traukti 
vienus į karčemą, kitus į 
raštininko kambarius, nes 
ir čionai pilna buvo gėri
mų, gal, nemažiau, kaip 
karčemoje; atsirado tokių, 
kad paklausė, bet didesnėji 
valstiečių dalis parodė ne
mažą susipratimą ir likę 
balsavo už Lekėčius. Pa
sibaigė balsavimas; reikė
jo nutarimas rašyti: vaitas 
nuėjo ieškot raštininko, nes 
sueigoj jis maža rodės: ma
tyt, su bičiuoliais stengės 
skausmus užlieti. Šiaip- 
;aip surašė nutarimą: 

tiečiai ėjo pasirašyti, 
tininkas, matydamas, 
žydo reikalas žūva,
gelbėti, bet taip nelemtai, 
kad išėjo, kaip anoje pasa
koje, “meškino pasitarna- 
vimas”. Mat, ėmė atkal
binėti žmones nuo pasirašy
mo, paskui gąsdinti ir keik- 
;i, o kuomet vaitas užsis
tojo, tai šoko anam į krū
tis; — vos perskyrė. Vals
tiečiai iš tokio raštininko 
pasielgimo yra labai pasi
piktinę, nes, įžeizdamas 
valsčiaus išrinktą vyrą, 
žeidžia ir visą valsčių. Sa

xo, jaigu jo nuo mus nepra- 
šalįs, tai skųsimės augštes- 
nei valdžiai. Vargu jam 
valdžia dovanos, nes vaitas 
nivo su medaliu. Tai mat, 
kaip veikia žydo užtaryto
jai!... Valstiečiai sako: 
miisų valsčiuje dabar yra. 
trįs žydai, ir kaip jie žmo
nes už nosies vadžioja ir 
kokį trukšmą sukelia, o kas 
butų, kad jie turėtų lygias 
teises ir jų butų daugiau?...

(“Šaltinis”).

Tegu mane Dievas nuo to 
apsaugoja.

Ant juros siaučia baisi 
audra.
kaip bolę, visi persigandę.

— Ponas kapitone — 
klausia persigandusi viena 
keliauninkė, jau gera valan
da kalbanti poterius — ar 
yra kokia nors viltis?

— Labai silpna. Po pen
kių minučių poni busi dan
guje.

— O tegu mane Dievas 
nuo to apsaugoja.

Prastai suprato.
— Ponas fotografai, la

bai prašau, kad tik gerai 
išeičiau.

— O, kas link to, poni 
buk rami! Pas mus tre- 
pai ištaisyti kaurais. 4

O į ką turiu rašyti?
Motina: — Ką aš matau, 

Mariute, rašai meilišką 
laišką ir tai dar pas vyriš-

Vilnys laivą mėto

Duktė: — O į ką turiu

Atsikirto.
Viename vakarėly  j vie

nas vyras išnetyčių užmynė 
merginai ant sijono uode
gos. įnirtusi mergina at
sisuka ir staiga surinka: 
Jautis!

— Atsiprašau— sako vy
ras, bet aš nesu kaltas, kad 
karvė turi tokią ilgą uode
gą

Kiekvienas žmogaus am
žius su-savimi atsineša ki- 

-'?;r - .... i v'. « f
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Išdinamitave skalbyklą.
Pueblo, Colo, — “Colora

do Laundry” firmos didelė 
skalbykla pačiame miesto 
centre, kurioj dirbo neuni- 
jistai darbininkai, nežinomą 
piktadarią liko dinamitu iš
sproginta oran. Detektyvai 
rado knatus nuo dinamitiniu 
šovinią ir tvirtina, kad tai 
yra darbas specijalinią di- 
namitininkų, negyvenančią 
net tame mieste, 
klos savininkas 
$1.000 piktadarią 
mui.

Skalby- 
paskyrė 
suradi-

Areštavo aktorių 
A

Philadelphia, Pa. — Areš
tuota aktorių keliaujanti 
grupė “Irish Players Com
pany” neva už ją lošiamus 
nemoralinius veikalus, bet 
teisingiau už išjuokimą sa
vo lošime airių ir ameriko
ną. Teisėjas Carr pareika
lavo iš kiekvieno areštuoto
jo $500 parankos. Į liudi
ninkus tarpe kitą buvo pa
šaukta keli kataliką kuni
gai ir pastoriai, idant jie 
nuspręstą, ar tie aktorių lo
šiami veikalai yra nemorali
niai. Kunigas McGarrity 
nusprendė, kad veikalas, 
kurį jis matęs, yra labai ne
moralinis. Bet kun. McGar
rity yra airis, o aktoriai 
kaipsyk ir išjuokė airius.

Teismas veikalą “The 
Playboy of the Western 
Worlds” pripažino nemora
liniu ir uždraudė jį lošti ta
me mieste, bet visus akto
rius paliuosavo nuo visokios 
atsakomvbės. •z

grupę.

Traukinio susidaužimas.
Centralia, III. — Illinois 

Central geležinkelio speci- 
jalinis traukinis užbėgo ant 
stovinčio privatinio trauki
nio Great Northern stotyje 
Kimmudy, III, ir vienas 
traukinio vagonas susikūlė 
į šipulius. Nelaimėje liko 
užmušti: J. T. Harahan, bu- 
vusis Illinois Central gele
žinkelio kompanijos prezi
dentas, F. O Mehler, Rock 
Island geležinkelio vice-pre- 
zidentas ii’ trįs kiti keliau
ninkai. Daugelis kitą ke
liauninką liko sunkiau ar 
lengviau sužeisti.

Nesavos mirties statistika.
Washington, D. C. —- Pa

gal vyriausybės statistikos 
biuro išduotą atskaitą pe
reitais metais visoj šalyj bu
vo 48.606 atsitikimai nena- 
turalinės mirties. Išeina 
tatai 6 atsitikimai ant kiek
vieną 100.000 gyventoją. 
Skaitliu j e tą nesavos mir
ties atsitikimą yra 3.190 
žmogžudysčių, arba tiek 
žmonią visoj šalyj nužudė 
Įvairus piktadariai. Dau
giausiai žmonių žuvo nesa
va mirtimi New Yorke — 
3.758, o Chicagoj — 2.049. 
Daugiausiai auką prarijo 
geležinkeliai, nes net 7.877; 
nuskendo 4.818, sudegė 
4.182, kasyklose ir akmeną 
laužyklose žuvo 2.484, tram- 
vajai užmušė 1.949, gazu už
sinuodijo 1.379, automobi
liai užmušė 988, arba 1,8 ant 
kiekvieną 100.000 gyvento
ją. Likusieji žuvo kitokio
se įvairiose nelaimėse.

Atmetė miesto sumanymą 
kontroliuoti tramvajus.
Detroit, Mich. — Šio 

miesto gyventojai visuotinu 
balsavimu nusprendė, jog 
jie nenori tramvają linijas

□.T.
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Darbas ir Kapitalas

Tą

tėvynę. Tam'

Labai linksma knyga

HUMORAS IR SATYRA
38 .miestai 
ir daugiau

vi-
ge- 
že-

SUVIENYTŲJŲ VALSTI
JŲ GYVENTOJAI, FAR- 
MERYSTĖ IR INDUS

TRIJA.

buvo 
kuomet 
sužinojo

Visi

'ius išnešus;- IXOGOr žmonai 
Kadangi neri&fiftSF daugiai 
darbininką is darbo paleis
ti, tatai sutruihpihfa darbo 
laikas. ni

nusistebėji- 
sugrįžęs 
apie at- 
50 do- 
šruotais

suvaryta šunies kailiu, o ant 
kiemo surasta dar kelis 
smulkius dolerią sklype
lius.

jStrSG

pavesti miesto kontrolei. 
Stebėtinas tai naturimas, 
nes miestas pažadėjo jiems 
važinėjimą tramvajumi už 
3 centus ir dar su persikė
limo biletais (transfers), 
vienok geriau mokėti 4 cen
tus, negu miestas pasisavin
tą tramvajus.

Matyt, tramvajų kompa
nijos nesigailėjo centą... 
Stokavo tiktai 6 tūkstančiai 
balsu reikalingai daugumai.

. Elektra ir balsavimas.
; Washington, D. C. — Pul

kininkas Copley iš Illinois 
valstijos įnešė kongresai! 
bilią, proponuojautį kongre
so atstovą ir senatorių bal
savimą su pagalba elektros 
sagučių. Pagal tą projektą 
kiekvienas atstovas turėsiąs 
prie savo stalo du sagučių, 
vieną su žodžiu “taip”,“o 
kitą “ne”. Tatai vieton 
šaukimo ir bereikalinko lai
ko leidimo balsuojant ko- 
kiame-nors įstatymą suma
nyme, užteks atstovui pa
spausti sagutį, kurį nori, o 
elektros mašina jo balsą už
registruos.

Miesto New Yorko skolos.
New York, N. Y. — Vie

nas tik miestas New Yor- 
kas turi $1.037.811.718 sko
los, arba daugiau negu Su
vienytąjį; Valstiją vyriau
sybė. Tos skolos vieton ma
žėti — kasmet dauginasi ir 
nežinia kuomet miestas jas 
išsimokės. Visos Suvieny
tosios Valstijos turi $20.000- 
000 skolos mažiau, negu tas 
vienas miestas.

Epidemija akademijoj.
Boston, Mass. — Vieti

nėj moterių akademijoj 
‘ ‘ Clark ’ ’ pra dė j o siausti 
gerklės uždegimo epidemija, 
kuriaja susirgo keliolika 
studenčių. Viena iš stu- 
denčią, gavusi laišką nuo sa
vo numylėtinio, išbučiavo jį 
karštai ir ji pirmoji susir
go gerklės uždegimu. Nuo 
jos užsikrėtė ir keliolika ki
tą studenčią. Vėliaus iš- 
tyrta, kad minėtos studen
tės numylėtinis sirgo ger
klės uždegimu ir, paseilinęs 
konvertą užlipdant, persiun
tė savo mylimajai ligos bak
terijas. Jaigu pastaroji ne
būtą bučiavusi laiško, gal 
butą ir neužsikrėtusį. Ta
tai atsargiai... su laišku bu
čiavimu...

Neapmokami užkandžiai 
mokyklose.

Spokane, Wash. — Vieti
nėse viešose mokyklose įve
sta naujiena. Būtent mo
kyklą vaikai tarpe lekciją 
uždyką gaus šiltus užkan
džius. Turtingesnią tėvą 
vaikai už tuos užkandžius 
turės kiek mokėti, bet bė
dinieji vaikai gaus juos vi
sai už dyką. Toji labdary
bė įvedama del daugumo 
bėdinąją vaikų, kurie tan
kiai kenčia badą. Išlaidas, 
kokios bus reikalingos, pa
dengs labdarybės draugi
jos.

Iššovė pinigais į šunį.
Swoyerville, Pa. — Šia

me mieste vienas lenkas 
neužsitikėjo bankams, o ka
dangi ir skrynioj bijojo lai
kyti pinigus delei savo įna
mių, tatai sugalvojo labai 
originalinį būdą ir visus 
savo sutaupytus $50 bank
notais paslėpė į seno sau-

tojamąs kabojo ant sienos. 
Reikėjo pasitaikinti, kad 
nesant šeimininkui namie, 
besivalkiojantis šuva atbė
go kieman ir taip pradėjo 
gaudyti naminius paukš
čius, jog vienas iš įnamių 
griebėsi šautuvo, užtaisė jį 
dideliais šruotais ir per lan
gą iššovė į šunį. Pašautas 
šuva sustaugė ir kiek ko
jos neša pasileido bėgti. 
Kokis gi nemalonus šeimi
ninko 
mas, 
namon 
sitikimą. 
lerią kartu sir

Bengiamastraikas.
New Yorkę žada 'strai- 

kuoti siuvėjai ir tam tiks
lui parengiama slaptas bal
savimas, ar ^Ira&uoti, ar

' 3 '. L C ne.

Fabrikantas kovoja su dar
bininkais.

Milwaukee, Wis. — Pa
garsėjęs didelis organizuoto 
darbo priešas, fabrikantas 
John Kirby, Wisconsino 
valstijos fabrikantą susi
rinkime raginęs pradėti 
smarkią kovą su darbinin
kų vadovais, kurie organi
zuoja darbininkus į kovą 
darbo su kapitalu. Pa
smerkė jis taippat straikus 
ir tą streikų vadovus, ku
rie buk perdaug reikalaują 
ir patįs nežiną ko norį. Ži
noma, Kirby’io draugai, to
kie jau vieno lizdo paukš
čiai kaip ir jis pats, karš
tai pritarė tiems kapitalis
to raginimams.

Lenką farmeriu bendrovė.
Stevens Point, Wis. — 

Broliai Worzall, leidėjai 
lenką ūkės laikraščio “Rol
nik” mieste Stęvęns Point, 
nupirko iš Halo way Land 
Co. Marathon paviete 20- 
000 akerią žemės. Ant to 
milžiniško žemės ploto jię 
sumanė įsteigti didelę len
ką farmerią bendrovę.

Nenori užsieniu malonės.
Washington, D. C. —7 

Žemdirbystės ministerija 
sumanė uždėti dideles cu
krinių batvinių. plantacijas 
ir ragina farmerius juos so- 
dyti. Ikišiol Suvienytos 
Valstijos buvo priverstos 
importuoti cukrinius batvi
nius iš Rusijos, Franci jos ir 
Vokietijos, bet dabar ma
noma šalis turės savo batvi
nią iki valiai ir nereikalaus 
užsienią malonės.

Straikas audinyčiose.
Lawrence, Mass, audiny

čiose straikas nepasibaigęs 
ir jo galas nepramatoma. 
Straiko užbaigimu rūpina
si piliečiai, bet kaip guber
natoriui, taip ir pačiam 
miesto majorui tas klausi
mas mažai rupi. Fabrikus 
saugoja astuonios milicijos 
kompanijos (rotos).

Sviesto brangumas.
Chicagoj ir kitur sviesto 

kaina labai augštai pašoku
si. Per 28 metus tokio 
brangumo nebūta. Už svie
sto brangumą kaltinama 
sausmetis ir šaltoji žiema.

Darbo laikas sumažinta.
Iš Philadelphia rašoma, 

kad įstaigą “The Baldwin 
Locomotive Works” valdy
ba pranešusi savo darbinin
kams, jog įstaigose toliau 
bus dirbama tik keturios 
dienos savaitėje. ’Gruodyj 
pereitais metais iš tą įstai
gą prašalinta 250 darbinin- 

tuvo vamzdį, kuris nevar^ką ir dabar. dirbančią skait-

Nuo 1900 iki 1910 metą 
Suvienytąją Valstiją gy
ventojai, neskaitant Alas- 
kos, Havaii saitų ir Porto- 
Rico, pasidaugino iš 76.000- 
000 iki 92.000.000, arba 21 
nuošimčiu. Už pirmesnįjį 
dešimtmetį tas gyventoją 
pasidauginimas - siekė tik
tai 2 nuošimčiu; Gyvento
ją priaugimo skaitliun įei
na 3.000.000 suviršum gi
musią čia iš baltąją svetįm- 
žemią ir apie 1.000.000 ni- 
gerią. Tokiuo budu gauna
ma tokios skaitlinės: 68- 
389.104 yankės, 13.343.583 
gimusieji čia iš baltąją sve- 
timžemią ir 9 828.294 nige- 
riai; čia reikia : pridėti dar 
265.683 indijbnus, 70.944 
chiniečius, 71.732 japonus 
ir 2.936 kitokius ateivius iš 
Azijos.

Suvienytose' Valstijose 
gemančią svetimžemią 
skaitliaus augimas galima 
išaiškinti, žinoma p emigran
tą priplaukimit. Į dešimt
metį nuo 1900 iki 1910 me
tą tas emigrantą priplauki- 
mas buvo didžiausiuoju ša
lies historijoj- - ir pasiekė 
8.795.385 žmonią, arba tri- 
mi milijonais didesnis, negu 
pirmpraėjusiarae. dešimtme
tyje. Didelė ? i-emigrantą 
dalis, grįždavo i ^tgal ? į savo 

tiri ypa-j 
čiai daug. prigelbė j o finan
sinis krizis 1907—8 metais.

Visą < Suvienytąją Valsti-; 
ją gyventojų 4(? nuošimčiai 
gyvena miestuose!,! tarpe ku
rią mažiausieji; i turi 2.500 
gyventoją. Ypačiai skait
lingai apgyvendinti Naujo
sios Anglijos valstiją mies
tai. Dešimts metą atgal 
Suvienytose. Valstijose -mie
sto gyventoją buvo priskai- 
toma 40 nuošimčią. 
metais 
buvo 
100.000 
ventoją; juose gyveno 
208.347 žmonių;.- arba 
nuošimčią visos šalies 
ventoją. Dešimts gi metą 
vėliau tokią ftiiestą skait
lius pasidaugino iki 50 su 
abelnu skaitliam 20.302.138 
gyventoją, arba 22 nuošim
čiais visą šalies gyventoją.

Bėgyje paskutinio de
šimtmečio farmą skaitlius 
pasidaugino tiktai 10 nuo
šimčią. Žemdirbyste užsi
ima maž-daug 32 nuošim
čiai visą Suvienytąją Vals
tijų gyventojų, o 1905 me
tais 35 nuošjjmči?įi ir tuo
met viena fąrma atsiėjo ant 
13 žmonių visos palies gy
ventojų; 1910 mętais viena 
farma atsiėjo, jap ant 14 
žmonių. Dešimts metų at
gal viena farpia pristatyda
vo savo produktų^ 13 žmo
nių, o dabar 1£. Neste
bėtina, kad taip pakilo val
gomųjų produktą kaina.

Šiame atvėjyj ypačiai 
yra indomi kviečių derliaus 
statistika. 1909 metais 
kviečiais buvo užsėta 52- 
589.000 akeriai žemės, ty. 
15 nuošimčių mažiau, negu 
dešimts metų atgal. Bet 
kviečių derliaus 1909 metais 
gauta 683.373.000 bušeliai,

1900
visoj valstybėj

Su 
gy- 
14-
18 

gy-
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Audėją straiko Lawrance, Mass, reginys. Straikininkai maršuoja su šios ša
lies veluvomis, o kareiviai atkišę į tai durtuvus. Kapitalistą bernams leidžiama ir 
pačią veluvą pažeminti.

kuomet pirmiau didžiausias 
derlius duodavo 658.530.000 
bušelią. 1900 metais užsie
nin buvo išvežta 186.907.000 
bušelią kviečią ir miltą, ty. 
28 nuošimčiai pirmbuvusio 
derliaus; po dešimčiai metą 
išvežta užsienin 87.364.000 
bušeliai, ty. 53 nuošimčių
1899 metą derliaus.
...Į dešimtį metą nuo 1900 
iki 1910 metą visą farmą 
vertė su ją trobomis iš $16- 
674.648.000 pasidaugino iki 
$34.681.507.000, ty. daugiau 
negu pasįdvigubino. Tuom 
tarpu , kaip fąrmų skaitlius 
pasidaugino 10 nuošimčią,! 
dirbamos žemės akerią 
skaitlius pasidaugino tiktai 
4 nuošimčiais. 1900 metais 
vidutiniai ant vienos farmos 
išeidavo 146 akeriai, arba 
po 5,5 akerią vienam žmo
gui; gi 1910 metais — 138 
akeriai, arba 5,2 akeriai 
kiekvienam Suvienytąją 
Valstiją gyventojui.

Smarkus farmą vertės 
dauginimasis išalkinama 
įvairiais žemės apdirbimo 
pagerinimais, kurie padau
gina pačios farmos produk- 
tiviškumą. Įtaisyta dau
gybė žemės drėginimo pra- 
vedimų, sausinimo, praša
linta akmenįs, pagerinta 
dirva ir t. p.

Šiandieninis farmeris 
šokiais budais stengiasi 
rinti savo farmą, o savo 
mes plotą nesistengia
dinti. Technikos pagerini
mai įvesta ant 62.949.000 
akerią. Reikia manyti, kad 
dideliu žemės brangumo pa
kilimu yra tas, jog žemei 
nuolatos priduodama di
desnė svarba; apart to, pa
sikėlė visokią gyvenimo 
reikmeną kaina. Pakili
mas farmerią savasties kai
nos dar neparodo visos ša
lies abelno gerbūvio, kaip 
pakilimas prekią kainos ne
liudija gyventoją turtingu
mo.

1900 metais farmerystės 
darbui buvo išleista $357- 
000.000, o 1910 m. — $646- 
000.000, ty. 81 nuošimčiu 
daugiau; abelna gi suvarto
tą dirbtiną trąšą kaina
1900 metais iš $53.000.000 
pasidaugino 1910 metais iki 
$114.000.000, ty. 114 nuo
šimčią.

1900 metais Amerikos fa
brikuose buvo pagaminta

prekią už $11.407.000.000, 
po dešimtimi gi metą buvo 
pagaminta už $20.672.000- 
000, arba 81 nuošimčiu dau
giau. Čia nepriskaitoma 
vertė ranką darbo, namą 
statymo ir daugelio smul
kią išdirbiniu, padirbamą 
mažose dirbtuvėlėse. Mi
nėtieji 81 nuošimtis dau
giausiai yra pasekme pra
gyvenimo pabrangimo.
didžiulį kapitalą 1900 me
tais pagamino 4.712.763 
žmonės, 1910 metais paga
mino 4.712.763 žriionės, 1910 
metais —- 6.615.046 žmonės, 
arba 21 nuošimtis visą Su
vienytąją Valstiją gyvento
ją. Kiekvienas darbinin
kas vidutiniai 1900 metais 
gaudavo 426 dolerius į me
tus, o 1910 metais — 518 
dolerią. Kapitalistai pri
versti buvo pakelti mokes
tį už darbą delei abelno gy
venimo reikmeną pabrangi
mo, nors kiekvienas darbi-

ninkas kasmet už 518 dole- 
rią algos pagamindavo 
darbdaviui prekią už 3.125 
dolerius, arba šešis kartus 
daugiau už tą, kiek jis gau
davo.

Visos augščiau privestos 
skaitlinės parodo neparale- 
linį privatinės savasties au
gimą su pasidauginimu ša
lies gerbūvio, kadangi dar-! 
bo žmonės nuolat vargsta, 
neužganėdindami reikalin
giausią gyvenimo reikalą. 
Bėgyje keturią metą nuo 
1900 iki 1904 m. nacijonali- 
niai šalies turtai pasidaugi
no iš $88.500.000.000 iki 
$107.000.000.000, ty. $18- 
500.000.000. . Bet šios pas
tarosios skaitlinės gana nė- * 
pilnai perstato nacijonali- 
nius turtus. Vienas yr’a 
aišku, kad šalies šeiminin
kavimas yra nenormalinis, 
netikęs ir nuolatos vis skau
džiau atsiliepia į abelną 
gyventoją gerbūvį.

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

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

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

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

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

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

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus šiųzdamas adresuok taip:

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

Kas atsiųs 1)1! .00, gaus taj juokingą kny[-;ą ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.
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tvvvvvvvvv'vvv-vvvvvvvvTvvvį*

M0TERIĮF1

APIE VALGIŲ GAMI
NIMĄ.

Geras valgių gaminimas 
yra didesnės reikšmės rei
kalas, nei kad kam tas ro
dytųsi. Labai tankiai mo
terystėje nesutikimai kįla 
iš to, kad pati nemoka at
sakančiai gaminti valgius. 
Ir kaip jus pęrsistatysite 
sau tokį atsitikimą: Vyras 
pareina iš darbo namo, pati 
paduoda jam valgyti, o čia 
sriuba atsiduoda dumaiš, 
mesa kieta arba prisyilusi, 
bulvės nedavirtos ir tt. Ži
nomas daiktas, kad toksai 
pačios pasielgjnias nepądi- 
dina meilės nei pagerbimb.

Ne viena lietuvė moteris 
geistų gerai valgius gamin
ti, bet permažai turėjo pro
gos, kad išmokus tos mote
rims neatbūtinos dailės. 
Taigi žemiau pasistengsime 
moterims suteikti kelis pa
tarimus ir pasargas, kas be 
abejonės ne vienai bus nau
dinga.

Kaip žinoma, tvarka vi
sur ir visame reikalinga, o 
ji reikalinga juo labiau vir
tuvėje. Kiekvienas rakan- 
dėlis, kiekvienus įrankis ir 
daiktas privalo turėti sau 
tam tikrą paskirtą vietą, ir 
kokis daiktas iškur paima
ma, po panaudojimui tas 
daiktas visuomet tuojau rei
kia padėti savo vieton. Jei 
visokie daiktai by kur palie
kami arba pametami, tuo
kart išeina laiko nuostolis. 
Moteris ieško šaukšto arba 
ko kito, kurių savon vieton 
nepadėjo, o čia sriuba ver
da, mėsa svįla. Delei to ne 

i viena baisiai ima keikti, šo
kinėti Šen ir teh, bet tame 
atsitikime nei keiksmas nei 

— kas kitas motėrei begali pa- 
7 gelbėti.

• Raškiau reikia rupinties 
viskas kuošvariausiai užlai
kyti, nes virtuvei švarumas 
taip 'reikalingas, kaip mer
gaitei nekaltybė. ' Nors val
giai butų kuopuikiausi, ge
rai išvirti ir aukso induose 
ant stalo padėti, tai vienok 
jie nebus gardus, jei bus 
stoka švarumo. O kaip tai 
dar žmogui pasibiaurėtina 
radus valgiuose plaukus, va
balus ir tt.

Virtuvės indai ir abelnai 
visa virtuvė privalo net 
kvepėti nuo švarumo ir 
tvarkos. Virtuvėje neturi 
but dulkių, voratinklių. Ra
kandai (baldai) iš švarumo 
tegu net žvilga, taippat 
grtedįs ir pečius. Paskui 
reikia atkreipti doma į sa
ve pačią. Gražių ir bran
gių parėdnių virtuvėje ne
vartojama, bet drabužiai tu
ri but kuošvariausi. Plau
kai glotniai turi but sušu
kuoti. Musės ir tarakonai 
visokiais budais reikia nai
kinti, nes tai labai nema
lonus valgiuose pridėčkas, 
kuomet tie vabalai įsirango 
indan.

Švai’umos stoka netik 
kenkia sveikatai, bet gali 
sutrumpinti net gyvastį. 
Tas ypatingai lytisi varinių 
indų, kurie gerai neišvalyti, 
iš savęs išleidžia baisius 

** nuodus. Reikia taippat tė- 
myti, idant išbaltinti indai 

j^nuplukus išnaujo butų iš- 
^*baltinami.

Mėsa pirm virsiant rei
kia gerai nuplauti ir nepa
dėti bile kur, pav. ant len
tos, nes iš medžio ji prisi
traukia daug nemalonaus 
kvapo.

Rankas mazgoti reikia 
kuotankiausiai, nors kelis 
sykius į dieną ir ne tik todėl, 
idant rankos butų švarios, 
bet dar ir todėl, kad iš pa
lytėjimo visokių daiktų gali 
Sugesti skonis, pav. jei kas 
čiupinėja silkes, o paskui, 
rankų nenusiprausus, ima 
vartyti kitus valgomus 
daiktus, tada tie valgiai ir 
atsiduoda silkėmis.

Su švarumu jungiasi pa
dailinimas. Sviestas pav. 
mums pasirodo gardesnis, 
jei jis ant stalo paduodama 
netik švarus, bet dar ir dai
liai sudėtas. Taippat mė
sos apklojimas daržovėmis 
arba morkų šmoteliais abęl- 
hai visiems patinką ir su
teikia daugiau skonio.

Virtuvės šeimininkei 
taippat neatbūtinai reika
linga darbštumas ir stropu
mas. Negera veltui leisti 
laikas. Jei 12 vai. turi but 
priruošti pietus, o 10 vai. 
bus dar neplauti puodai, 
ugnis neužkurta, tai ir su 
pietumis bus galas. Svar
biausias tečiau virtuvėje 
daiktas — tai taupumas 
(pačėaumas). “Maža vir
tuvė stato rumus”, skamba 
patarlė, o tas reiškia, kad 
jei virtuvėje išlaidos mažos, 
tai už sutaupytus pinigus 
galima pastatyti net rūmai. 
Visviena, ar savo namuose, 
ar tarnyste j, buk taupi, o 
už tai nebus rugonių. Kaip 
su malonumu, taip ir su 
taupymu nieks nieko nepra
rado. Esi savo namuose, 
tai vyrui, sau, namiškiams 
arba giminėms su taupumu 
virtuvėje daug naudos at
neši ir už taį visuomet busi 
pagirta. '

Nėra reikalo pirkti bran
gius valgius, kadangi val- 

’ gių gerumas paeina ne iš 
brangumo, bet iš jų pritai- 
symo. Prancūzai pąy. taip 
moka pigiu budu pigiems 
valgiams suteikti skonį, kad 
iš to prasiplatinusi patarlė, 
kad franeuzas su sosų 
(skystimų) pagalba net iš 
močiutės pantaplio priruoš 
gardų valgį. 5 Retkarčiais 
koks pridečkėlis, nežymi at
maina pagerina-valgio sko
nį. Tam tikslui pridera 
skaityti virtuvių knygeles, 
kokių jau ir lietuvių kalba 
daug randasi.

Taupumas virtuvėje visu- 
pirmu yra tame, idant kuo- 
atsargiausiai apsivaiksčioti 
su virtuvės indais, įrankiais 
ir baldais. Neatsargi vi
rėja daužo puodus, stiklus, 
bliudaus, lėkštes, o nors tas 
viskas galima pigiai pirkties, 
visgi išlaidos nereikalingos. 
Suskaityk ištisų metii išleis
tus pinigus už sudaužytus 
visokius daiktus, o kvoterių 
susirinks labai daug.

Paskiau reikia taupyti 
malkos ir anglis, kas daug 
lėšuoja. Palaidunystė yra, 
jei pečiuj nuolatos daug ug
nies užlaikoma, nes netik 
reikia tuomet sunaudoti 
perdaug kuro, bet apart to 
daugumas verdamų valgių 
reikalauja palaidėsnės 
nies. Mėsa ant didelės 
nies smarkiai verdanti 
ra toki trapi ir skani, 
kad ji butų verdama 
palengvos ugnies. Daržovės 
pei* greitą virimą pajuoduo
ja ' iš viršaus, o vidurys pa
sidaro kietas ir netenka pri
gulinčio sau skanumo.

Tiek tuo tarpu apie vir
tuvės reikalaus ir 
minimą.

Red. prierašas: Pirm ke
lių savaičių iš Grand Ra
pids, Mich, iš vieno savo 
skaitytojų gavome taip va
dinamą “atsiliepimą”, 
koks buvo prašoma patąl-į 
pinti Moterių Skyrium Ka 
daugi tasai “aišiliėpiinasVF 
rašytas be prasmes' TE Šau 
sunkiai įskaitomas, -tani sa^’ 
vo gerbiamam rasytojui'Ate 
sakėme, kad jo raštas mums 
netinka, kadangi jame ličiu 
nieko naujo, nieko pamokiF 
nančio. Ir tuo atša^Hiu 
musų skaitytojas pasirodė 
įžeistu ir atsisakė net skai
tyti “Kataliką”. Kadangi 
mes norime visus savo skai
tytojus pakakinti, tatai že
miau ątspaudiname jo atsi
liepimą, bet počlTa;Ųg,;pa|yr 
mime, kad panašių raštų 
ateity laikraštin nedėsime, 
kad jie nors ir geriąįfgių 
bičiuolių butų prisiunčiąpli. 
Juk rašant reikia daugiau 
netik galvoti, bet dar mo
kėti šiek-tiek parašyti. Štai 
tasai “atsiliepimas”, kurio 
statrašą šiek-tiek pataiso
me.

“Atsiliepimas vyrų į mo
teris. Seserėles-moterėles, 
nesigirkit ir nesikelkit 
prieš vyrus, kad esate gam
tos karalienėmis. Visaga
lis Dievas sutvėrė visupir- 
ma vyriškį Adomą, o pas
kui tik moterį — Jievą. 
Visagalinčio tokia valia pa
lieka; vyras yra pirminin
kas pasaulio darbuose ir vi
sokiuose reikaluose; teži
nai, fabrikai ir visokie 
daiktai padaryti vynj gu
drumu; vis tai darbas mo
kintų, išmintingų ir mate 
dragalvių vyrų; o " moterįš 
apie tai nieko neišmanot 
Moterįs be vyrų negali birt 
motinomis... Dėkavoją he 
viena motina, bet dažniau 
tėvui; motina šu ' vaikais 
namuose būdama visuomet 
gali sau ramiai sėdėti, o 
vyrai prakaitą lieja teai- 
hbse, geležinėse šapose, 
dirba kaip mulai dėlei sa
vo pačios ir vaikų užlaiky
mo. Išmintingas vyras yra 
inspektoris savb familijos; 
jei motina savo vaikus ne
gerai moko, tėvas tada pa
moko motiną ir vaikus. 
Moteris silpnesnis sutvėri
mas už vyrą prie sveikatos 
ir gudrumo, o vienok vyrai 
neišsikel’ su savo gudrybė
mis. Moterįs vyrų myli
mos ne del tvarkos, bet iš 
malonės, o malonė Susilygi
na su išmintimi ir protu. 
Moterėles, nesigirkit, nesi
kelkit prieš vyrus, nes iš 
musų procės naudojatės. 
Vyrai valdo pasaulį.

Teisybės mylėtojas "

■P^Bičius prezidento rin
kimus, lap.kričiiL' mėnesyj e 
šiais mėta'fs?,: balsa
vimo teisesbįhoferimš. Tas 
klausimas Bus‘Sprendžiamas 
visų tų valstijų gyventojų 
visuotinuoju ; fbalsavimu ir 
pilnai pasitikikna, bus išriš
tas moterių i naudai. 1

; ■ (H ,4>.'---------

Ątmetė teisiiį 'sulyginimo 
: bilių.

■ ; Richmond,; Va. —■ Virgi
ui a valstijos legislature j li- 
lįo atmestas bilius, reika
laujantis suteikti moterims

■ -lygias balsavimo teises. 
Komisija, “ svarstanti tą 
klausimą, vienbalsiai atme
tė sumanymą, P legislatura-; 
ra taippat nenorėjo tuomi 
klausimu-užsiimti. Moterįs 
toj valstijoj, o ypačiai su- 
fragistės, labai yra sujudę 
ir mano siųsti skaitlingas 
deputacijas į valstijos ka
pitelių. ’ ‘

15 mergaičių peršasi 
majorui.

Aspen, Cold. Naudo- 
damosios prakilniaisiais 
metais, kuriuose mergaitės 
turi privilegijas pirštis vy
rams, penkiolika mergaičių 
šiame mieste per telefoną 
pasipiršo miesto majorui 
Ch. Wagner’ui, kuris dar 
yra nevedęs, 
nori pasakoti, 
kymus davė 
bet paskelbė-,
nai iš jų nupirksiąs šilki
nius drabužius.

Majoras ne
kokius atsa- 
mergaitėms, 

kad kiekvie-

Reikalauja moterių.
Seattle, Wash. — Miesto 

klerkas, išduodantis, vedy
bų laidas šiame mieste, ga
vo laišką nuo keliolikos vy
rų iš miesto Lansing, Mich., 
kuriame prašoma parūpinti 
'jiems kandidates į moterys
tę. Toj apylinkėj yrą jau
giama didele moteriij; stoka. 
Tuoin*: tarpu; ^12; vyln^teuo 
25 iki 50 inetų'amžiaus, ieš
ko sau pačių, o visi jie yra 
pasilaikanti ir daugiausiai 
yte gražių fatmų savinin
kais. :■

Ug- 
ug- 
nė- 
kai 
ant

Dar nuo red. Turime 
pridurti, kad šį euriosųm 
dedame ne musų gerbiamų 
moterių įžeidimui, bet pri- 
parodymui juodu ant balto, 
kaip tai dar daug yra neap- 
sišvietusių musų" viengen
čių, nematančių sviete dau
giau nieko, kaip tik seno
vės prietaruose gyventi. Į 
tą 4 ‘atsiliepimą’’ -mes atsa
kyti anaiptol nei nemano
me, tik pakakiname savo 
brolio lietuvio norams^ Bet 
jei butų reikalinga, prašo
me musų gerb. moteris ra
šytojui atsakyti. Atsaky
mai laikraštin pilnai • '"bus 
indedami.

KATALIOGAS
Knygų Išleistų

“Kataliko”
del Lietuviškų Mokslainių 

ir taip kitokių vi
sokių knygų.

Taipgi ir kitų Išleistų lie
tuviškų spaustuvių Ameri
koj ir Lietuvoj, 

n 
No. -. i •..__ Kaina
1 GRAMATIKA. Trumpa Lietuvių 

Kšibcs .Gramatika” del Lietuviš
kų mokyklų šiaurinėje Ameriko
je, Pagal Stuobrį Ir kitus pa
rengė S. P. Tanąnevfčia. Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatika del 
lietuviškų mokyklų Ji paranki 
ir tiems kurie noil gerai išmokti 
lietuviška - kalbų ir rašybų. Pusk 
102. Kaina drūtuose audekli- 
ninose 'apdaruose .:.......... 35c.

Kalkes Gramatika” del

LjEMENTOBIUS. Lietuvių Pa

rišo je. ... Sutaisė S. . P. Tananevl-
Yra tai parankiausias prasi- 

mokinimul skaitymo ir rašymo 
rankvedis, sutaisytas mo'dnimul 
vaikų. ’’ Pusi. 76. Kaina drūtuose 
au&ekliniuose apdaruose .......... 20c.

2 . ...
‘ rapijų Mokykloms šiaurinėje Ame- 

čia.

3 KATEKIZMAS, Rymo-Katalikiš
kas Didesnysis Katekizmas. Pa-

. cašS- kum J. Deharbe, D, J, Ge
riausias, nes labai suprantamas 
kad Ir mažiems valkams Kate
kizmas, parankiausias lietuvių 
pradinėms mokykloms. Pusi. 199. 
Kaina drūtuose apdaruose 35c.

4 NAUJA CHRESTOMATIJA del 
Lietuviškų Mokslainių Amerikoje.

• Dalis I. Parengė P. Brandukas. 
ši knyga yra geriausia skaitymui 
šiek tiek pramojusiems skaityti, 
nes Joje te’pa trumpos, gerai su
prantamos jaunam protui pasakai
tės. Pusi. 155. Kaina drūtuose 
apdaruose ........      35c.

5 NAUJA KNYGA del Lietuvišką 
Mokslainių Amerikoje. Dalis II. 
Parengė P. Brandukas. Yra tai . 
antra dalis Chrestomatijos labai 
paranki mokinimui jau pramoku
sių skaityti ir raSyti valkų. Tel
pa joje apysakėlės ir eilės. Pusi. 
212. Kaina drūtuose apdaruose 35c.

6 NAUJA SKAITOMO KNYGA Lie
tuviškoms Mokslainėms Ameriko
je. Dalis III. Su paveikslais. 
Tai yra trečia Chrestomatijos da
lis, arba tolesnis lavinimasis jau 
mokantiems skaityti vaikams ar
ba ir suaugunšieins. Joje telpa 
daugiau moksliškų apsakymų ir 
eilių. Pusi. 138. Kaina arnotuo
se apdaruose ............................   50c.

7 ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir 
Naujojo Įstatymo. Parašė Vys
kupą?' '• Motiejus Valančauskas.

, Tpėčias su pataisymu išdavimas. , 
•’FSu, daugel paveikslėlių. Yra'tai 

atškial ir kiekvienam suprantamai 
' aprašyta visa istorija nuo sutvė

rimo .pasaulio ligi pradžiai .krikš- , 
čionybės. Pusi. . 180. Kaina 
drūtuose ap'daruose . . . ....... 40c.

20 GULXVERO KELIONĖS į neži
nomas šalis. Vertė P. žemutis. 
Yra tai labai puikus ir juokingas 
aprašymas apie :..sitikimus ke
liaujant po išsvajotus šalis. Už
imanti ir 'podraug: pamokinanti 
knyga, Su paveikslėliais. Pusi. 
98. Kaina  ...........  40c.
Apdaryta .........  55c.

.U. GYVENIMO GABALĖLIAI. Jo
je telpa; 13 įvairių, puikiu pasi
skaitymų 'ypatingai apie Lieti- 
vos vargus ir visokias nelaime;:. 
Skaitytojas atras labai datas ge- 
nijališkų minčių apie vargdienių, 
padėjimų. Pusi. 50. Kaina ..

22 HUMORAS IR SATYRA.
taisė P. B. Puikiausia .tų 
Kalboje humoro ir pajuokos įmy
ga. Jei btsi nuliūdęs paimk tų 
knygų, o ji tave prajuokįs. Pusi. 
158. Kaina ................... .
Su apdarais 75c.

Ba 
pra-

i -\
Labai už- 

apsakymas.. 
............ 10c*

42. UŽKEIKTA MERGELĖ su barz
da ir Barzdaskutis. 
imantis ir juokingas 
PusJ. 27. Kaina ...

43 UŽKEIKTO URVAS.
iš lietuvių gyvenimo.
kiškų nupiešė P. B. 
imanti ir pamokinanti apysaka. 
Pradėjęs jų skaityti negalėsi atsi
traukti, kol nepabaigsi. Tai-gi vi
siems vertėtų jų perskaityti. Pusi.
288. Kaina.......................  GOC,

Apysaka 
Pagal len- 
Labai už-

VĖJINIS MALŪNAS. Pagal Isti- 
kiškų parašė P. B. Apysaka f.pin 
"ydų, kuris nupirko malūną del 
‘ •' gešef t o ”, bet vėtra malūną su
laižė. Pataria tat jisai savo vai
kams, kad žydas negali turėti jo
kios savasties, bet tik grynus pi
nigus. Labai juokingas aprašy
mas. Pusi. 64. Kaina .......... 25c.
Apdaryta ..................................... 40c-

23 KABALAS, arba Salamono 
klumai iv Planetos. Ateities 
nešimai su pagalba stebuklingojo

. planetos ratelio ir kviečio gru- 
‘ delio. Pusi. 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 Valstybes.

j Busi. 35. Kaina ......................... 10c.

25 KAIP IŠSIRINKTI ŽMONĄ Iš 
PANŲ MILIJONO. Brolių jau
nikių naudai parengė K, Stiklius, 
čia aprašyta ant ko žadantis vesti 
jaunikaitis turi atkreipti daugiau-

: šia domumo. Pusi. 22. Kaina 10c.

26 KATOBGON, Atsitikimas Mu
ravjovo laikuose Vilniuje. Para
šė P. B. Aprašo, kaip Muravjo
vas be jokios mielaširdystčs kan
kino ir žudė nekaltus žmones ar
ba varė juos Sibyriūn. Pusi. 18. 
Kaina .................     10c.

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

28 LIETUVAITĖ. Apysaka Juozo
■ Kvietkauskio. Guldė P. G. La
bai puiki apysaka iš gyvenimo 
Lietuvių Lietuvoje apie pusėje de
vyniolikto amžiaus. Skaitydamas 
šią knygą ne tiktai ką smagiai 
praleisi laiką, bet dar įgysi sau 
naudą ir pasipažįsi su gyvenimo 
budu mūsų senukų. Pusi. 296. 
Kaina .................    50c.
Su apdarais ........................  75c.

29 MALDOS GALYBĖ. Istoriškas 
piešinys IV šimtmečio. Lietuvių 
kalbon išguldė P. B. Puiki apy-

. saka iš gyvenimo pirmutinių 
krikščionių Rymo viešpatybčje. 
Verta kiekvienam perskaityti. 
Push 74. Kaina ....... ...........  25c.

30 MAGDĄLĖS MARIJA. Parašė 
Karolis Vairas. Mintis paimta iš 
P. Heize dramos “Marija iš Mag
delės”. Šitoj knygutėj dailiai ap
rašoma Marijos Magdelonos gyve
nimas ir metavonė jai įtikėjus j 
Kristų Išganytojų. Pusi, turi 75. 
Kaina .......   15c.

15 ŽVAIGŽDĖ. Rytų pasaka. Pa
rašė V. Veresajev. Lietuvių kal
bon išvertė J. Giela. Chicago. 
PusJ 17. Kaina .................. 10c.

46 BETLEJAUS ST ONELĖ arba 
Kristaus Užgimimas. Drama tri
juose. aktuose. Parašė P. Puiki 
knygelė del perstatymų apie Ka
lėdas. Pusi. 31. Kaina ___ ,. 15u

Drama 2-se aktuose.
Laida II pertaisyta.

Kaina .... 10c,

47 IŠGAMA.
Parašė J. S.
Labai tinkama knygelė teatru lo
šimams. Pusi. 24.

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

49 NIEKO BE PRIEŽASTIES. Ko
medija viename akte. Lietuviš- 
kon kalbon vertė Magnus Parval- 

: kietis. Yra labai smagi atlošimui, 
nes įeina tik trįs asmenįs. Pusi. 
34. Kaina ..... ........  15c.

50 AIJUTĖ duktė kunigaikščio Ker
niaus. Puiki apysakaitė iš stab
meldystės laikę Lietuvoje. Pusi.
24. Tilžėje. Kaina .................. 10c<>

51 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 ......................................... 5c.

52 .ANDERSONO PASAKOS (su pa
veikslėliais) knygutė pirma. Iš
guldė P. Nerys. Tilžėje, 1895 m. 
šioje knygelėje telpa 10 puikių pa
sakėlių 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.

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
mykusio Sibyriūn jauno vaikino. 
.Kaip aplinkybes stūmė jį į nelai
mės 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.

55 ATMINIMAI. Parašė žemaitė.
Aprašymas iš tikro atsitikimo Lie
tuvoje- ant egzekvijų.- Tilžėje, 
1902 m. Pusi. 23. Kaina..........5c.

31 MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juo
kingas aprašymas keliones į 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 uęsįenyje, p nežinan-. 
čios svetimų kalbų. : Labai už
imanti' jtr.yga,; ,,-PusI; 216,, -, Kai- ; 
na . ............ 5į9c.

32 MYLĖK SAVO ARTYMĄ. Pa- 
gal -F; 'Hoffmaną parašė Pi B. • 
.Puikus aprašymas iš laikų Napo, .

’ iėono. ’ Labai užimanti ir pamo- • 
, kįnanįi .apysaka, ■ v.erta perskaityti, 

kiekvienam. Pusi. 131. Kaina 30c.
: Apadryta. V.......... 45c.

'33 NAŠLAIČIAI arba paveikslas iš 
. .praeities,.; Vertė • Artojas. -.Yra 
‘ “tai labai užimanti apysaka iš ne- 
t .tolimos praeities. : Žingeidus ir 

pamokinantis aprašymas, vertas 
perskaityti. Pusi; 256. Kaina 35c.

34 PLĖŠIKŲ LINDYNĖ arba Nu
nešta Duktė. • Išguldė S. P. T. 
Joje aprašo apie vieną lietuvę 
mergaitę, kurią žmogžudžiai buvo 
pavogę, . o paskui išgelbėjo jos 
dėdė. Pusi. 38. Kaina ...... 20c.

35. PAJAUTA. Lizdeikos duktė, ar
ba Lietuviai XIV metašimtyj. Pa
rašė F. Bernatowiez. Verte J. 
Mąontvila. Kaina ..............$1.00.
Su apdarais ......................... $1.25c.

BELETRISTIKA. -.
"ii- , ji X J t J šį'

,8 ADYNOS APIE GIRTUOKIJUS.
• Davatkų ;Gadzinkos ir: Davatka. 
Labai juokingi aprašymai, geri 
smagiai . praleisti laikų. Pus'.

.24. Kaina .............   40c.

9 AMALUNGA. arba : Tyro , duktė. - 
,, Labai graži ' apysaka apie balt-

veidžjus ir indi jonus;, kurie Ame* !
■;riboje mušėsi už, savo tėvyne. 

Pusi., :91;; Karna J.......; 25c.
- Ta pati su audeklo apdarais.. 50c.

: '1: < . • ’r s ' 1 1 • ’ ’

10 ANTRAS KRIKŠTAS. Šių lai--f
,kų apysaka. Parašė Br. Varg
šas. , Labai žingeidi apysaka' 
apie padėjimų šių dienų Rusijoje 
ir buvusių revoliucijų. Pusi. 83. 
Kaina .......................................... 25c.
Tą pati apdaryta .........  50c.

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

57 AKYVOS ISTORIJOS. šioje 
•knygelėje telpa 7 labai juokingos 
pasakaites. Mahanoy City, Pa. 
1901. Pusi. 88. Kaina ...... 20c.CHICAGOS “TĖVŲ” ŠEI

MININKAVIMAS.
’ Keliama protestai prieš 

miesto “ tėvų ' proponuo- 
jamą sutartį tarpe miesto, 
parkų komisijos ir Illinois 
Central geležinkelio, kuri, 
sakoma, yra ne kas kitas, 
kaip tiktai atvira ir papras
ta vagystė ir kad geležin
kelis toj sutarty j; pelnysiąs 
$17.270.000, Chieagos gy
ventojų sudėtų pinigų. Dė
lei to viso paskelbta, kad 
Field’o muzejuš’ Grant par
ke greičiausiai tebus stato
mas.

Tuomi palam laiku laik
raščio ‘ ‘ Calumet Record ’ ’ 
redaktorius, H. W. Lee, par
kų komisijai pranešė, jog 
įnešęs teisman skundą, 
idant tas miesto, kontraktas 
su geležinkeliu nebūtų pa
darytas. Sulyg to kontrakto 
visa geležinkeliui prigulinti 
paežerio ž<mę Hteūtų pri
gulėti miestui-,. kte'is ant tos 
žemės užvestų j parkus ir 
bulvarus. Tikite bųdu Illi
nois Centi^lr ^geležinkelis 
gautų iš nutiesimui
naujų savo į>ėgių, 162 ake
liu žemės, $21JIOOIKK) ver
tės, ir 20.000 ketvirtainių 
pėdų gatviiii. irįAarpgatvių, 
$200.000 vertes^- Už tą vi
sa ' miestai gi; >^u.tų* s žemę: 
prie 13-tos. gatvės ($1.500- 
000), žemę .po, geležinkelio 
stotimi ($2.(X)0.000) už že
mę prie 19-tos gatvės ($430- 
000). Išviso tatai gulyg 
kontrakto miestas, gautų 
$3.930.000 ir/tuokiuo budu

11 APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai 
norintiems suprasti teisybe. P.
B. šioje knygelėje aprašo kokį 
pavojų atgabena žmogui rūkymas 
ir alkolioliški gerymal Pusi.
23. Kaina ............................. 10c.

58 AVENTINO NEREGĖ. Apysaka 
iš Pirmųjų kirkščionystės Amžių 
su paveikslėliais. Išvertė iš len
kiško S. R. Brooklyn, N. Y. Yra 

' tai puikus aprašymas iš laikę 
krikščionių persekiojimo viešpatau
jant Ryme ciesoriui Neronui. Pusi.
50. Kaina ................................. 20c.

12 APSAKI MĖLIAI. Keturi pui
kus apsakymėliai ' Surinko ir 
išvertė Siūlelis. Pusi. 75. Kai
na ..... ....... ................. 25c.

59 BUČKIS. Bosny’o apysakaitė. 
Shenandoah, Pa. Labai užimantis 
juokingas aprašymas. Pusi. 16. 
Kaina .......    5c.

13 APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. At. 
sitikimas iš Amerikoniško gyveni
mo. H. Sienkievič. Išguldė Lap- 
šaus vaikas. Antra laida. La
bai Juokingas aprašymas - .apie 
užsidėjlmų vieno Amerikos mies
telio. Pusi. 32. Kaina .... 15c.

14 BROLIS TR SESUO. Apysaka.
Parašė Vaikas. Labai užimanti 
šių. dienų atsitikimų apysaka, 
verta perskaityti kiekvienam lie- 
tnviui-tėvynainiuL Pusk 57. 
Kaina; ...... ......... ........................ 25e.

36 PONAS TVARDAUCKAS, Garsus 
Burtininkas, žingeidus, su įvairiais 
paveikslėliais, papasakojimas, pa
gal surinktas liaudies legendas. 
Vertė B. Nevalgęs. ; Pusi. 110. 
Kaina   ..................................... 40c.
Ta pati apdaryta  .....................65c.

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

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

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

15 CIECORIUS DOMICIJONAS IR
KASĖJAI KATAKOMBOSE. Is
teriškas apsakymas Laikuose 
Krikščionių Persekiojimo. Pa
gal lenkų kalbų sutaisė P.. B. La
bai puikus aprašymas apie perse- 
Idojimų pirmutinių krikščionių 
Hynje, viešpataujant ciecorlui Do- 
micijonul. Aprašyta, kaip pir- 
miejie katalikai, vengdami perse
kiojimų, susirinkdavo ant pamal
dų į požeminius urvus, katakum- 
bomis VidiiaamuS, kurie ir šian
die dar tebranUati Ryme. Pusi. 
217.; Kaine; ..v.-.,.......... 35c. 
Tapati apsiryta ......................... 50c.

16 DAUGUS, Pagal K. Flamarion 
parašė P. Brandukas. Su pa- 
reikMais. Astro.ioaiija — moks
las. apfe’pssaulį. Parodo kokios 
yra F planetos,, kaip jos eina ir 
koįilą įtekrpę turi viena aut ki
tos: ’ Knyga' yra moksliška di
delė? vertės. Pusi. 193. Kaina OOc. 
Ta ipati- i; apdaryta ...:....... 75c.

17 GĖT-žKELIS.' Pagal svetimus
rašiiiius parašė K. Stiklelis, čia 
labai aiškiai parodyta- išradimas 
pirinutinio. gelžkello Anglijoje, ir 
kliu t ja, kokias turėjo jo išradėjas. 
Pus. 2L Kaina .........................  10c.

Ž2 PŪSČIOS DVASIA. Puikus ap
sakymas iš Amerikoniškų Miškų. 
Pagal d-rą 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.

g£i RANKVEDIS. “Vienatinis sa
vo pušies Lietuviškai-Angliškas 
Kalbos Rankvedis” ir “Kaip tap
ti Jungtinių Amerikos Valstybių- 
piliečiu”. Parengė S. P. Tana- 
nevičia. ■ Yra tai praktiškiausias 
Rankvedis lietuviškoje kalboje del 
išsftnokinihio gerai skaityti ir iš
tarti angliškus žodžius. Jisai yra 
palankiausias lietuviams, nes pir
moje vietoje telpa lietuviški žo
džiai, paskui angliškas tekstas, 
0 trečioje eilėje teisingas ištari
mas. Prie galo-telpa pamokini-

. tnas tiems, kurie ' nori pasilikti. 
Jungtinių Amerikos Valstybių pi 
liečiais. Labai naudinga knyga. ' 
Pusi. 174. Kaina .......... $1.00.
Su apdarais ........................ ... $1.25.

PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KAL
BOS RANKVEDIS. Pasimokini- 
mui skaityti rašyti ir kalbėti ,an- .

"gliškai. Pusi. 63. Kaitra'' .'.'. . 25c.

VISOKIOS KNYGOS.
41 TRIS KELEIVIAI. Krikščio- 

‘ niš, žydas ir Turkas. Pamokinan-
.. ii apysaka. T. Višniauękas. Ver;

tė P. B. ' Antra laida. Morališ- 
kas apsakymas. Pusi. 92. Kaina 25c

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

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

64 DIRVA. Metas 3. Botanika, 
arba taisįius auguminiais. Para
šė kun. A. Pabrieža. Shenandoah, 
Pa. 1900 m. Pusi. 166. Kai
na ....................   $1.06

Apdaryta ................................. $1.25
65 EDGARAS, arba nuo ateizmo 

prie pilnos teisybės. Pagal L. 
Hammeršteinų, parašė kun. d-ras 
Juodyčius. Brooklyn, N. Y.
1902. Pusk 214. Kaina .... $1.00,

CC FINAI IR JŲ GYVENIMAS. 
Viensėdi? ir Pirmutinė šalna. Dvi 
daili apysakėli. Vilniuje, 1893. 
Pusi. 38. Kaina .....................  15c.

67 GRAŽI VAIKŲ KNYGELĖ. Vil
niuje, 1891. Telpa čia 25 gražios 
pasakėlės, surašytos del Lietuvos 
vaikelių. Labai’ naudingos pasi
skaitymui jaunuomenei. Surašė 
kunigas ' kanauninkas Krištolas 
Schmidt. Pusi, 53. Kaina .. 10c.

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

Chicago, 111.

IŠ MOTERIŲ JUDĖJIMO.

valgiu gar
-rr „ Hr* • • -rr • - ęi'.UTj.y^, 11. M1VH.1UU ŲUUUy-s. I Wisconsin ir Kansas, pries turf.ty #17.27O.<K)O nnošfolia

- _ ,; - . --i .. •• ••■* * -''Z'

Moterių balsavimo teisės 
keturiose valstijose.

Valstijos Nevada.,. Oregon,

18 6B-AŽI DOVANELĖ LIETUVOS 
ARTOJAMS. Eilės. K. Stikle- 
Ha. Joje telpa keliolika puikių 
tčvynainiškų eilių garsaus mūsų 
poeto K. B. Pust 21. Kaina 10c.

19 GRAUDUS VERKSMAI, aroa 
p&sHtndinimaa prie apmlslyjimo 
Kančios VfeSpaties Jėzaus - Kris-

. teas. Pusi. 20- Kaina

4
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—Taylor in New York Evening Sun.

d. s.

RED. ATSAKYMAI.

1 dieną š. m. atsi- 
prakalbos -(kieno? 
kuriose ir man teko 
Tose prakalbose bu-

Žiūrėk savo pašaukimo 
ir dirbk sąžiniškai.

Iš vienos klaidos daug jų 
pasidaro.

šal- 
su-

Mokslas — palaimintu 
daro musų gyvenimą.

Geriausias vaistas nuo 
skriaudos — pamiršti.

« Iš Lietuviškų Dirvų

1333 
eve.

3CHOOL OP 
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Vinco Vaikui. — Į kores
pondencijas, tilpusias “Dar
bininkų Viltyje” reikia ten 
ir atsakyti, nes kitaip ano 
laikraščio skaitytojai neži
nos apie korespondencijos 
atitaisymą. Savo laikraš- 
tin Tamstos korespondenci
ją negalime dėti.

Hoosick Falls, N. Y.
Keletas metų atgal šiame 

miestelyje gyveno visiškai 
mažas lietuvių būrelis, bet 
dabar jau jų čia gyvena 
apie 65 šeimynos ir daugy
bė pavienių. Lietuviai čia 
gana pasiturinčiai gyvena ir 
daugumas iš jų turi nusi
pirkę savo namus./ Lietu
viai laiko keturias smukles 
ir dvi valgomų daiktų krau
tuves. Reikia priminti, kad 
Hoosick Falls lietuviai myli 
skaitymą ir liuosą laiką ne
praleidžia aut vėjo arba gir
tuokliavimo; beveik pas 
i kiekvieną rasi laikraštį ir 
■knygą, šiokios ar tokios pa
kraipos. Kad čia apsigy
ventų nors vienas gerai pa
mokintas vyrukas ir paro
dytų lietuviams šviesos ke
lią, tai žmonės labai grieb
tųsi apsišvietimo. Įstei
gus vakarinę mokyklą, čia 
visuomet žmones ją noriai 
lankytų. Apgailėtina yra, 
kad dar mažai turime apsi
švietusių žmonių ir nevalio
tame aprūpinti savo ieš
kančius šviesos brolius.

Vietinė naujai susitvėru
si draugija, švento Jurgio 
yardu, per Naujus Metus 
parengė pirmą savo balių. 
Į balių atsilankė 200 suvir
šum žmonių, visi apsiėjo la
bai gražiai, be jokių ergelių 
ir peštynių ir pasilinksmini
mu visi paliko užganėdinti. 
Vietiniai lietuviai labai at
jaučia moksleivių padėjimą. 
Kalėdų vakacijomis, turė
damas valandėlę liuoso lai
ko nuvykau į Hoosick Falls 
aplankyti savo draugus ir 

- senus pažįstamus. Kuomet 
minėtoji draugija sužinojo, 
kad aš esu moksleivis ir ne
turtingas, tai pasikvietė 
mane į savo susirinkimą ir 
gausiai apdovanojo apie 
$46.50, už ką visiems au
kojusiems širdingai dėkoju.

Moksleivis.

Harrisburg, Ill.
Gruodžio 20 dieną perei

tais metais buvo amerikono 
Little teismas už nužudymą 
lenko Jokūbo Yanskio. Liu
dytojai gana aiškiai nurodė 
kaip amerikonas iš revol
verio nušovė Jokūbą Yans- 
kį. Kaltininkas teisinosi, 
buk jį Yanskis pirma kir
tęs bonka nuo alaus į gal
vą, tatai jis ir šovęs, patai
kindamas Yauskiui kulipka į 
galvą ir ant vietos jį užmuš
damas. Prisaikintųjų suo
las, remdamasis kaltininko 
pasiaiškinimu, atrado jį ne
kaltu ir paliuosavo nuo vi
sokios atsakomybės. — 
“Gali sau, sveikas, ir to
liau šaudyti “polianderius”, 
nes amerikonai negali but 
kaltinami už svetimžemių, 
o ypač už Rusijos pavaldi
nių nužudymą”, — taip gal- 
,voja teismas. Jau dabar iš 
eilės trečias teismas čia te
kis buvo, pirmuoju du už 
nužudymą Juliaus Bukaus
ko ir Juozo Mikulsko. Gal 
panašus bus ir a. a. Kazi
miero Gotauto (apie kurį 
laikraštyje jau buvo rašy
ta) teismas, net ir tikėtis 
nėra ko, kad kitokis butų. 
Šiame atvejyje kaip mums 
lietuviams, taip ir kitų tau
tų Rusijos pavaldiniams, 
reikėtų pakelti protestas 
prieš čionaitinę barbarišką 
administraciją. Dabar yra 
gera proga protestuoti ir 
išrūdyti, kaip amerikonai 
elgiasi su Rusijos pavaldi
niais. Amerikonai šokte 

šoka ant Rusijos už savo 
piliečių-žydų neįsileidimą 
Rusijon, o jie patįs tenaiti- 
nius pavaldinius skerste 
skerdžia be jokios priežas
ties. Reikėtų tokie juodi 
amerikonų darbai išvesti 
aikštėn akyse civilizuotos 
visuomenės.

Teisybės Mylėtojas.

Toronto Ontario, Canada.
Sausio 7 dieną š. m. vie

tinė lietuvių šv. Juozapo 
draugija parengė prakal
bas. Publikos prisirinko 
bemaž pilna svetainė. Kaip 
vyrai, taip ir moterįs atėjo 
pasiklausyti prakalbų, ku
rios gana retai čia esti. 
Pirmiausiai draugijos pir
mininkas Vine. Yusaitis šir
dingai pasveikino susirin
kusius su Naujais Metais, o 
toliau plačiai aiškino darbi
ninkų padėjimą ir jų var
gingą gyvenimą, nupeikda
mas tuos, kurie sunkiai už
dirbtus pinigus praleidžia 
prie bačkutės alaus. Ant
ras kalbėjo Dom. Čapas. 
Karštoje savo kalboje aiš
kino apie senovės lietuvių 
gyvenimą, jų galybę, karus, 
kokius lietuviai laimėdavo, 
pasidėkojant savo tikrai 
vienybei ir meilei savo gim
tinio krašto; Lietuva tuo
met buvo galinga, bet vė
liaus, susibičiuoliavus su 
lenkais, pradėjo nykti, ma
žėti, kol pagalios ne pateko į 
rankas baisaus šiaurės meš
kino. Toliau kalbėtojas 
aiškino apie išeivystę, nuro
dydamas, kaip turime my
lėti savo gimtinę šalį. Pa
galios ragino susirinkusius 
šviestis, skaityti laikraščius 
ir organizuotis į draugijas. 
Paskui J. Vasiliauckas pa
kėlė klausimą apie sergantį 
lietuvį K. Kiselį, kuris čia 
pat sėdėjo nuliūdęs, išblyš
kęs, matoma buvo, jog var
gingam padėjime esąs. 
Vienbalsiai nutarta jį su
šelpti ir tuojaus surinkta 
$10.60 aukų, kurios ir per
duota K. Kiseliui. Antru 
kartu kalbėjo V. Yusaitis 
apie sulenkėjusius lietu
vius, kas vienam žmogeliui 
labai nepatiko. Išėjęs į ki
tą kambarį, pradėjo kolio- 
damasis kalbėti, jog “dan
guje visi susimaišys, ir lie
tuviai su lenkais bus vieny
bėje”, iš ko visi turėjo už
tektinai juokų. Antgalo 
buvo pakeltas klausimas 
apie surengimą lietuvių va
karo ir tuojaus atsirado 
žmonių, kurie trumpu lai
ku apsiėmė pramokti ir pa
statyti scenoje kokį veika
lą. Labai maloni naujiena ir 
naudingas užmanymas, jei 
tik pasiseks gerai išpildyti, 
nes ikišiol taippat buvo 
daug užmanymų, bet nieko 
nenuveikta. Lauksime to 
šviesaus spindulėlio musų 
lietuviij miglotame gyveni
me. Nulindęs.

Montello, Mass.
Sausio 13 d. š. m. Montel

lo Lietuvių Teatrališka 
Kuopa “Viesulą? sulošė 
vienaveiksmę komediją 
“Vienas iš musų tur apsi
vesti”. Publikos atsilankė 
neperdaugiausiai. Sulošta 
neprasčiausiai, vien tik 
Onytei jaunosios rolėj tru
ko drąsos. Taipgi atsibuvo 
monologai ir šokiai. Ypač 
publikai patiko monologas 
ant bačkos, nes buvo daug 
juokų ir delnų plojimo.

Darbai pas mus eina vi-

iutiniškai, bet atvykusiam 
iš kitur ir nemokančiam 
tam tikro amato, darbas sun
ku gauti. Dirbtuvės čia 
vien tik avalinės (čevęry- 
kų). Apšvietimas pas mus 
stovi ne augščiausiame laip
snyje. Yra tokių, kurie 
griebiasi už laikraščių ir 
knygų skaitymo, bet daug 
yra ir tokių kurie liuosą 
laiką praleidžia prie kor
tų arba prie stiklelio. Rei
kia paminėti, kad pas mus 
labai išsiplatinęs slaptas 
alaus pardavinėjimas. Mat 
Montello’je aludžių nėra, 
tai bobelės parsitraukia iš 
kaimyniško miesto Bostono 
ir slapta pardavinėja. Tas 
slaptas “rudžio” pardavi
nėjimas taip išsiplatinęs, 
kad į kurį tik butą nenu
eisi, tuojaus iš bobelės iš
girsi užklausimą: “gal gersi 
už kvoterį?” Mat už 25 
centus duoda 6 stiklus 
alaus. Praėjusį rudenį per 
miesto majoro rinkimus 
tappat buvo balsuota ir 
apie aludžių atidarymą, bet 
dauguma balsų paliko tą 
klausimą po senovei. Gal, 
įvedus aludes, nors jaunuo
menė 16—17 metų taip ne
girtuokliautų. Dabar gi 
ateina toks vaikinas į slap
tą smuklę, tai bobelė-saliu- 
ninkė nepasakys anam, kad 
tu dar per jaunas, bet tuo
jaus griebiasi už ąsočio ir 
klausia už kiek inpilt. Taip 
visi ir geria. Geria vyrai, 
bet ir nekurios moterėlės, 
vyrams neapsileizdamos, 
gerai traukia. Ypač gaila 
jaunuomenės, kad ji save 
taip nuodija, nes juk tai 
musų geresnės ateities vil
tis. J. M. Orbev.

New Britain, Conn.
Gruodžio 31 d. 1911 m. 

vietinis Lietuvių Draugijų 
Sąryšis statė scenoje dvie
jų veiksmų komediją “Pa
baigtuvės”. Artistai buvo 
kviesti iš Waterbury, Conn. 
Apart perstatymo buvo su
dainuota kelios dainos, pade- 
klemuota ir sakyta monolo
gas “Žiovulys”. Viskas 
nusisekė gerai ir skaitlin
gai susirinkusi publika bu
vo užganėdinta. Visas va
karo pelnas skiriamas nau
dai statymo tautiškojo na
mo, kuris vietiniams lietu
viams yra labai reikalin
gas.

Sausio 14 d. š. m. S. L. 
A. 34-ta kuopa parengė pra
kalbas. , Kalbėtojum buvo 
pakviestas p^ V. R. Rač
kauskas, dabartinis “Tėvy
nės” redaktorius. Kalbė
tojas trumpai apibriežė lie
tuviai gyvenimo praeitį, ka
da buvo draudžiamas lietu
vių raštas ir kaip, leidus 
spaudą, dabar Lietuvoj tu
rime nemažiau 30 įvairių 
pakraipų laikraščių ir kas
met išleidžiama desėtkai 
naudingų knygų. Kalbėto
jas labai gerai ir kiekvie
nam suprantamai išaiškino, 
kas tai yra patrijotizmas ir 
tautystė. Taipgi plačiai 
buvo kalbama apie Sus. L. 
Am. reikalus, kaip pereitais 
metais delei naujosios kon
stitucijos išstojo šimtai na
rių ir kaip, įvedus pašalpos 
skyrių, Susivienijimas pali
ko geriausiaja ir stipriau
siąja organizacija. Apart 
prakalbos buvo dar dainos 
ir deklemacijos, kurios ne- 
perdaugiausiai prisirinku
siai publikai labai patiko. 
Reikia priminti, kad buvo 
kviestas ir vietinis klebonas 
ką nors pakalbėti, bet neži
nia del kokios priežasties 
neatėjo. P. P. P.

Rockford,. UL
Linksmą prapeštnj kad ii 

pas mus pradedam&r rūpin
tis žmonių g apšyietimu. 
Taip, nuo pereito \ trudenio 
p. Miklikas savjOribute įstei
gė lietuviams vakarinę mo
kyklą, kurioj mokinama an
glų kalbos ir J; nemokan
čius — rašyti. Kaip girdė
jau, tai mokyklon lankosi 
20 suviršum vaikinų ir ke
lios merginos. Kaip girdė
ti, mokykloj mokinama ne
blogai, tatai patariama 
kiekvienam lietuviui ir lie
tuvei į ją lankytis ir nau
dotis mokslu. Pats p. Mi
klikas tarpe savo tautiečių 
platina naudingas moksliš
kas knygas. Labai čia bu
tų naudinga ir reikalinga 
įsteigti šiokį-tokį lietuvių 
knygyną, kurio vietiniai 
lietuviai labai pasigenda.

Agnieškutės Švogeris.

Rochester, N. Y.
Čionai lietuvių gyvena 

gražus skaitlius ir jie turi 
susitvėrę savo parapiją, ku
rios reikalai gerai eina, bet 
pasidėkojant ne visiems lie-, 
tuviams, nes čia yra daug 
atskalūnų, kurie niekina 
vaikščiojančius į bažnyčią. 
Sausio 
buvo 
Red.), 
būti.
vo labai išjuokiama dvasiš
kąja ir jos darbai, bet kaip 
nusiklausai, tai daugumas 
tų “bedievių” nežino nei A. 
B. C. Likau taip pasipik
tinęs tuomi niekų tauškimu, 
kad negalėjau išsėdėti iki 
pabaigos ir išėjau namon.

N. N.

Dayton, Ohio.
Darbai pas mus silpnai 

gina ir iš kitur prabuvusiam 
darbas sunku gauti. Čia 
yra lietuvių šv. Kryžiaus 
parapija, kuri silpnai gy
vuoja. Sausio 14 d. š. m. 
buvo sušauktas parapijos 
susirinkimas delei statymo 
naujos bažnyčios ir rinki
mo parapijos viršininkų. 
Susirinkę parapijonai taip 
prisitraukė stiprių gėrimų, 
kad, pradėjus rinkti virši
ninkus, iškilo tikras praga
ras. Išsivadino vienas ki
tą melagiais, sukčiais, net 
jau buvo besigriebę ir peš
tis, bet atėjo svetainės sa
vininkas ir liepė visiems iš
siskirstyti. Taip tai, neiš
rinkę viršininkų, parapijo- 
nai ir išsiskirstė. Reikia 
paminėti, kad nekurie lie
tuviai labai ištvirkę, tran
kosi per naktis, o savo šei
mynų gyvenimo visai neda
boja. Ten buvęs.

Davenport, Iowa.
Pas mus buvę dideli 

čiai šiuomi tarpu jau 
mažėjo. Darbai silpnai ei
na. Čia yra viena cukernė, 
kur lietuviai ir lenkai ga
lėdavo gauti darbą,'ibet da
bar ir tenai darbai suma
žėjo. Yra čia ir kitokių 
dirbtuvių, bet lietuvius ar
ba lenkus į jas nepriima. 
Taigi pranešama, kad iš ki
tur čia nevažiuotiį darbo 
ieškoti, nes ir Šia yra mi
nios bedarbių. £ )l

I. SeleliUnas.
-------------—i'

Port Washington, Wis.
Sausio 4 d. š. m. persis

kyrė su šiuomi svietu a. a. 
Fortūnatas Zaranka staigia 
mirtimi, neikiek nesirgęs. 
Velionis neturėjo čia nei 
giminių, nei kaimynų ir ge
rai dar, kąd prigulėjo į šv. 
Lauryno! draugiją, kurios 
rupesniu ir lėšomis liko pa
laidotas. .Velionis

Salos Kubos veteranams, norėjusiems sukelti ant salos maišatis, Dėdė Samas 
pagrasė ir tie aprimo. Pagrasinta netik pirštu, bet ir durtuvu.

apie 40 metų amžiaus, pa
ėjo iš Kauno gub., Raseinių 
apskr., Šilalės parapijos, 
Lietuvoje paliko moterį. 
Norėdami gauti daugiau ži
nių, kreipkitės šiuomi ad
resu: J. Urbonas, 216 Fran
klin St., Port Washington, 
Wis.

Chicago, Ill.
(Prisiųsta).

Nedėlioj, sausio 21 
m. atsibuvo įšventimas teo-. 
logijos kandidato, J. J. D. 
Razoko, vokiečių evangeli
kų-liuteronų bažnyčioje, ant 
kampo 19-tos ir Johnson 
gatvių. Tą pačią dieną jis 
liko paskirtas kunigu į vie
tinę Ziono lietuvių evange- 
likų-liuteromj parapiją. 
Kun. J. J. D. Razokas yra 
baigęs teoliogiją Concordia 
seminarijoj Springfield’e, 
III. Žmonių tą dieną baž
nyčion buvo susirinkę la
bai daug. Taigi dabar mu
sų parapija turi savo tik
rą kunigą. Kun. J. J. D. 
Razokas yra volus lietuvis- 
tautietis ir pirmeivis žmo
gus, kuris jau nuo seno lai
ko nenuilstančiai veikia 
del lietuvių tautos labo. 
Jis yra daug kartų, pats 
sunkiose gyvenimo sąlygose 
būdamas, nemažai prisidė
jęs prie pastumėjimo pir
mųjų musų lietuvių evange
likų-liuteronų ir abelnų lie
tuvių tautos reikalų. To
dėl velijame jam kuoge- 
riausio pasisekimo, nusiti
kėdami, kad jis musų jau
nos parapijos reikalais taip 
jau energiškai rūpinsis. 
Mes turime viltį, kad jam 
su laiku pasiseks visus nuo 
musų tautos ir nuo musų ti
kėjimo nuklydusius lietu
vius evangelikus-liuteronus 
suieškoti ir prie musų tik
rai lietuviškos parapijos 
pritraukti.

Kadangi musų parapija 
dar negali taip greitai įsi
taisyti savo dievnamį, ta
tai kun. J. J. D. Razokas 
laikys pamaldas musų lietu
viams evangelikams-liutero- 
nams kas pirmą ir kas tre
čią nedėldienį vokiečių 
evangelikų-liuteronų bažny
čioje ant kampo 19-tos ir 
Johnson gatvių, net tik tais 
nedėldieniais vokiečiai už
leidžia mums savo bažny
čią. Musų pamaldos pra
sideda 4-tą vai. po pietų. 
Vėliaus pasirūpinsime įsi
taisyti savo dievnamį, idant 
mes galėtumėm laikyti pa
maldas kas nedėldienis. To
dėl kiekvienas lietuvis 
evangelikas-liuteronas pri

valo tuojaus su musų para
pija susidraugauti, nes to- 
kiuo budu pri gelbės mums 
įsitaisyti savo dievnamį. 
Parapijos reikalams kiek
vienas turintis teisę bal
suoti parapijonas moka po 
50 centų į mėnesį. Kuni
gui algos parapija mokės 
$25 į mėnesį, o kas prie to 
trūksta, prideda Missouri 
Evangelikų-liuteronų Sino
das, kuris tol šelps musų 
kunigą, kol musų parapija 
tiek sutvirtės, kad ji pati 
galės išmokėti kunigui jo 
algą. Visus parapijos rei
kalus ir pinigus kontroliuo
ja pati parapija per išrink
tus tam tikslui ,parapijos 
viršininkus, kurie drauge 
su kunigu rūpinasi parapi
jos gerove. Musų parapi
jos susirinkimai atsibuna 
kas pirmą kiekvieno mėne
sio nedėldienį po num. 826 
—28 19-ta gatvė. Susirin
kimai prasideda 1-mą vai. 
po pietų. Juos veda para
pijos išrinktas pirmininkas:

Vietinė “Evangeliška- 
Liuteriška Draugija” pas
tarame laike pradeda ge
riau gyvuoti. Tikimės, kad 
jai eis daug geriau, neg iki- 
šiol, nes gruodžio 31 d. 1911 
m. liko išrinkti jos pirmsė- 
džiu Pr. Andrius Kalvaitis, 
o jo pagelbininku Jurgis 
Melulis, kuriuodu yra pusė
tinai sumaniu vyru ir ne
mažai dirbusiu prie musų 
parapijos sutvėrimo.

Ziono Liet. Evang.-Liut. 
parapijos sekretorius,

J. Jurkšaitis,
540 Liberty gat.

A. Valiutui, St. Charles, 
UI. — Tokiems bereikalin
giems ir skaitytojams nero
domiems ginčams laikrašty
je nėra vietos. Ir kam ten- 
gali būti indomu, kaip lo
šikas stovėjo ant scenos ir 
kokiais drabužiais buvo ap
sitaisęs. .Galite ant vietos 
tarp savęs pasiaiškinti ir 
susitaikinti.

Nebylys sopulis.
Ponas A. į poną B. val

gant vakarienę po šliubui: 
— Tėmiji, tamsta, jauneve- 
dis visas laikas tyli kaip 
žuvis.

B: — Nesistebėk, kadan
gi kiekvienas didelis sopu
lis yra nebylys.

Ypatingas daiktas.
— Pasakyk man, kaipgi 

tau gyvenasi su savo vyru?
— Labai puikiai! Tik 

negaliu suprasti, iškur tas 
paeina, kad visame kame 
yra mano viršus?

Moterių žinovas.
Kas reikia kalbėti su mo

terimi norint jai patikti?
— Apie jos gražybę.
— O jei ji yra biauri?
— Tuokart apie kitų mo

terių biaurumą.

Visuotinam patarnavimui.
Maža yra pasaulyje daly

kų, kurie tiktų visuotinam 
patarnavimui, tai yra,'ku
riuos butų galima pavartoti 
kiekviename reikale. Kai- 
kurios šeimynos visada lai
ko namie vaistus, kuriuos 
išmėginę rado pagelbingais 
visokiuose atsitikimuose. 
Tais vaistais yra Triner’s 
American Elixir of Bitter 
Wine, kadangi jie visada 
galima vartoti su geriausiu 
rezultatu kiek-nors susir
gus, apetitą nužudžius, nu- 
silpnėjus, susirgus by-kuria 
pilvo liga, širdies supyki- 
muose, atsiraugėjimuose, 
tūlose moterių ligose, vidu
riams sukietėjus, alpavi- 
muose, reumatiškuose ir ne- 
uralgiškuose skaudėjimuo
se, galvai susopus ir taip 
toliaus. Jis sustiprina krau
ją ir nervus, išvalo organiz
mą, suteikia gerą apetitą ir 
sveiką miegą . Daktariškus 
patarimus siunčiame krasa 
dykai. Puikus sieninis ka
lendorius pasiunčiama kiek
vienam už 10 centų markė
mis. Gaunamas visose ap- 
tiekose. Jos. Triner, 
— 1339 So. Ashland
Chicago, Ill.
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VASARIS, 1912 M.
1. K. Ignaco vysk. kent.
2. P. Grabnyčios. Apė. P. M-.
3. S. Blažiejau* v. kent.
4. N. Senos Užg. Andrejaus vys-. - -
5. P. Agotos p. k.
6. U. Daratos p. kent.
7. S. Romualdo vien.

fįmCAN ASSOC® 
OTRWIM

Kava su džiova.
Suvienytos Amer. Valsti

jos apšaukė smarkią kovą 
džiovai, arba taip vadina
mai “baltajai rykštei”.

1911 metais, kaip nurodo 
iš visų Suvienytų Valstijų 
raportai, išleista $14.500.000 
tikslams draugijos “Natio
nal Association for the stu
dy and Prevention of Tu
berculosis”. Tai yra suma 
beveik tokia pati, kokia iš
leista tam pačiam tikslui 
1910 metais, o dusyk dides
nė ne kaip 1909 metais. 
1912 metais minėta organi
zacija tikisi išleisti (ir su
rinkti) 10 milijonų daugiau 
kovai su džiova.

Iš išleistų 1911 metais 
pinigų $12.000.000 sunaudo
ta džiovininkų ligonbu- 
čiams, $1.300.000 moky
kloms tyrame ore ir tp., o 
aplink $500.000 taip sakant 
“apšvietimo” tikslams ir 
pamokinimams, kaip reik 
tos rykštės žmonėms saugo- 
ties.

Tečiau visa toji akcija la
bai prastu budu vedama. 
Su džiova kovą reikėtų pra
dėti kitoniškesnių būdų, iš 
kito galo. Užuot imties 
gelbėjimu tų, kurie jau ser
ga ir kurių daugumas netu
ri vilties pagyti, reikia vi- 
supirmu pradėti kovą su tos 
baisios ligos priežastimi. 
Reikia kariauti su Ameri
kos miestų apsileidimu ir 
nešvarybėmis, kariauti už 
švarius ir šviesius darbinin
kų butus, už švarias darbo 
įstaigas, fabrikus, reikia 
darbininkams ir jų šeimy
noms pirmiau iškovoti ge
resnes darbo, taigi ir pragy
venimo sąlygas, atsilsį tyra
me ore ir tp., o tuokart ko
va su taja liga bus lengves
nė ir, akcija bus daug dau
giau pasekmingesnė.

Taigi visupirmu reikia 
panaikinti ir prašalinti prie
žastis, o gydymo pasekmės 
pasirodys laimingos ir žmo
nija nuo tos rykštės veikiai 
bus išgelbėta.

Nudiengi pinigai beveik 
kaipir veltui leidžiama.

*

pančiai žydėti, smagesniais 
žingsniais žengti prekyn. 
Pirm keliolikos metų kaip 
.ji smarkiai išbujojo, taip 
staiga nųdien augimas su
stojęs; narių skaitlius didi
nasi, bet labai palengva.

Perniai ant 1.831.578 na
rių naujų prisirašė tik 115- 
638, ty. nedaugiau 7 nuo
šimčių. Priaugimas — la
bai mažas.

Kiekvienas darbininkas 
savo būvio gerovei privalo 
organizuoties ir vienyties su 
kitais, idant paskiau butų 
galima lengviau atsispirti 
prieš trustus jr kitus darbi
ninkų jėgų išnaudotojus. 
Vientik organizacija darbi
ninkams suteikia galybę, o 
jei kas mano; kad Amerikos 
Darbo Federacija yra pras
ta, privalo jon įsirašyti ir 
anos padėjimą pataisyti.

* * *
Spėkų išnaudojimas.

- Indomius pranešimus rei
kale darbininkų spėkų iš
naudojimo plieno trusto 
įstaigose skelbia J. A. Fitch, 
vienas mėnesinio laikraščio 
“Survey” redaktorių. Yra 
tai nekaipo patvirtinimas 
d-ro F. Adlers užmetinėji- 
mų, kad darbininkai United 
States Steel Corporation 
įstaigose priversti kasdiena 
sunkiai išdirbti 12 valandų.

Fitch negalįs atsistebėti, 
kaip darbininkas galįs ište
sėti 12 valandų vežiodamas 
točkomis geležies rudą.

“O gal, sako, tuo galima 
išaiškinti, kad tą darbą dir
banti lenkai ir slavokai yra 
nepaprastai tvirti ir išlai
komi. Jei patėmysime, kad 
daugumoj geležies dirbtuvių 
darbininkai dirba savaitėje 
ištįstas 7 diėnąs,’ kad kaip 
paprastai kas dvi savaites 
darbininkai privalo be ilges
nių pertraukų išdirbti 24 
valandas ir kad visokie dar
bininkų susiorganįzavimo 
mėginimai yra baudžiami 
prašalinimu iš darbo, tai 
persitikrįsime, kad plieno 
trusto įstaigos yra tikras 
pragaras ant žemės”.

Tame pragare daugybė ir 
lietuvių maudosi, skursta. 
Ir vertėtų, idant lietuviai 
nors sykį suprastų, kaip tai 
kitokiuo budu butų galima 
pragyventi be tokio spėkų 
aukojimo. Verta lietuviams 
arba organizuoties, arba ieš- 
koties darbo ant ūkių (far- 
mų).

Kas link p. Petrausko 
vaikalų.

“V. Lietuvninkų” pri
pratusi visuomet savo skil
tyse dėti vis tik “nugirs
tas” žinutes, bet jokiuo bu
du ne tikras, kaip viskas iš- 
teisybės turėtų būti. • “V. 
Lietuvninkų ’ ’ kadaisiai bu
vo “nugirdąs”, kad p. M. 
Petrauskas savo veikalų 
prižiūrėjimą buvęs pavedęs 
p. Strumskiui, o dabar vėl 
“nugirdus”, kad p. J. M. 
Tąnancvičia p. M. Petraus
ko veikalų nespauzdinąs dė
lei įvykusio abiejų nesusi
taikymo, o nešusitaikyta to
dėl, kad p. M. P. padavęs 
p-nui J. M. Tauanevičiai iš
lygas, idant už kiekvieną 
parduotą veikalą statant 
scenoje butų skiriama tam 
tikroji suma: Europoje Tau
tos Namo, o Amerikoje 
“Aušros” fondam

Toksai “nugirstų” žinių- 
iškraipimas klaidina lietu
vius. P-n o J. M. Tanane- 
vieio nesusitaikymas su p. 
M. Petrausku įvyko ne dė
lei pinigų skiriamų fbhdan, 
bet delei p. M. Petrausko 
iicsugrįžimo Amerikon pa
skirtu laiku. P-nas M. Pet
rauskas iškeliaudamas iš 
Amerikos pasižadėjo tais 
pačiais metais sugrįžti ir 
parengus spaudon veikalus 
redaguoti, bet kaip matant 
tasai jo pasižadėjimas pasi
liko tik pasižadėjimu ir to 
delei ligšiol veikalai guli 
rankraščiuose. Tą patį ir 
“Vien. Liet.” pravertėtų 
patėmyti. '•-•h

■>-mc
ryj patemijąų;. ir su tikru 
smagumu g, perkalčiau p. 
Alyvos raštelį j “Apie pri
gulėjimą Į (organizacijas ’ ’.

ii ūme

ąaj* be^nesusitaikoi 
. turėtum tarnauti.
mes ir susitaikytum,

Amerikos Darbo Fede
racija.

Amerikos Darbo Federa
cija (Federation of Ameri
can Labor) — tai galingiau
sioji Suvienytose Valstijose 
darbininkų organizacija. 
Nesenai jos valdyba apskel
bė metinę apyskaitą. Or
ganizacijos veiklumas labai 
žymus, bet jos padėjimas 
butų dar žymesnis, jei ne 
jos, taip sakant, išskirtinas 
būdas, jei ne vyriausybės 
satrapinis pasielgimas, nai
kinantis visokias šviesesnes 
srioves, ir jei ne toji aplin
kybė, kad toji organizacija 
susideda vientik iš taip va
dinamų “aristokratų” dar
bininkų, visai nieko nesiru- 

- pindama apie-desėtkus mi
lijonų “prastųjų” darbinin- 
kų. Už gyvesnį tvinksnį 

, toje organizacijoje kovoja 
i opozicija.

Tos visos ydos visą orga
nizaciją laiko nekaipo ant 

tos, neleidžia jai pride-

* *
Lietuvių apsišvietimas.
Kauno gubernijos gyven

tojai, nors mažai turėdami 
mokyklų, namie mokina sa
vo vaikus rašto. Gyventojų 
surašąs, darytas 1897 me
tais, parodo, kad iš šimto 
gyventoji; mokančių rašto

Apie “Žiburio” uždarymą.
Apie Suvalkijos draugijos 

‘ ’ Žiburio’ ’ uždarymą “ Šal
tiny j ” štai ką iš Mari j atn- 
polės skaitome: .

“Pasklydo paskalas, buk 
“Žiburio” draugija jau 
esanti panaikintą. Tięsa, 
senatas rado, jog. ji netei
sėtai buvo vietinės vyriau
sybės patvirtinta, jog jai 
reikia, kad patvirtintų vi
daus dalykų ministeris, bet 
tai dar ne visiškas panaiki
nimas. Taippat buvo atsi
tikę perniai si\ “Saule” ir 
kitomis Kauno draugijomis. 
Kaip anas ministeris patvir
tino, taip tikimasi, bus ir su 
‘Žiburiu”. Kantrybės!”

Bet visgi tai dar reiškia 
ne kas kitas, kaip tik vienas 
pasitikėjimas, o su pasta
ruoju visaip gali but, nes 
Rusijos vyriausybė žiauri.

niais laikai^ pastojo be galo 
siaurai paitizan tiška, vie
ton būti apgynėju ir vado
vu abelnuose reikaluose 
visos Lietuvos.

Teisybė,. kad Laikrašti
ninkų Suvažiavimai bandė 
suorganizuoti ir pakelti 
musų ir doriškai ir etiškai 
nupuolusią laikraštiją, bet 
teisybė ir tai, kad nei pa
čiam Suvažiavimui iki šio
lei nepasisekė suvyt atgal 
daržinėn sąvo visus “įsi- 
spardžiusius veršiukus ’ ’, 
kaip tas matyt iš Laikraš
tininkų Draugijos Sekreto
riaus pranešimo, kuriame 
sakoma, kad keli laikraš
čiai atsisakė, pųie tos Drau
gijos prigulėti. Gi šita 
draugija užsidavė sau tiks
lu apvalyti musų laikrašti
ją nuo šiukšlių ir visokių 
kaip grynai doriškų, taip ir 
etiškų puvėsių. Reik sprę
sti, kad tie “veršiukai” 
nori po senovei spardytis...

Tik ačiū tokiam “spardy-i 
muisi” musų kaikurių laik
raštėlių, tik ačiū ambici
jai musų mažų vyrukų, ku
rie ar nori ir dabar, už. 
jent kokią kainą būti gar-; 
siais, likoj sukurstyta ug
nis neapykantos tarp mus 
uolių ir tarp didesnių mu
sų organizacijų.

Šitie maži, vyručiai, kaip 
eisingai ,p. Alyvos pami

nėta, stumdami pagiežos ir 
ilgios savo, ambicijos, pri
vertė musų brolius, — vie
nos motinas vaikus, —r eiti 
; « ant r pęibį’t yiimus .prieš

įžanginės po' 5c, nuc 
kiekvieno nario.

Mėnesinės po 1 centą nuc 
kiekvieno nario.

Įstojant į Sąjungą jokių 
ypatingų formališkumų 
nėra. Reikia vien pranešt 
Sąjungos sekretoriui vardą 
draugijos, skaitlių sąnarių,

O gal 
bet tie 

“mažučiai vyrukai”, kurie 
nori but didžiais, mums ne
leidžia susitaikyt. Tame iš
yra visa bėda.

Smagu todėl patėmyt ke
lias sveikas mintis, kurias
“Katalikas” savo skaityto- vardus ir adresus viršinin 
jams padavė p. Alyvos kų, vieta ir laikas draugi- 
straipsnyj. Panašių min
čių reikėtų daugiaus visuo
se musų rimtesniuose laik
raščiuose. Laikraštija, pas
kutiniais ypač laikais, per
daug buvo paliuosavusi va
džias visokiems didelės am
bicijos, bet mažos doros ir 
mažo proto, vyrukams, ku
rie sukurstė musų giminę. 
Jos užduotimi, tikime, yra 
stoti augščiaus kasdieninių 
partizantiškų vaidų ir vesti 
visus lietuvius prie vieno 
didelio tikslo — susivieniji
mo visos Lietuvos abelnuo- 
se tautiniuose klausimuose.

Mes drūčiai tikime, kad 
tas ateis. Dėka priguli 
<aip “Katalikui”, taip ir p. 
Alyvai už taip pigų supra
timą musų nacijonalinės 
ideos. — Tuo didesnė dėka, 
sad apart “Kataliko” iki 
šiam laikui, rados, tik vie
na “Vienybė Lietuvninkų” 
aašvenčia jos platinimui 
tinkamą vietą.

Kacielius.

TUVIŲ DR JAS CHICA
GO J IR PRIEMIESČIUO- 

SE.

buvo:

abern. Vyrų moter.
Kauno 43 41
Vilniaus 35 23 -
Gardino 38 20
Vitebsko 30 19
Minsko 25 10
Smolensko 29 7
Mogilevo 26 8
Taigi mokančių rašto

Kauno gubernijoje 1897 me
tais buvo daugiau, negu vi
sose kitose vakarinėse gu
bernijose, nors iš tūkstančio 
vaiky mokyklas lanko Kau
no gubernijoj 18.

Bet taip butą 1897 me
tais. . Regis šiais laikais Su
valkijos lietuviai bus pra
lenkę visas kitas lietuviškas 
gubernijas, taigi ir Kauno, 
nes Suvalkijoj apšvietimas 
sparčiai platinasi. *'

Pirmoji moteris-teisėjas.
Cincinnati, O. — Poni 

Mabel Van Dyke Bell yra 
pirmoji moteris sviete, kuri 
pildo teisėjo pareigas. Pa
skirta Suvienytųjų Valstijų 
komisore, ji kartu turi tei
sėjo teises ir gali duoti sa
vo nusprendimus. Pasta
ruoju laiku ji tardė bylą 
kokio-tai F. Streine ir per
davė jį prisaikintųjų teis
mui, užsistačius jam $500 
parankos. Teisėjas p-ia 
Bell labai buvo užganėdin
ta, kuomet advokatas Lan- 
foisic kreipdamasis į ją už- 
titulavo “your honor”.

Delei stokos laiko.
Valkata: r— Kaip galima 

taip elgties?... Pirm valan
dėlės man atėjus, tamsta 
man liepei ateiti paskui, o 
dabar man atėjus, išmeti 
mane laukan?!

Pirklys: — Nes tuomet 
buvau užimtas ir neturėjau

. jos posėdžių, atsiust pami- 

. nėtas mokestis ir . išrink ; 

. atstovus po 1 nuo 25 narių, 
ir draugija taps Sąjungos 
kuopa. Reikalingas blan
kas dekleracijai draugijų 
suteikia Sąjungos sekreto
rius.

Tikslas Chicagos Lietu
vių Draugijų Sąjungos yra 
— aprūpinti visų lietuvių 
gyvenimo reikalus. Pradė
jimui gi darbo tapo parink
ti vien šitie uždaviniai: pa
skyrimas Komitetų: Emi
gracijos, Pilietystės pope- 
rų, Suieškojimo Darbo, 
Prieglaudos Namų, Teisių 
(juridiškų patarimų), ir 
švietimo. Sąjungai sutvir
tėjus manoma inkurti viešą 
knygyną, kuriame butų ga
lima gauti ne tik visas kny
gas išleistas lietuvių kalbo
je, bet lyginai ir visokias 
naudingas knygas svetimo
se kalbose, ir skaityklą, 
kurioje rastųsi visi laikraš
čiai leidžiami lietuvių kal
boje ir geresni svetimose 
kalbose.

Pasekmingas įvykinimas 
tų visų ir daugelio kitų su- ' 
manymų priklauso nuo už
uojautos ir parėmimo lietu- 
yių draugijų, ir todėl šiuo- 
mi širdingai kviečiame 
kiekvieną lietuvių prisidėt 
prie to svarbaus darbo.

Su visais reikalais ir 
klausimais reikia kreiptis į 
^ąjliųgOS, -. Seį^etorių adre
su:

J. J. Hertmanovič,
3252 S. Halsted St., 

Chicago, DI. .

Jos nesu- 
šeimininka- 
valgius ga- 
prosyti ir

tengiasi to liūdno apsi- 
eiškimo surasti priežastis, 

□augumas išveda, kad šių 
aikų jaunos moterįs labai 
mylinčios koketauti, per
daug užsiimančios įvairiais 
nereikalingais žaislais ir 
turinčios perteklius. Na
mie šeimininkavimas ir gy
venimas esąs visai svetimas 
šių dienų krautuvių ir fa
brikų ponioms.
pranta naminio 
vimo; nemoka 
minti, skalbti,
siūti, taippat to viso pra
mokti nenori ir nesistengia. 
Tokia moteris daugiau iš
leidžia, ne kaip vyras už
dirba, o šis pastarasis ant 
galo patėmija, kad vežda
mas skaudžiai apsigavęs, 
nes jam esant jaunikiu ge
riau klodavosi. Trumpu 
taigi laiku seka persiskyri
mas.

Minėtas advokatas tvir
tina, kad labai lengvamin- 
čiai, be jokio apsigalvojimo 
susituokiama į poras ir pri
duria, kad žymesni piliečiai 
sumanę šiemet užbėgti 
tiems negeistiniems apsi
reiškimams.

Be abejonės — tai pagir
tinas sumanymas. Bet ko- 
kiuo budu jie tai atsieks, 
ei nepasirėmia ant katali
kų Bažnyčios įstatymo su- 
yg nepertraukiamų mote

rystės ryšių. Reikia žino
ti, kad Kansas City trečio- 
i dalis gyventojų yra ka

talikai ir tarp katalikų per
siskyrimai beveik visai ne
žinomi, tai kokiuo gi budu 
tie piliečiai galės panaikinti 
tarp nekatalikų persiskyri
mus? -- Gal stengsis užgirti 
statymus, draudžiančius 

jaunoms moterims tekėti, 
gal parengs joms šeiminin
kavimo kursus, pirm ištekė
siant, kuriuos priverstinai 
kiekviena mergina turės 
ankyti ir gauti paliudiji

mus apie savo subrendimą 
namų valdyme. Gal dar ir 
kitką išgalvos, bet sunku 
tikėti bau tas tikslas bus 
atsiekta, kadangi persisky
rimai jau labai giliai įsiėdę 
Amerikos visuomenės kū
nam Kad tą ligą sustab
džius, reikalas visai panai
kinti persiskyrimus ir per- 
skiras duoti tik labai svar
biuose atsitikimuose, išim- 
inuose atsitikimuose, ne 
kaip kad šiandie, kada del 
bile kokio nieko porų ry
šiai sutraukomi.

Kituose Amerikos mies
tuose . santykiai visgi dai 
šiek tiek geresni, bet taja 
liga užkrėsta visa plačioji 
Amerikos visuomenė. Tą 
ligą, mums rodos, gali pa
naikinti pati federalinė Vy
riausybė, kuriai turėtų rū
pėti tautos likimas.

Gerbiamieji:
Nuo senai visi gerai at

jaučiame būtiną reikalą ap
rūpinti įvairius tautos rei
kalus, bet pakol nebuvo jo
kio centro, kol nebuvo jokio 
ryšio lietuvių draugijų tar- 
pe, toks susipratimas nega
lėjo įvykti. Bet pasitaikė 
proga susiartinti Chicagos 
lietuviu draugijoms. Pe
reitais. ir užpereitais me
tais su virš trisdešimts lietu
vių draugijų mieste Chica
go susidėjo parengimui pui
kaus apvaikščiojimo liepos 
4 d. (Fourth July), ir tokiu 
budu padarė pirmą žingsnį 
bendram veikimui.

Pereitais metais, atlikus 
reikalus minėto apvaikščio
jimo, atstovai draugijų, da
lyvavusiųjų minėtame ap- 
vaikščiojime, atjauzdami 
reikalą nuolatinio bendro 
veikimo įvairiuose lietuvių 
reikaluose, nutarė sutveri 
pastovią vietinę organizaci
ją, susidedančią iš visų vie
tinių draugijų, ir del to ta
po inkuria Chicagos Lietu
vių Draugijų Sąjunga.

Dabar jau visi formališ
kumai inkurimo minėtos or
ganizacijos atlikti. Yra 
charter’is, išrinkta Centra- 
linė Valdyba, paskui įvai
rus Komitetai, pagarsintas 
įstatų projektas, parūpin
tos taisyklės įvairių Komi
tetų veikimui; lieka vien 
prisidėti visoms draugijoms 
ir pradėt darbas.

Suprazdami, jog kol su
manymai Sąjungos nepaaiš
kės ir darbai .nepasirodys, 
negalima reikalauti didelio 
draugijų intikėjimo į tą 
naują dar organizaciją, ar 
rinkti augštas mokestis 
nors ir įžymiausiems tiks
lams, Sąjungos inkurėjai 
nutarė rinkti nuo draugijų 
galimai mažiausias mokes
tis, kurios pagelbėtų vien 
įvykinti Sąjungą ir geresnį 
draugijų susipratimą, su
tverti centrą ir pradėti šį 
bei tą vėikti. Mokestįs

nos motingą vai k u s, 
r‘fą,n|/-pęįį^į’t
litus. .jAr yra reikalas, kad 
musų dvi didžiausi organi- 
zaciji: Susivienijimas. Lie- 
;uvių Amerikoj ir Susivie
nijimas Lietuviu Rymo- 
Katalikų Amerikoj kreivai 
vieną į kitą .šnairuotų? Ar 
negalėtų vietoj jų dviejų 
juti viena daug didesnė or
ganizacija, arba, — jaigu 
jau turi but, taip kaip yra,
— tai ar negalėtų josdvi ei- 
;i ranka rankon, kaip dvi 
seseri? Taip, galėtų! Bet 
jaigu tik mes mažiaus tu
rėtum tų “mažiukų vyru
čių”, o daugiaus tikrų, su
brendusių vyrų kaip vienoj, 
;aip ir kitoj organizacijoj, 
arba jaigu musų plačioji 
iaudis stovėtų ant augštes- 

nio apšvietos laipsnio ir ne
siduotų iiikinkyti save 
meniškai! vežimėliu 
“mažiukų vyručių”.

Mes turime Lietuvių 
Mokslo Draugiją ir Lietu
vių Dailės Draugiją Vilniu
je. Josna priguli ir išvien 
;autos labui darbuojasi kaip 
vunigai, taip ir tautiečiai,
— net Ir keli išmintingesni 
socijalistai. Ir žiūrėk, — 
nesibaido, rodos, jie! Ko
dėl? Tocfel, kad ten pri
guli labiausiai’apsišvietę ir 
subrendę musiį tautos na
riai, kurių ■'. nesukiaiding bi-
e koks aferistas, užsima- 

niusis ingyti sau vadovo 
garbę. Pafe mus-gi, ameri
kiečius, kaip Sykis besipe- 
šiama netiek už principus, 
kiek už gėgemoniją (vado
vavimą) . Juk ir Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoj 
skilo ne dėlto kito, tik to
dėl, kad nepasidalinta va
dovavimu ir iš šito išpusta 
tokia ugnis, kad pradėjo 
vieni ant kitų ugnimi spjau
dyt. ■ ■■-•-

Visi mes, rodos, neūŽgiti- 
činamai norim patarnauti 
savo abelnai Tėvynei & taų-ltad yra sekamos

as- 
tų

Pasitikėdami, jog kiek
viena lietuvių draugija Chi
cago j ir priemiesčiuose, ir 
artimiausiuose miesteliuose 
sekančiame savo susirinki
me nutars prisidėti prie 
Sąjungos ir išrinks savo at
stovus, kurie dalyvaus Chi- 
cagos Lietuvių Draugijų 
susirinkimuose, pasilieka
me su pagarba,

Centralė Valdyba:
Joseph J. Elias Prezid., 
Pr. Butkus I Vice-prez., 
A.B.Žemaitis H Vice-pr., 
M. Dūda III Vice-prez., 
A. Gropsta IV Viee-pr., 
J. J. Hertmanovič Sekr., 
J. Judeikis Kasierius, 
A. V. Radomskis Khyg.,

Direktoriai:
A. J. Bieržinski,
M. M. Juška,
Dr. A. L. Graičunas, 
F. P. Bradčulis, 
Juozapas Duoba, 
Antanas Gurskis, 
R. Varbutas.

BAISUS VEŽĮS ANT VI
SUOMENES KŪNO.

Su vieny tose Valstijose 
miestas Kansas City pasta
raisiais laikais nemažai pa
garsėjęs. Tenai, abelnai 
imant, ant trijų moterysčių 
esti vienas persiskyrimas. 
Štai vieno tenaitinio žy
maus advokato išvedimas. 
Pernai Kansas City buvo 
1.900 moterystės šliubų ir 
ir tuo pačiu laiku teismai 
suteikė 600 poroms persi
skyrimus. Išmintingesni ir 
sveikiau mąstantieji to 
miesto piliečiai tuo apsi-

ga-
di-

Puiki valgykla.
Svetys (į tarną): — 

tai reiškia, tame, vakar 
vau kepsnį dusyk tiek 
dėsnį kaip vakar?

Tarnas: — O kame ponas 
geradėjas vakar sėdėjai?

Svetys: — Štai tenai, ties 
langu.

Tarnas: — Na, tai kaski- 
ta, ten žmonės praeidami 
žiuri per langus, tai sve
čiams del rekliamos duoda
ma didesni kepsniai.

Greičiau!...
Mirštanti žmona prašo 

vyro, kad jis jai mirus vestų 
merginą N:

— Taip! — atsiliepia aša
rodamas vyras —- tik grei-
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M. Konopnickienė.

paklausiau

TAUTOLOGIJA

vas?

bus

Nesusipratimas.
Ar, tamsta, esi lais

BUTŲ ORGANIZACIJA 
ČEKIJOJ.

Ii jos dalyvavimą iškilmy be
je sukakus šimtui metą 
Meksiko nepriklausomybes.

Norvegijos parlamentas 
užgyrė įstatymus, pagal ku
riuos leista moterims užim
ti įvairias viešąsias valdvie- 
tes podraug su vyriškiais. 
Moterims neleidžiama 
tik būti miniateriais, 
nauti kariuomenėje ii 
dyti dvasiškių reikalus.

Meksiko vyriausybė Ry
man pasiunčius specijalinį 
pasiuntinį Don Francisco 
de La Barra, kuris nugabe
nęs padėkojimą karaliui 
Viktorui Emanueliui už Ita-

Varšayos teismas pasmer
kęs trims metams kalėji- 
man Prūsų kapitoną Wer
ner von Stuenzer, kaipo Vo
kietijos šnipą. Pasmerk
tojo tėvas esąs Vokietijos 
armijoje generolu.

Chinų respublikos liglaikinis prezidentas Sun Yat 
Sen ir jo rezidencija ni. Shanghajuj.

Pastarieji ąbelni Angli
jos. parlamentan rinkimai 
vyriausybei lėšavę tik $5- 
000.000 ,, : Vyriausybė savo 
agitacijai pinigų nesigaili.

Ispanijos expremieras 
Maura andai su karaliumi 
Alfonsu atlaikęs ilgoką 
konferenciją. Manoma, 
kad jei premjeras Canalejas 
pasitrauksiąs, jo vieton bu
siąs -išrinktas Maura.

... — susu- 
balsu. —

Portugalijos mimsterių 
kabinetas tomis dienomis 
atsistatydinęs iš savo vietos, 
akyveizdoj to viso Portuga
lija atsiradus labai prasta- 
tam'e padėjime. Kas apsi- 
ims sutverti naują kabine
tą, tuo taipu dar nežinoma.

Pernai Mandžurijos mies
te Mukdene buvus tarptau
tinė konferencija džumos 
reikale. Dabar apskelbta 
tos konferencijos raportas. 
Pasirodo, kad Mandžurijoj 
džuma prarijus į 50 tūks
tančių chinų ir kelis dakta
rus.

miestais dalykai 
dar aršesnėje

Tautology ja, arba atkar
tojimas vienų ir tų pačių 
žodžių, ar tai užvardinimų 
niekur taip tankiai nepatė- 
mijarii&f kaip kad Suvieny
tose Valštijbšė?X:

Amerikonai daug išma
ningi komercijoj, ieklia- 
žhbse, ^’šigirmrfm^ ypatin
gai, bet kituose dalykuose 
jie visai nemoka galvoti, o 
viso to prirodymu gali but 
klaidi tautdlogija vardų, 
nežiūrint ar11 tais vardais 
užvardinama žmonės, mifes- 
tai, arba kokie surinktiniai 
daiktai.

Amerikoj pav. turime 
daugybę Browuu, kai kad 
Vokietijoje Muellerių. Su 
tais žmonių vardais butų 
galima dar šiaip-taip sutik
ti. Bet su 
persistato 
šviesoje.

Vienas 
laikraštis

Vokiški laikraščiai iš 
Čenstakavo praneša, kad 
mieste Liubline pas vieną 
jubilerių susekta pavogta 
nuo Čenstakavo stebuklin
gojo paveikslo suknelė. Tą 
šventvagystę skaitytojai 
gerai atsimena, tas buvo 
pirm poros metų. Tečiau 
toji žinia dar nepatvirtinta.

Iš Belgijos rašoma, kad 
Ispanijos vyriausybe suse
kus, jog karo teismu pas
merktas ir nužudytas žino
mas laisvamanis Ferrer bii- 
vęs nekaltas. Ispanijos ka
kalius tai susekęs ir net nu
žudyto Ferrero paliktus ir 
sukonfiskuotus turtus su
grąžinęs giminėms.Londonan iš Cetinje 

(Černogorija) pranešama, 
kad tenai policija susekus 
platų suokalbį prieš dabar
tinę Černogorijos dinastiją. 
Norėta dinastija panaikinti 
ir užvesti respubliką.

Taip, tamstele.
Tamstos bičiuolis te- 
man pasakojo, kad

nes, 
nio.
žu..

liui šilta, trinyčiai ant 
jo degą...'” "

Nutilo ‘ir’$er valandėlę 
žiurėjo priėWfšavęs. Stai
ga sugriebefuž galvos, ran
kas inkabiiio plaukus.

— DegaT;’P^ 
ko nežmoWŠkn 
Gelbėkite!^ kris į Dievą ti
ki, gelbėkite 1 Magdute! 
MagdUte!

Parpuolė Veidu žemyn ir 
staiga nutilo. Galima buvo 
spėti, kad jai širdis perply
šo. Šuo iš po pusvežimio 
sukaukė ir prišoko prie jos.

Pasilenkiau persigandusi, 
norėjau ją pakelti. Tuo 
tarpu šalę ėjo magistrato 
tarnas, ir pamatęs gulinčią, 
sutraukė pečiais ir tarė:

— At, ką čia poni rupį- 
sies tokia sumišėte... Juk 
ji trimis metais anksčiau 
nuosavą grįčią sudegino ir 
kūdikį drauge, nes jos vy
ras girioje mirtinai sušalo... 
Na, kaip poteriuje' amen, 
taip ir ji butų į kalėdinin
kus pakliuvus, tik kad pro
tas kvailas.

Susidavė į kaktą ir su
traukė pečiais.

— Kur gi tokią kaitrą 
skrandiniu vilktis ir ant 
saulės Šildytiės... O ir 
šuo tur but sumišęs, nes ki
tas butų senai į žmonės iš
ėjęs geresnės duonos ieško
damas....

Portugalijos distrikte 
Enora prasidėję agrariški 
judėjimai. Valstiečių mi
nia įpuolusi vienan miestan 
ir susirėmusi su ten buvu
sia kariuomene. Keli riau
šininkai užmušta ii* daug 
sužeista. Vadovai areštuo-

Gyvenamų butų brange
nybė pagimdė Čekijoj 
steigimą visos eilės orga
nizacijų, paremtų ant sa
vitarpinės pagalbos. To
kių organizacijų šiandie 
Čekijoj yra net 164, iš
sklaidytų po miestus ir 
miestelius. Nesenai atsi
buvo pirmas abelnas tų or
ganizacijų suvažiavimas 
Pragoję. Iš tų organizaci
jų 93 jau aktiviškai pra
dėjo veikti, būtent 13 or
ganizacijų statė namus del 
daugelio šeimynų, o 80 sta
tė namus, skiriamus pavie- 
nioms šeimynoms. Visos 
tos organizacijos sykiu turi 
6.900 narių, o indėti jų pi
nigai siekia 1.100.000 koro- 
nų. / Daugšeimyniųiai na
mai, pastatyti tų 13 orgąni-

Kaip savo laiku buvo 
pranešta, Franci jos darbi
ninkai boikotavo įstatymą 
apie pensijas darbininkams, 
kuris liko priimtas balan
džio 5 dieną 1910 metais, o 
įėjo gyveniman liepos 1 die
ną pereitų metų. Darbi
ninkai: tvirtindami, kad tai 
yra įstatymas apie pensijas 
ne pasenusioms darbinin
kams, bet numirusioms, rei
kalavo, idant amžius, nuo 
kurio butų mokamos pensi
jos, liktų numažintas nuo 
65 iki 60 metų ir, idant su
mažintų pensijų fondan in- 
iriokąmus darbininkų mo-> 
kesčius, o tupmi patim ląį- 
ku. padidintų valstybės in- 
mokainus mokesčius. Ka
dangi pensijų boikotas bu
vo vedamas su reta Franci- 

■ joj darbininkų vienybe, vy
riausybė priversta buvo nu
sileisti. Dabar vyriausybė 
tatai įnešė parlamentan 
naują įstatymo sumanymą, 
galutinai perkeičiantį ba
landžio 5 dienos 1910 metų 
įstatymą. Tame sumany
me vyriausybė sutinka iš
pildyti darbininkų reikala
vimus, būtent sumažina am
žių, kuriame butų mokama 
pensija, nuo 65 iki 60 me
tų; padidina iš valstybės iš- 
do mokamus pensijų fon
dan mokesčius nuo 60 iki 
100 franku į metus ir tt. 
Tokiuo budu darbininkui, 
kuris per 30 metų mokės 
kasmet po 9 frankus, suka
kus 60 metų amžiaus bus 
mokama pensija.

zacijų turi 220 butų, o na
mų, paskirtų vienai tiktai 
šeimynai, pastatyta 741. 
Užstatomasis ant tų visų 
pastatytų namų kapitalas 
siekė 1.000.000 koronų, kaip 
pirmiems metams, suma la
bai žymi, čekų laikraš
čiai iš savo puses karštai 
remia, idant visi miestai 
pradėtų statyti pigius na
mus.

ciau
tamsta apsivedei.

— Taip!
— O tamsta pirm valan

dėlės pasakei esi laisvas...
— Taip, tamsta, pasakiau 

ir taip išteisybės yra.
— Manas tamstele, gal 

nori mane padaryti kokiuo 
bepročiu? Ką tas reiškiat 
.- — Mano pavardė yra 
Laisvas, o du metai esu ve*

I Airierikonų visas darbas, 
tai visako nuolatinis keiti
mas. - Imama tatai jau ži
nomos formos ir prie anų 
prikergiama arba galas ar
ba pradžia, pav. New York,' 
Jersėy City, išdirbant ką 
tokio, buk taisoma išriaujo. 
Ir kuomet visame pasauly 
rašoma: 24 H, 1912, 
amerikonai rašo: U — 24 
— ’12, nežiūrint ar tas tei
singai daroma, ar ne, by 
tik butų perversta kojom į 
viršų, arba, geriau sakant, 

amerikoniškai”.
Taigi dabar klausimas, ar 

verta ir mums amerikonus 
sekti? Sekti jų “ameriko- 
niškumą” mums neapsimo
ka, bet sekti jų visuomeniš
kus darbus ir draugijos pa
žangumą ne tik pridera, bet 
ir reikia, kadangi metus 
šalin jų tas minėtas klaidas, 
amerikonai yra energiška 
ir pažangioji tauta iš pra
monės atžvilgio.

Toliau seka:
Kingston 26.
Rome 17.
Rochester 17.
Paris 16.f
Washington 40.
Lincoln ^4. ?
O prie “Lincoln” galima 

daug priskaityti miestų 
vardais: LiųeolAon, Lincoln
ville, Lin coldale, Lincoln 
City, Lincoln Center, Lin
coln Lake, Lincoln place.

Apart top tukime miestų 
“Troy” 28 :iir po kelis arba 
kelioliką: Unionville, Vien
na, Victoria, Waterloo, 
Wellington, Napoleon, Nel
son, Lafayette, Lee, Grant, 
Blaine, Roosevelt, Smith
ville, Taylorville, Jonesboro 
ir Lewiston. .
" Amerikonai visas laikas 
neišparodę tuose savo už- 
vardinimuosejokį® origina
liškumo.

Tomis dienomis Washing 
toną ir patį prezidentą Taf
tą aplankė Kanados genera
linis gubernatorius, dabar
tinio Anglijos karaliaus 
Jurgio tikras dėdė, kuni
gaikštis Connaught. Jis su 
savo žmona aplankąs žy
mesnius Suvienytų Valstijų 
miestus.

amerikoniškas 
surinkęs visus 

vienu ir tuo pačiu vardu 
miestus, atsirandančius Su
vienytose Valstijose. Ir 
labai indomus tasai sutrau
kimas.

Taigi miestų pavadintų 
“Springfield” įvairiose 
valstijose randasi 28. Mies
tų vardu “Manchester” yranaujus susi- 

dulkių debesis, 
silpnėdavo piemens 
ir botagų malšina- 
Didelė, kuonę balta 
spingsėjo pačiose 

aukštybėse. Kaip tik sten
gia matyti akis nei vieno 
debesėlio, nei vienos ma
žiausios raukšles ant dan
gaus, Staiga, per ėdančias 
akis dulkes, man pasirodė, 
kad čia pat po jaučių na
gų, pačiame prekyvietės vi
duryje, matau mažą žmo
gaus stovylą, susirietusią 
prie žemės. Surikau, bet 
mano balsas tur but dingo 
kurčiame genamos gyvulių 
gaujos bildesyje, nes maža’ 
stovyla pakilo kuo nei ne
pasijudinus. Didžiai bijo
dama žiurėjau į susikimšu
sią massą pačių širmų nuga
rų, sunkiai ir tingiai judi
nančius!. Kiekviena žemyn 
nulinkusi galva rodos taikė

Bevažiuojant į miestelį 
sutikome bevarant didelę 
jaučių bandą.

Tamsiuose dulkių debesy
se, kurios pakilo iš išdžiu
vusių po liepos saulės 
spinduliais plynių, šėma be 
jokio paveikslo gyvulių 
gauja slinko sunkiai, pail
susiai. Per tas dulkes, jo
kio ve j alio nenupusti, pasi
rodydavo tai čia, tai ten 
stori, tiesus ragai, tai vėl 
pasirodydavo viršuje tos 
gaujos stipri, širmai-j uodą 
prasistumenčio gyvulio ku
pra, tai pradrėksdavo ją 
trumpas, beskambis baubi
mas, iš sausos išlėkdamas 
gerklės.

O tuomet genantis bandą 
piemuo suduodavo ilgu, 
švilpenčiu botagu į tą su
sigrūdusią, judančią gaują; 
bet tuoj nusileisdavo jam 
ranka, ir keiksmas riksmu 
pradėtas, pasibaigdavo už
kimusiu šnabždėjimu. Ma
tyti žmogus buvo dienos 
kaitra susilpnintas. Per 
bėrą jo veidą prakaitas 
gausiai varvėjo, basos, lyg 
kelių nuogos apdulkėjusios, 
kojos, pribrinko ii* storomis 
išsipūtusiomis gįslomis iš
artos, ky bantie j i trinyčiai 
ant vieno peties atidengė 
šlapius ant kupros marški
nius. Eidamas, balsiai kvė
pavo ir botkočiu pasirams- 
tydavo. Viena kojų, au
deklu apraišiota, sunkiai 
slinko žeme. Stori neuž
baigti baltinti marškiniai ir 
namų darbo trinyčiai nesi
skyrė nuo dulkių aprūku
sios gyvulių gaujos, jokia 
atskira varsa. Baisus pa- 
ilsįs, draugę su dulkių de
besimis rodos jungė tą šė
mą gyvulių gaują su tuo, 
kuris ją varė. Už piemens 
pilkas šuo, ilgais plaukais, 
į vilką panašus, vilkosi iš
kištu liežuviu, uodegą pa
rietęs. Visai nelojo. Tik 
kuomet viršui bandos su
švilpdavo botagas, išleisda
vo trumpą duslų cypimą, 
nepakeldamas snukio nuo 
žemės. Buvo tat reginys 
yt tyčia pritaikintas, kad 
padidinti slegiantį kaitraus 
pusdienio įspūdį. Akis sta
čiai apalpdavo bežiūrint i tą 
gaują.

Sustojome, norėdami tą 
band^ šalę praleisti. Vos 
spėjo sustoti arkliai, karš
tis mušė į mus, tartum iš 
krosnies, o tirštos, nepapra
stai smulkios dulkės apgu
lė ir apibėrė mus. Banda 
pamažu slinko šalę. Tan
kus nagų bildėsis, tai pasi
didindavo, vienoje vietoje 
pakeldamas 
spietusius 
tai vėl 
riksmu 
mas. 
saulė

vylą p kiekviena pakelta na
ga rodos mušė. į ją. Bu
vau persitikrinusi, kad kuo
met ta gauja praslinks, pa
matysiu kokį nors baisų re
ginį, kokius sudraskytus są
narius, kokį sumindžiotą ir 
krutantį kūną. Širdis su
sispaudė manyje.

Tuo tarpu jaučiai slinko 
lygiai, pamažu. Nematyti 
buvo, kad užsilaikytų, ar 
kad lenkė ką nors pakeliui. 
Kuomet pagabos tas viskas 
įsibruko į ankštą gatvelės 
gerklę, o dulkės kiek api
puolė, pamačiau vėl tą pa
čią smulkią stovylą toje pa
čioje vietoje, taippat susi
lenkusią prie žemės. Tuo
met pribėgau didžiai nuste
bus ir pamačiau besėdinčią 
susirietusią ant bruko dar 
jauną moteriškę, kuri buvo 
atsirėmusi į sulaužytą ir 
čion paliktą pusvežimį, *o 
galva stačiai į saulę pakel
ta. Nuo tos galvos kybo
jo ant pečių nusmukusi sun
ki,. stora skepeta, atideng
dama tamsius, lygiai sušu
kuotus plaukus, veidas la
bai geltonas, smilkiniuose 
indubęs ir labai išbalęs, su- 
biednėjęs, saulės sukepin- 
tas kaip anglįs; iš po siau
rų, sukepintų ir pajuodu
sių lupų blizgėjo jukinan
čiai balti, reti dantįs, žiūrė
dami bepročiai į patį saulės 
geluonį. Tikriausia žiurė
jo taippat į ją ir tuomet, 
kuomet ją apsupo ta 
gyvulių banda. Pla
čiai atsidariusios, nepa
sijudinančios širmos akis, 
rodos pačios tirpo kaip 
auksas tos saulės . ug
nyje.. Sėdėjo taip pilnoje 
šviesoje, sukabintomis ran
komis apkabino prie kruti
nės priglaustus ’ ■ kelius, 
avies skranda, ilgais batais 
ir storu vilnoniu sijonu. 
Žiurėjau į ją didžiai nuste
bus. Tos drapanos ir nuo 
pykštančio šalčio butij už
tekusios. Truputį toliau, 
po pusvežimiu gulėjo išsi
tiesęs šuo su indubusiais šo
nais; bet matyti negalėjo iš
laikyti tos kaitros, nes atsi
kėlė, pasiraižė ir nusi
vilko į. kairiąjį prekyvietės 
kraštą, kur matyti buvo visa 
eilė žydų sankrovėlių, ku
rių uždarytos durįs, primi
nė kad tai šabaso diena. 
Toms sankrovėlėms priduo- 
davo šiek-tiek senumo, pa
remti mediniais stulpais 
pavėsniašiai, per kurių ply
šius prasismelkdavo su
minkštėję saulės spinduliai. 
Tečiau čia taip karšta bu
vo, kad net ištirpusi smala 
(sakai) išsiveržė iš stulpų 
ir balkių.

Šuo, kuris ieškojo pavė
sio, tik pauostė ir atsigrę
žęs, nubėgo į kitą prekyvie
tės pusę, kur naujesni mies
tiečių trobesiai glaudėsi 
prie murinto ra tušo.' At
simušdama į baltas sienas 
saulė čia kuone j akino, o 
inkaitusis oras taip smarkiai 
mirksėjo toje baltumoje, 
net akįs paplukdavo ašaro
mis. Nebuvo nei medelio, 
dagi nei akmens, kuris bu
tų metęs nors mažą šešėlį 
ant inkaitusio bruko. Šuo 
prabėgo išilgai visu pre
kyvietės kraštu, veltui guo
lio ieškodamas ir po pusve
žimį sugrįžęs, puolė ant že
mės graudžiai vaitodamas.

Per visą tą laiką sėdin
čioj! ant žemės moteriškė 
nepasijudino, nepakreipė 
galvos. Visu veidu į tą 
baltą šviesą atkreipta su 
kažin kokiu nepaprastu pri
sispyrimu žiurėjo į saulę 
>plaęiąi atsivėrariomis aki-

— Kad tave, pušie, per
kūnas sudeginęs butų, ko- 
liai mano Antukas po ta
vim atsigulė... O kad ta
ve butų vabalai suėdę... O 
kad tu pasikorėli vėjo judi
nama suputumei.. O kad ta
ve, tu biaurybe, pragare de
gintų!... O kad tavęs šven
ta žemelė nepriglaustų!... 
O kad tave, tu šalti, rniela- 
širdingasis Jėzus nutildy
tų. O kad t.u pats, kaip 
gyvatė įsikąstum!... O ką aš 
dabar su tuo kūdikėliu pra
dėsiu?... O kur aš su juo 
dingsiu?...

Sukeitė rankas ir pradėjo 
graudžiai verkti. Bet tai 
buvo viena trumpa valan
dėlė.

— Paduok, Magdute, ne- 
dėgulį! — pratarė rūsčiai — 
reikia tėvą sušildyti... Čia, 
grįčioje reikia ugnį sukurti, 
čia ant šiaudų... Paduok 
kitą... Ko rėki kvaile?... 
Tai tu nežinai, kad kaip 
lauke šąla, tai viduje reikia 
kurti?... Vai šildykis varg
še, kad tau sakau... Eikš ’ 
Miiau! 0 žiurėkkaig tėve-

Prisiartinau - labai arti; 
bet rodės visai manęs ne
matanti; prakalbėjau — ne
atsakė. Pakrutinau js 
tuomet už peties. Pasipur
tė ir pažvelgė į mane drum
stu žvilgėsiu.

— Ką jus?
— drugys krečia, ar ką, kad 
ant tokios saulės sėdite t

Nieko neatsakė ir vėl pa
kreipė akis į saulę.

Po valandėlės jos lupos 
sukruto pusbalsiai šnabždė
damos.

— O tai šaltis!... Tokio 
šalčio seniausi žmonės ne
pamena... Tokio šalčio tai 
nors į pasaulio galą nuei
tum ir nors ant ledo kalno 
nueitum... tai irgi nesurasi. 
Jėzau mielaširdingasis, su
similk ant musų! Tik pa
saulis žiba... o tas garas tai 
į burtus pavirsta, kol spės 
nuo tavęs nulėkti... O!... 
Koks tai baisus bildesys gi
rioje! Antuk! Ar gir
di? Tai tos pušįs trūksta 
nuo didelio šalčio... Hu! 
Hu! Hu!... Tik tas vėjas 
bujoja tarp-šakų... Tik tie 
vilkai karklynuose kaukia... 
Hu! Hu! Hu!...

Atėmė nuo kelių rankas, 
pradėjo jas trinti ir viena 
per kitą mušti.

Indomiai žiurėjau į ją. 
Po valandėlės pradėjo vėl 
kalbėti.

— Spiauk į delną, An-. 
tuk, skubiai griebkis kir
vio... Kaip žydas mėterius 
sustatys, tai ir už trijų my
lių uždarbio nesukąęiosi, o 
čia duonos reikia tam kū
dikiui... ;

— Mągdutę šaltis kre-‘ 
čia... Paliktum tėvas jai 
naujus kailinius, af • ką... 
juk prie darbo ir taip su
šilsi... Hu!... šaltai... Hu!...

Suspaudė pečius ir pra
dėjo barškyti dantimis. 
Staiga nuleido nuo kelių 
rankas tarsi norėdama atsi
kelti.

— Kelkis Antuk, — pra
kalbėjo pakeistu, aštriu 
balsu. Kelkis! Negulėk 
girioje, nes ten šaltis tave 
visai suims... Kelkis An
tuk! Juk tau per tuos se
nus kailinius tik tas vėjas 
skraido. Sausainis vyras... 
Nu gi! kelkis!...

Pašoko ant kojų.
— O del Dievo! — suri- 

- O del Dievo malo- 
Padčkite jį šalę židi- 

Pamažu... Pama- 
O juk jį laiko!.. Jė

zus, Marija!... Nei dvasios 
jame!

Sukeitė rankas viršui
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EL. ORŽEŠKIENĖ.

ŽIEMOS VAKARAS.
Vertė K. PUIDA.

Nevėlus, bet labai tamsus buvo vakaras; ant apsi
niaukusio dangaus nemirksėjo nė viena žvaigždutė; vė
jas smarkiai švaistėsi tarpkalnyje, kurio dugne gulėjo 
plati užšalusios upės juosta. Aplinkui matyti nuogi, 
sniego apdengti, krantai ir tik tolumoje, ant kalno, ma
tyti buvo kaimo trobos, — mažų žiburėlių eilė, į rau
donas akis panašių. Žemai, pačiu paupiu, ėjo žmogus... 
Jis ėjo greitai, lygiai; kartais tiktai subelzdavo lazda į 
kyšantį iš-po sniego akmenį.

Staiga sustojo, lyg ko sulaikytas, ir pakėlė galvą į 
trobas, kuriose mirgėjo šviesa.

— “Ak!” — įsimaišė žmogaus šauksmas į vėjo 
švilpimų. Valandėlę laiko pažiurėjo į kalnų ir dar 
kartų sušuko, bet tyliau ir trumpiau: -—Ak! .

Ir ėjo vėl tolyn, kas kartų- dažniau apsistodamas, 
kol praėjo visų, į kaimų vedantį, kelių ir padėjo ranką 
ant pirmosios iš eilės sodybos vartų.

Namas, prieš kurį sustojo pakeleivingasis, buv< 
Simano Bartininko. Jis sėdėjo ant suolo, laikydamas 
prie lupų molinį, trumpu cibuku, pypkį. Metų turėjo 
daugiau šešiasdešimties; plačius, truputį susikuprinu- 
sius, pečius glaudė prie aprūkusios sienos. Tankus du
rnų kamuoliai, kūrins nuolatos išleizdavo iš lupų, tai už
dengdavo, tai atidengdavo jo didelę galvų, iš, pryšakio 
nuplikusių, iš užpakalio širmų plaukų vainiku apsuptų, 
ir rausvų veidų, stačių ūsų puošiamų, dviejų protingai 
žibančių akių apšviesta, kurios iš-po tankių, nusvirusių 
antakių žiurėjo ramiai ir rūsčiai.

Jo rankos, vienų kurią užkišo už plataus diržo, c 
kita laikė pypkį prie lupų, buvo didelės, gįsluotos; jų 
išveizda sakė, kad tas žmogus mokėjo sunkiai dirbti ir 
turėjo geležinę jėgų. Lengva buvo spėti, kad kuomet 
tas senis atsikels, išsities ir prakalbės, visi gličioje esą 
padarys, kas jo liepiama bus. Grįčioje gi buvo daug, 
ir visi tuo metu sėdėjo ar stovėjo ir tylėjo, įsiklausę į. 
viduryje grįčios stovinčio vyriškojo, pasakojimų.

Vyriausias Simano sūnūs, dailidė, vyras turįs apie 
keturias dešimtį metų, obliavo akėtvirbalį, kreipdamas 
juodas, liepsnojančias akis į pasakojančio pusę. J< 
žmona stovėjo prie kamino, šviesa kurio apžėrė jų rau
donais spinduliais nuo kojų ligi galvos. Čia pat už tos 
rimtos namų šeimininkės, už rato ir aukšto verptuvo 
kuodo, sėdėjo Onute, Simano duktė; prieš valandėlę ji 
verpė, bet dabar, pakelta ranka prie kuodo, susilaikė, 
lyg klausamojo pasakojimo užburta. Indomiai, rodos, 
klausėsi sena, maža bobutė, kuri ant žemės, ant aukšti 
ninkos, geldos, sėdėjo ir laikė pilnų rėtį pupų ankščių. 
Nesenai jas aižė ir, laikydama dar keletu ankščių, gel
tona išdžiuvusia ranka, kišo galvų į šviesų. . Indomi 
buvo taip-pat jaunutė, daili kaip aušra, kaip beržas lie
sa, Jadvyga, jaunesniojo Simano sunaus žmona. Ji 
sėdėjo priešais dailidės ir, prie raudono kikliko ap
dengtos krutinės, glude penkių mėnesių kūdikį. Iš 
už dailidės pečių žiurėjo penkiolikos metų vaikėsas. 
virvučių kamuoliais ant kelių ir ilga didele adata marš
kai taikyti.

Grįčios viduryje stovėjo pasakojąs. Tai buvo An- 
tanas, jaunesnis dviejų Simano vaikų, trisdešimties me
tų; aukšto ūgio vyras. Matyti ką tik sugrįžo iš kelio, 
nes dar nebuvo nusivilkęs skrandutės, nuo kurios juo
dos apykaklės dailiai atsimušė rausvas jo veidas. Dar 
laikė rankoje botagų, kuriuo kelionėje plakė arklį, ir, 
gyvai mosuodamas ranką, pasakojo:

— Kaip mane gyvų matote, teisybę sakau! Pilnas 
miestelis šindien buvo žmonių, bet mažai kam rūpėjo 
prekyba, visi tik tekalbėjo, tepasakojo apie Vapsų. - 
Pasakoja, kad tai tas pats Vapsa, kuris prieš dešimt 
metų tris žmones užmušė...

— Girdėjau, rodos tai buvo žydai... — sumurmu j < 
dailidė.

— Taip, — patvirtino pasakojąs — du žydu ir vie 
nų bobą, kuri tuomet pas juos nakvojo, visus su sav< 
sėbrų pagalba užmušė. Tuomet sugavo jį ir persitikri 
no, kad tai tas pats Vapsa, kuris per keletą metų 
įvairiose vietose siautė... Sankrovas išplėšdavo, pini 
gus dirbdavo, tiktai dar žmonių užmušinėti neužmuši 
nėjo... Netrukus ir užmušinėti pradėjo... Teisė ji 
pasodino kalėjimai! ir nuteisė ligi gyvos galvos kator- 
gon, o jis ėmė ir pabėgo iš kalėjimo. Pabėgo, gudruo
lius, kitais drabužiais apsitaisęs ir kaipo darbininkas nu
ėjo į vienų fabriką... Keletą metų dirbo toje fabrikoję 
po svetimu vardu... Bet ir ten jį sugavo ir išgabeno į 
Sibirą. Išvarė jį toli, į pasaulio kraštų, kad kitų kartą 
nepabėgtų. O jis ėmė ir pabėgo...

— Iš Sibiro pabėgo?— išimdamas pypkį iš dantų, 
pirmą kartą atsiliepė Simanas.

— Taip, tėte, iš Sibiro; buvo ten keletą metų, kol 
neatgrįso, papustė padus ir traukė į pasaulį. Tuomet 
išsiuntinėjo į visas puses popieras, kad toksai ir tok
sai pabėgo iš Sibiro ir kad kiekvienas privalo jį ieš
koti ir gaudyti... Rodos, kad po visą pasaulį jo ieško
jo ir jau ieškoję liovės, o čia... kad jis iš pragaro neiš- 
lystų... pats atsirado, ir tai čia, netoliese.

— Ai! — suriko iš-už verptuvo (ratelio) Onutė.

vas lupas.
— Kaip tai, čia jį surado? — atsiliepė Simanas. — 
iš kvailo pasakojimo — kvailiems džiaugsmas...

Bet, tėve, čia ii surado, dvi myli atstu nuo mys

- • . ■ :.......... ■■ • ■ i.ij ••
— sušuko, botagu mosuodamas, Antanas. ne- Vjėl buvo
darbininku po svetima pavarde.... Pagal gpąsąMįrtą pa
žino jį ir pasodino į kalėjimą; bet .jis nekvailas/ ėmė ir 
vėl pabėgo.... 3-.'

— Kad jį kur! koks vikrus! cha, cha,*Sia^
Jis vienas juokėsi; kiti tylėjo, o Siman^Sį'ąntakius 

suraukdamas, užklausė: Itf. oti
— Ar tik kartais, Antanai, nemeluoji? c ? Ar tik 

nebusi tą sumanęs boboms bauginti? ■ J' '
. Antanas, truputį nusigandęs, pažvelgė į tėvą, . ir 

nusiskaudęs tokiu atsiliepimu, atsakė: ,
.— Jaigu aš meluoju, tai ir valsčiaus raštininkas 

meluoja. Iš raštininko daugiausia girdėjau, apie tą vi
są atsitikimą, nes raštinėj ė geriausiai žino, kad ką tik 
Čia buvo ir vėl pražuvo. Taigi, toli nueiti negalėjo, 
tat reikia ieškoti ir gaudyti; taip sakė raštininkas...
— Ieškokite — sako---- nes turėsime su juo didelį var
gą. Prasidės vagimas, užmušimai... tas ir-kitas bus. 
0-kuomet jį.sugaus,ų kalėjimą pasodįs, tai padarys su 
juo galą. Stipriais geležiniais pančiais jį. apkals ir 
ligi gyvos galvos į Sibirą’ ■ išsiąs*.. pt ką padarys!

' Niekas nesijudino ir nieko nekalbėjo. Pagalios 
Simanas išsitiesė, pypkių sudavė. į stalą ir, krapštyda- 
uas pelenus, tarė:

— Visiškai teisingai! Taip reikia su visais pasi
leidėliais daryti. Tegul nesiaučia, svetimo nejudina, 
nekalto kraujo nepralieja, nes tą daryti užgynė Vieš
pats Aukščiausias — o visi ramus žmonės turi būti ap
drausti nuo neteisybės ir nuskriaudimo. Taip! — Tą 
sakydamas, per visus — per sūnūs, marčias, dukteris 
ir anukus vedžiojo žibančiomis akimis, kurios tuo lai
ku buvo rūsčios. Gilios raukšlės apdengė veidą, o lu
pos tarytum sake, kad kas-nors tų, į kurius žiurėjo, 
tokiu keliu eiti mėgintu, pačioje pradžioje palytėtų jį, 
tarytum iš geležies nukalta, ranka.

— Taip! — tarė ir siekė prie tabako kapšo.
Visi tylėjo. Nes žinojo, kad kiek kartų ištars se

nis tą sakinį, visi ginčai ir visos kalbos bus užbaigtos. 
Antanas pastatė botagą į kampą, priėjo prie žmonos ir 
pirštu vedžiojo po užmigusio kudiko galvelę. Dailidė 
patraukė oblių per akėčių dantį; Onutės verptuvas su
birbė, šeimininkė puodą su karštu vandeniu ėmė iš 
ignies.

Duris sugirgždėjo: į grįčią įpuolė pirma pasišiau
šęs ir lojąs šuo ir tuoj prie slenksčio pasigirdo ištartas 
pasveikinimas:

— Tegul bus pagarbintas!
-----Ant amžių amžinųjų... — vienbalsiai atsakė keli 

balsai. Simanas, delnu pridengdamas ak-is> žiurėjo į 
duris, šeimininke nuo ugnies atsikreipė; dailidės oblius 
ir Onutės verptuvas vėl nutilo.

— Ponai šeimininkai!,— kalbėjo^ prie sl^nksčm sto- 
as ir užkimęs balsašfe— pakėlėiviiigas esu: ir jįjsą 

malonės prašausi. Leiskite pasėdėti valandėlę šiltojo 
.p įčioje; sušilsiu ir toliau eisiu, ilgai čia neužtruksiu....

♦ — Meldžiame, įeikite ir pasėdėkite — atsake Si 
manas.

— Kodėl no? įeikite, bukite tokie geri, ^pasišildy
kite! — mandagiai kvietė šeimininkė.

Į plačią nuo ugnies šviesos juostą, įėjo augalotas, 
plačiais pečiais, bet labai suliesėjęs, žmogus. Jis buvo 
apsiavęs čebatais, įlenktomis į juos kelinėmis iš storos 
medžiagos ir gana plonu, ant vieno peties skylėtu, švar
ku. Keliauti šaltą žiemos naktį tie drabužiai visai ne- 
itsaką buvo, dėlto tai, matyti, nuo šalčio jo veidas, 
ištisos ir atsikišusiais kaulais, buvo išblyškęs, į geltoną 
popierą panašėjo. Aukštas jo veidas panašus buvo į 
sugrumdytą popierą; galvos pryšakys nuplikęs, toliau 
matyti buvo rusvi plaukai. Tokie pat ūsai .dengė siau
ras lupas; o akįs, greitu, tarytum viską matančiu žvel
gesiu, apibėgdavo visą grįčią....

— Sėskitės, pasilsėkite! — pratarė nuo kamino šei
mininkė. —- Jonuk! — sušuko ant sunaus t- paduok 
šonui kėdutę.

Vadino jį ponu, nes buvo švarku apsitaisęs. Atsi
ėdę-ant kėdutės, storą lazdą, geležim kaustytu galu, 
estate tarp kelių ir stipriai trynė rankas.

— Oi, šalta, šalta! — sudejavo — ir alkana! — pri- 
lurė, o šypsojimas puošė jo veidą... Lyg kad juokais 
?itų skundesįs.

— Baisus šiandien pučia vėjas — patėmijo An
anas". " .

— Norite valgyti? -— pakeldamas galvą nuo darbo 
r indomiai pažvelgdamas į ateivį, paklausė dailidė.

Jis pradėjo vėl rankas, trinti. ■i”'A t.
— Valgyčiau, žinoma kad valgyčiau, sįka<jų ką-nors 

turėčiau, bet nieko ant kelio nepasiėmiau...* j
Nusišypsojo, norėdamas savo linksmumurpalinks- 

minti šeimininkus; bet jo balsas girgždė j o,.kaip netep
ta ašis, o akįs godžiai žiurėjo į kaminą. » m

— Dvi dieni kelionėje! — pradėjo. —Kurstau! ma
tyti protas galvoje sušąlo: jau dvi savaite kelionėje... 
Kinu ir einu, ieškodamas to, ko nepamečiau ir nežinau, 
ar rasiu. Cha! cha! cha! X

Kalbėjo balsiai, bet dai’ balsiau juokjpsi$c Lazda 
išslinko iš-tarp kelių ir nukrito: labai grŠttaPpasilen- 
kė ir pakėlė. Visi tylėjo. Čia nė vienas, išskyrus šei
mynos tėvą, negalėjo nieko paliepti. Simanas žiurėjo į 
ateivį, o paskui pakreipė galvą į vyresniąją marčią:

— Katryna! jaigu turi ką, tai pavaišink svečią.
— Liko klęckai su aguonomis — atsakė.
Senis išleido visą durnų kamuolį. :
— Iš toli? —- paklausė: ; . ūiG ; įį- ' 
Svečias akių nuo šeimininko nenuleido*

. — Iš-Prūsų --- atsakė; - ■
— Matyti į kokią-nors fabrikų einate, _nes

kiečius noriai priima.*. * y

— Aš ne vokiėtys, nors iš Vokietijos einu... Norė
čiau į audeklų fabriką pakliūti, nes ten gerai galima už
dirbti,... Pasakoja, kad netoli nuo čia kazarmes stato: 
gal ten nusisamdysiu; nes ir namus statyti mokų... By 
tik uždirbti, by tik gyventi...

— Oi, tai teisybė! vargšui žmogui by tik uždirbti, 
by tik gyventi! — patvirtino pora balsų.

Katryna pastatė ant stalo pilną kleckų bliudą. 
Prie bliūdo padėjo duonos bakanėlį ir peilį.

— Bukite geri, valgykite — kviete svečią.
Pakeleivingasis pagriebė ilgomis, išdžiuvusiomis 

rankomis duoną ir pakėlė prie lupų, bet neramios akįs 
dar lyg ko po stalą ieškojo.

— Nepykite, šeimininke... bet sušąlau, kaip kau
las... Kad galima butų gauti degtinės stiklelis...

— Kodėl nebus galima ? galima! — ramiai atsakė 
šeimininkas. — Katryna, duok degtinės!

Dailidė pakėlė galvą nuo darbo, akįs godžiai su
žibėjo. Katryna atnešė bonką ir storą žalią stikliuką, 
kurio pusę pripylęs šeimininkas ir, prie lupų kelda
mas, linktelėjo galva į svečią.
. -r- Į j ąsą rankas! — tarė ii* pamažu, lig paskutinio
lašo, išgėrė. .

Kuomet svečias ėmė sklidinai pilną stikliuką, jo 
rankos drebėjo.

— Už jųsų sveikatą!— atsakė ir -iškarto godžiai 
išpylė degtinę į burną.

Dailidė pažiurėjo į tėvą ir nedrąsiai mėgino bon
ką pasiekti. Senis tylėjo. Dailidė išgėrė ir pratiesė 
bonką į brolį.

— Imk, Antanai, į tavo rankas! — sušuko.
— Negaliu gerti, žmona man uždraudė! — atsakė 

Antanas ir ant visos grįčios susijuokė. — Ištikrųjų 
užgynė! — tęsė toliau — prisikabino prie manęs ir pra
šo: jaigu mane nors truputį myli, jaigu Dievo bijai, ne
gerk! Prisiek prieš kryžių šventą, kad negersi! Taip 
man galų-gale atgriso tos zaunos, kad prisiekiau ir jau 
metai, kaip degtinės nė nemėginau. Ką, gal meluoju,

akįs buvo 
O jus, mo- 
buvote...

Namai ir Lotai ant 
Pardavimo.

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

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

AUBURN AVE.
2 lubų medinis namas, 3 Storai ir 

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

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

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

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

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

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

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

ABCH ST.
1 lubų mefllnis namas. Bandos at

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

mai. Kaina ...................V... $1500.00.
1 labų mūrinis namas. Kai

na   $2150.00.
ARCHER. AVĖ.

2 lubų medinis namas. Kai
na    $3000.00.

EMERAU) AVĖ.
2 lubų medinis namas. Bandos at

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

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

2 lubų medinis namas,
atneša $420.00 metams, 
na ..............................................

2 lubų mūrinis namas, 
neša $300 metams. 1"

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

2 lubų medinis n imas, 4 gyvenimais 
Kaina

Bandos 
Kai- 

. $3000.00.
R*indo3 at- 

Kaina $4000.00, 
j. Parsiduoda 
...... $2800.00,

$4000.00.

Jauna moteriškė, širdingai besijuokdama ir rody
dama baltų dantą eilę, glostė jo veidą.

—Kad tai teisybė butų, kad dėl mano kalbą gerti 
nustojai?... Ot, taip, pats į protą įėjai...

Sena bobutė atsikėlė nuo geldos, priėjo prie stalo 
ir pradėjo žiūrėti į bonką.

—Atsigerk! — tarė Simanas.
Stikleliu rankoje, linktelėjo visiems aplinkui ir, 

išgėrus, marškinių rankove nušluostė išdžiuvusias 
I tipas.

Svečias taip įsmeigė į ją akis, lyg kad norėjo sau 
priminti ją. Didelius rijo duonos kąsnius, trupinių ran
ką ,sužėręs berdavo į burną ir kas kartą atidžiau ir at
kakliau prisižiūrėjo viskam ir visiems. Kartais ro
dėsi, lyg kad butų ko akimis ieškojęs. Pažvelgdavo į 
lovą, į suolą, paskui į krosnies viršų. Staiga užklausė:

— O jusi) žmona, šeimininke, gyva?
— Jau senai mirė... jau kokia dešimtis metų bus, 

kaip mirė — prašneko senutė, išgertos degtinės susti
printa ir sujudinta... — Tą vasarą, kaip mane iš dvaro 
atstatė, pasimirė... Tuomet Simanas mane savo grį
čioje priglaudė: tegul jam už tai Dievas visame kame 
pa geibi...

—Mirė! — pertraukė svečias, o jo 
įsmeigtos į įsišnekėjusios senutės veidą. -— 
tin’, Karolina vardu... dvare už šeimininkę

— Taip! — nudžiugus sušuko senutė.
— O iškur jus tą žinoti galite? — užklausė Anta

nas. ~ ’
Pakeleivingasis to klausimo negirdėjo, ar atsakyti 

ant jo nenorėjo. Dabar akimis po sienas vedžiojo.
— Senai, šeimininke, tą grįčią statėte?
Simanas atsakė, kad grįčia sena, bet nesenai kiek 

pakėlė, supuvusius medžius naujais pakeitė, didesnius 
langus iškirto.

— Stebina mane tas, kad grįčia lyg ne tokia pat, 
kokia buvo...

— Ar buvote čia kada-nors? — užklausė dailidė.
Pakeleivingasis nieko neatsakė.
Valgyti neliaudamas, dairėsi aplinkui. Į dailidę ir 

į Antaną ilgai pažiurėjo ir tarė:
— Tap, taip! Senosios jau nėra. Ir Jonuko nėra!
—Kokio Jonuko? — atitraukdamas pypkį nuo lupų 

ir greitai į svečią pažvelgęs, paklausė Simanas.
— Klausiate kokio? — susijuokė svečias: — ar gi 

užmiršote trečiąjį jųsų sūnų?
— Ar jus čionykštis, kad taip gerai viską žinote?

— užklausė Jadvyga.
— Turėjote čia kada-nors būti? — įsmeigdama į jį 

indomiai akis, paklausė senutė.
— Iš visko matyti, kad jus čia ne pirmą kartą — 

atsiliepė Simanas.
Taip iš visų pusių klausimų apibertas, ateivys pa

silenkė, o paskui kokiu tai kurčiu piktumu sumurmėjo:
— Na, buvau, buvau... tai ir kas iš to, kad buvau?
Tečiau netrukus numalšino piktumą ir ramiai 

kalbėjo: •
—Dirbau čia, kuomet dvare naujas trobas statė.

— Oi, tai jau senai, gali būti koksai dvidešimtis 
metų — patėmijo Simanas,

— Daugiau, kaip dvidešitmis — pratarė svečias.
— Daug tuomet prie to darbo žmonių ateidavo...

— pridūrė dailidė.

;>T8K SI.
2 lubų mednis namas, 4 gyvenimai. 

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

Vaina ........................................ $3200.00.
EOZ SI.

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

HA1.STED ST.
1 lubų medinis namas su Storu. 

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

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

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

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

KEELEY ST.
1 lubų medinis namas, 6 kamba

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

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

1 lubų mūrinis namas, 9 kamba
riai. Namas intaisytas pagal nau- 
j. '.šių būdų. Kaina ........... $3400.00

MORGAN ST.
3 lubų bizniavas mūrinis namas, Sto

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

2 lubų mūrinis namas, 4 gyvenimai.
Randos atneša metams $432.00. Kai
na .............................................  $6600.00.

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

1 lubų medinis namas su visais jtai- 
svmais ir 2 lubų medinis namas. Kai
na ................................................ $4800.00.

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

1 lubų mūrinis namas su visais įtai- 
smais. Randos atneša $230.00 me
tams. Kaina ....................... $2600.00.

1 lubų mūrinis namas. Kai
na   $2500.00.

PARNELL AVE.
2 lubų medinis namas. Bandos at

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00.
LOTAL

1. Lotas labai geroj vietoj tarp lis- 
tuvių ant Auburn avė. ir 32 gatvės. 
Lotas 25x100 pėddų. Kaina .. $700.00.

2. Du lotr.i labai geroj vietoj tarp

«
)tuvių apgyventa ant Morgan ir 33
ace. Lotas 50x130. pėdų. labai 

geroj vietoj bent kokiam biznij kaip 
tai del drabužinio Storo arba “niekei 
shoe“ teatro. Kaina už abudu lo
tu ................................................ $4000.00.

3. Šimtas lotų ant 46 gatvės tarp 
Western avė. Rockwell avė., Talman 
avė., Washtenaw avė., Fairfield ave^ 

California avė. Lotai randasi la
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi 
ant visų lotų. Suras taipgi pradeda 
įvesti ant Western avė. Situos lotui 
daugiausia perka lietuviai, elavokai 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite iŠ ge

— Taip, daug. Ir aš atvykau.
Simanas atidžiai pažvelgė į svečių.
r— Kažin-kas man taip akyse mirksi... Tai man 

rodosi kad jus pažįstu, tai vėl — kad nepažįstu...
(Toliaus bus).

ros progos. ne ic 
$225.00 ir aukščiau.

4. Du lotai ant Western avė., ir 44 
gatvės. Kiekvienai lotas $226.00 ii 
aukščiau.

Jonas M. Tananevičia, 
3249 53 S. Morgan St.
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KATALIOGAS KNYGŲ

t8 GRABNYČIŲ ŽVAKĖ. Flaman 
drų Tautiška Pasaka. Vertė J.

u B. Tilžėje. 1901 m. Puiki pa
sakaitė apie tūlą ūkininką, kuris 
pasirašė velniui už pastatymą jam 
naujo klojimo. Pusi. 31. Kai
na.....................................   10c.

69 GRAŽUS PAMOKINIMAI.
leido Giedris. Bitėnuoe, 1894. m. 
šioje knygelėje telpa gražios ir 
labai naudingos jaunuomenei pasa
kaitės: 1. Sidabro stiklinė, 2. Anū
kė, 3. Įkirus Petriukas. Pusi. 36.
Kaina............................................... 10c.

. Mielaširdingas Ku- 
Pagal senovės pasa-

70 GAILUTIS.
nigaikštis.
kos parašė D. “ T. B. Mahanoy
City, Pa.
Kaina ..

1906 m. Pusi. 62. 
............................... 15c.

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. Pusi. 52. Kaina .. 15c.

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

(3 GYVENIMAS GENOVAITĖS. Pa
mokinanti ir labai sujudinanti a py- ’ 
saka iš senovės laikų. Antra lai
da. Plymouth, Pa. 1906. Pusi. 
225. Kaina ................... ......... 50c.

74 IDĖJA ANT MĖŠLYNO. (Apy
saka mūsų dienų). Aukauja Bro
liams Lietuviams 's Musė. Ply
mouth, Pa. 1900. Labai graži 
apysakaitė iš laikų tautiško lietu
vių atgijimo. Pusi. 56. Kaina 10c.

75 ISTORIJA APIE GENOVAITĘ. 
Labai gražus ir graudingas apra
šymas apie Genovaitės vargus, rū
pesčius ir stebuklingą Dievo surė
dymą ,kaip Jis geriems užmoka ge
ru, o blogiems piktu. ši knyga 
verta kiekvieanm perskaityti. Pus
lapių 152. Kaina tiktai .... 20c.

76 ISTORUA APIE GRAŽIA KAT- 
, RIUKA ir jos visokius atsitikimus.

Antra laida. Plymouth, Pa. 1901 
m. Yra tai labai graži ir už
imanti apysakėlė. Pusi. 32. Kai
na ................................................ 10c.

ir apie Petrą Kareivį 
Visokio atsitikimai, nu- 

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

?7 ISTORIJA APIE GRAŽIĄ MA- 
GELIONĘ, Dukterį Karaliaus iš 
Neapolio 
Grapą . 
liūdimai 
nelaimės 
tant ant „ ,
m. Labai gražus aprašymas. Pusi. 
48. Kaina .......................  15c,

78 ISTORIJA SEPTYNIŲ MOKIN
TOJŲ. Išleidimas Trečias. Ply
mouth, .Pa. 1904 m. Labai 
puikus aprašymai apie išguldy
mus įvairių nuotikių septynių gal
vočių ' mokintojų. Labai užiman
tis ir pamokinantis skaitymas. 
Pusi. 158. Kaina ............. 50c

79 Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ. 
VĖLIŲ BEI VELNIŲ. Surinko 
Dr. Ji, Basanavičius.’ " Chicago; Ill;
1903 m: if. ššėje knygoje ■ surinkta -’ 
daugybė ’ į’ifairių-gražių pasakų 45•’* 
senovės., liaudies ■padavimo; apie 
roiif,- dangų, čysčių, peklą, apie 
giltinę^ mitrą, cholerą; apie dva
sias (dušjas), velnius, vaidimąsi ir 
tt. Pasakos užrašyta tokioje kal
boje kokioje buvę girdėtos; .Pa- 
nevežyj — pagal prihevčžiėčių Mat
inę; ‘ šiąullnose ,— pagal Šiauliečių 
tarmę;'-Suvalkų gubernijoje — su
vaiką tarines; Prūsų Lietuvoje ■— 
pagal Prūsų lietuvių tarmę; Dzū
kijoj — pagal dzūkų tarmę ir tt. 
Labai’ naudinga knyga tiems, ku
rie nori žinoti apie, .senių .padąvi-. 
mus ir jų prietarus. Pusi. 470. 
Kaina .................................
Ta pati apdarytai.

80 IŠGULDYMAS SAPNŲ. Sudė
ta D. T. B. Mahanoy- City, Pa.
1895 m. Kaina ..................... 10C-

$1.50
$2.00

81 Iš MANO ATSIMINIMŲ. Pa
rašė D-ras Vincas Pietaris. Spau- 
don parengė D-ras J. Basanavi
čius. (Su autoriaus paveikslu). 
Platus bijografiški apipasakojimai 
nekuriu Lietuvos vietų, 
naudinga knyga. 
1905 m. Pusi. 301.

...... , Labai 
Chicago, Ill.
Kaina .. 758,

KALAVI JOS
Dvi apysakos. Ęara- 

Verto V. Staga- 
” . 1894. La-

«2 Iš PO BUDELIO
ir Kajimas. T 
šė M.' Cerneda.
ras. Plymouth, Pa. 1894.__
bai užimantis ir pamokinantis ap
rašymas. Pusi. 256. Kaina .. 50c.

S3 JANITA. Iš vokiečių ■ kalbos 
vertė K. S. Drąsusis japoniškasis 
kareivis, tikras atsitikimas iš ka
res japonų su kiniečiais. Tilžėje, 
1907 m. Pusi. 23. Kaina .... 5c.

54 JURGIS KAŠTUOTAS, Išvaduo
tojas Albanijos. Vilniuje. šioje 
knygelėje yra labai puikus apra
šymas apie tūlą Albanijos kuni
gaikščio sūnų, kurs mažutėliu bū
damas karo laiku paimtas ir iš
auklėtas • turkų sultono Tumuose, 
bet užaugęs atminė apie savo tė
vynę, sukėlė savuosius prieš tur
kus ir išvadavo savo tėvynę. Kai
na ............  5c.

15 JUODAS PERLAS.
apysaka. CL____
užimantis aprašymas.

16 JUKŲ KNYGELĖ.
K. Shenandoah, Pa. 
bai dailus surinkimas 
kingij apsakimėlių. 
Kaina ... ........... . .

V. Sardon’o 
Shenandoah, Pa. Labai 

i. Kaina 15c.

Surinko J.
1900 m. La-
visokių juo-

Puol. 95. .
......... 15c.

87 KAIMINŲ PAŠNEKA. Parašė
J. Vilniuje. Gražus aprašymas iš 
lietuvių kaimiečių gyvenimo. Pus
lapių,18,.’ Kaina ........ ’... 5c.

58 KAS KALTAS? Apysaka iš mu
sų drenų., Prirašė A.. V... Vilniu
je. ’ Gražus apsakymas iš Lietu
vos sodiečių gyvenimo; apie gu
žynes ir tt. Pilsi. 27. Kaitra” 10c.

B9 KĖKŠTŲ SIMAS. Ūkiška Apy
saka. Parašė Mėnąitis'.’ Plymouth, 
Pa. 1901 m. Labai gražus ir 
naudingas pasiskaitymas apie ūki
ninkus. Pusi; 40. Kaina .... 10c.

B0 KRYŽIOKAI, istoriškas aprašy
mas. Henryk Sienkewicz. ' Lie
tuviškai išguldė Jonas B. Smelste- 
ris. ’ Tomas I -ir lI. ’ Mahanoy 
City, Pa. -1902 m. Tra tai pui
kus aprašymai iš laiką kariūnės 
lietuvių su kryžiokais laikuose. D. 
L. K, Vytauto ir karaliaus Jagai- 
lo. Knyga šioji turėtų rastis kiek-..., 
vienoje lieutviškoje grįčioje. Pusi.

^95, Kaina s?*... 1?^

91 KRYŽIOKAI. Tomas m, IV ir 
V. Yra tai tolesnis trūkis pirmo 
ir antro kryžiokų tomų, kur labai 
dailiai aprašyta karė, lietuvių su 
kryžiokais ’ po žalgiriais (Gruen- 
waldu), kur D. L. K. Vytautas su 
lenkų pagalba baisiai sumušė kry
žiokus ir panaikino jų zokoną. Jo
je yra ir tos kovos paveikslas. 
Pusi. 1034. Kaina .......... : $2.00.Pusi. 1034.

SEJA. Apysaka iš92 KRAUJO
laikų karės Maskolijos su Japo
nija. Parašė Waclaw žmudzki, 
lietuviškai išvertė V. Stagaras. 
Dviejuose tomuose. Apysakoje ap
rašyti mūšiai ant žemes ir ant jū
rių. Viskas aprašyta taip aiškiai, 
kad rodos viską matai savo aki
mis beskaitydamas ją. Kraujo 
Sėja yra viena iš naudingiausių

■ ” ’ Shenandoah,
Pirmas tomas

skaitymui knygų.
Pa. 1906—1907 m.
pus. 289. Kaina ......................$1.00.
Antras tomas pusi. 246, Kaina $1.00,

94 KAPITONAS VELNIAS. Prie
tikiai Cirano De Bergarac. Vertė 
iš Prancūzų kalbos kun. Dr. M. 
Juodišius. Mahanoy City, Pa. 
1908 m. Yra tai labai užimanti ir 
juokinga apysaka, padalinta į trjs 
tomus. Visi trjs tomai vienojo 
knygoje 404 puslapių didelio for
mato kaštuoja tiktai .......... $2.00,

95 KARĖS LAUKUOSE.
atsitikimai). Paras ė 
Garšin. Verto A. L-lis.
imanti apysaka iš laikų karės mas
kolių su t.’.rkais. Chicago, UI. 
1906 m. Pusi. 81. Kaina .... 20c.

(Kareivio 
Vsevolod 
Labai už-

96 LIETUVIŠKOS PASAKOS
YVAIRIOS. Surinko Dr. J. Ba
sanavičius. Dalis I. Chicago, Ill.
1908. šioje knygoj telpa 141 la
bai gražių juokingų ir pamokinan
čių žingeidžių pasakų. Kas šitą 
knygą turės, tam gerų ir gražių 
pasakų niekad netruks. Surinkta 
jos iš įvairių Lietuvos vietų. 
Pusi. 280. Kaina ................. $1.25.,
Ta pati drūtais apdarais .... $1.50.

97 LIETUVIŠKOS PASAKOS
. YVAIRIOS. Surinko Dr. J. Ba

sanavičius. Dalis II. Chicago, 
Ill. 1904. šioje knygoje telpa 
205 juokingos pasakos. Yra tai 
tolesnis rankius lietuvių sodiečių 
pasakų. Puslapių 330. Kaina $1.25. 
Ta pati apdaryta ............... $1.50.

98 LIETUVIŠKOS PASAKOS
Surinko Dr. J. Ba-

Chicago, III. 1904. 
šioje pasakų dalyje 

Surinktos jos

YVAIBIOS. 
sanavičius. 
Dalis III. 
yra surašyta 206”. 
daugiausia nuo sodiečių Suvalkų 
gubernijos, minėtinai nuo Griška
būdžio ir Bartininkų. Pusi. 333. 
Kaina ........................................ $1.25.
Ta pati apdaryta drūtais apda
rais............................................. $1.50.

99 LIETUVIŠKOS PASAKOS
YVAIRIOS. ■ Surinko Dr. J. Ba
sanavičius. Dalis IV. Chicago. 
1905. šioje knygoje telpa šimtai 
pasakų. ši dalis yra tai užbai
gimas rankiaus lietuviškųjų pa
sakų. šias keturias pastarąsias 
galima pirkti kaip visas drauge, 
taip ir pavieniai, nes tas skaity
tojui nekenks, kadangi kiekvieno
je telpa atskyrus rankius. Turė
dami šias . knygas turėsite patįs 
juokų ir pralinksmjsite kitus per 
visą savo amžį. Pusi. 292. Kai
na ................................    $1.25.
Ta pati drūtais apdarais’ .... $1.50.

100 LAIKRODININKO ATMINI- 
jldAI. Pasak Erai»kErkntan— -
Šatrijauą sutaisė S. M.’ Pavęiks- 

’ Įėlis iš Napoleono■ I? paskutiniųjų 
^kariavimų, Chicago, Ill. 1907 m. 
Labai gražus ir užimantis apra- ' 

šymas. Pusi. 44. Kaina .......... 15c.

101 MAXIM GORKIJ. Pasakoji- 
•’ ’ mai. Iš rusų kalbos vertė A.

L-lis. Turinys: Giesmė ’-apie sa- " 
kalą, Nenaudėlis, Makaras čudra, 
Rudenyj, Dvidešimts ’ šeši ir viena.
Chicago, Ill. 1906. Labai pui
kus apsakymai iš rusų gyvenimo

! Pusi. 103. Kaina 1 ” 25c.

102 MOKSLINČIUS TVABDAUC- 
KAS. Apysaka iš žmonių pada
vimų, kaip Tvardaueko tėvą už
puolė žmogžudžiai ir kas iš to 
išėjo. Lenkiškai parašė J. L 
Kraszewski. Lietuviškai išguldė 
F. M. Dvi dali. Plymouth, Pa. 
1905. Pusi. 174. Kaina ...... 50c.

103 MIŠKAS VIS SMABKIAUS
DEGA. Parašė Stiklelis. Apy
saka iš revoliucijos laikų Rusijo
je. Kaip kaimiečiai, nesulaukda
mi nuo valdžios jokio pagerinimo, 
padega girias. Brooklyn, N. Y.
1909. Pusi. 32. Kaina ........ .  10c.

104 MUSŲ PASAKOS. Pirma lai
da. Vilniuje. šiojo knygelėje 
telpa 10 juokingų pasakaičių, ku
rios užims kiekvieną. Pusi. 26. 
Kaina ........ . .............................. 10c.

105 MORKUS IR AURELI JONAS.
Apysaka iš pirmų amžių krikščio
nybės. Vertė Vytautas. Tilžė
je, 1899. Labai gražiai aprašyta, 
kaip pirmuosiuose krikščionybės 
laikuose, kankino krikščionis ir 
kaip tvirtai jie laikėsi savo ti
kėjimo. Pusi. 82. Kaina .... 15c.

106 NAŠLAITĖ. Ne pasaka. Pa
rašė Lazdinų Pelėda. Tilžėje. 
Labai užimanti apysakėlė iš da
bartinio lietuvių gyvenimo. Pus
lapių 64. Kaina ..................... 15c.

GERIAUSIA L.

108 OBBUSITELIAI. Galerija pa
veikslėlių iš maskolių gyvenimo 
Lietuvoje. Parašė Dėdė . Atana
zas. Tilžėje, 1898. čia yra ap
rašyta, kaip maskoliški činovny- 

’■ kai elgiasi su musų broliais lietu
viais musų tėvynėje. Pusi. 76. 
Kaina ..................................... 20c.

109 OLGA LIUBOTAVIČIUTĖ.
Vaizdeliai iš gyvenimo nihilistų.
Parašė M. Stepniakov. Vertė..
Stasys Kirvis. Chicago. Pusi. 
40. Kaina ................................. 10c.

116 PAMOKSLAI GRAŽIŲ ŽMO
NIŲ. Kun. A. Totoriaus. La
bai gražios ir pamokinančios pa
mokinančios pasakaitės. Shenan
doah, Pa. " 1900. Pael. 95. Kai
nai ................................................60c.

111 PAJUDINKIME VYRAI ŽEMŲ. 
Apysaka. Parašė Vengriškai Mau- 
rikis Jokai ,o trumpai perpasako
jo lietuviškai A-iš-B. Puiki apy
saka apie tautišką atbudimą ven
grų. Knygutė verta perskaitymo 
kiekvienam tėvynainiui. Tilžėja. 
1892. Pusi. 103. Kaina .... 20c.

112 PASAKA APIE KANTRIĄ 
ALENĄ Dukterį Turkų Ciesoriaus 
Antonians, kuri per dvidešimt du 
metu vaikščiodama po svietą dau
gybę bėdų ir vargų kantriai iiken- 
tėjo. Antras pataisytas spaudi
mas. Chicago. 1906. Labai už
imanti apysaka. Pusi. 66. Kai
na ...M-—*20a.

113 PASAKOJIMAI ANTANO TRE
TININKO. Parašė vysk. M. Va
lančius. Naujas pataisytas, išleidi
mas. Vilniuje. 1906. Gražus 
morališki pasakojimai verti per
skaityti kiekvienam. Pusi. 112. 
Kaina.................................. 25c.

114 PALANGOS JUZĖ. Parašė vys
kupas M. Valančius. Ketvirtas, 
pataisytas leidimas. Tilžėje. 1902. 
šioje knygelėje telpa keliolika gra
žių apsakymėlių su dainelėmis. 
Pusi. 132. Kaina ..................... 25c.

115 PONAS IR BERNAS. Parašė 
Grovas L. N. Tolstoi. Į lietuviš
ką kalbą verto Jonas Beržinis. Chi
cago. 1906. Puiki apysakaitė iš 
gyvenimo maskoliškų kaimiečių; 
žingeidi norinčiam susipažinti su 
buriu ir sąlygoms gyvenimo mas
koliškų kaimiečių; ji verčia skai-' ' 
tytoją jausti drauge su vargo pris
lėgtais šoninėms. Pusi. 64. Kai-1 
na ................... ... . ;................. 15ci.

116 PATARLES IB DAINOS. Su
rašė nuo žmonių Mėčius Davainis 
Silvestraitis. Tilžėje, 1889. Jo
je telpa kelios gražios užimančios 
pasakaitės ir dainuškos., Pusi.<30. 
Kaina ................... . ................... 10c.

117 PROZAIŠKI BASTAI kun., A.
Burbos. Naujas pėrspąudinimas. 
Shenandoah, Pa, 1900. .. šiojo kny
gutėje telpa 12 gražių pasakų, pa
rašytų kun. A. Burbos, buvusio 
klebono lietuviškos parapijos Ply
mouth, Pa. Pasakos sekančios: 
1. Tirmiškių Andrius, 2. šviesulė, 
3. Drąsybė ir išmintis žmogaus,

118 PALUDIENIAI. Orkan’o vaiz
delis. Lietuviškai vertė V.- < ;Stą- i 
garas. Puikus aprašymas apie 
tūlą piemenėlį. Shenandoah,"Pa. ’ 
Pusi. 16. Kaina ......................... 5c.

119 PER BRANGU IR MIKALOJUS 
PALKINAS. Dvi apysakaitės L. 
Tolstojaus. Lietuviškai išguldė J, 
Montvila. Shenandoah, Pa. Kai
na ...................................... ..;.. 5c.

120 PO MEŠKINO LETENA. V.
Stagaro apysaka, Shenandoah, Pa. 
Kaina ’ ..................;............ .. 10c.

121 PLUNKSNOS ABROZELIAI.
Šią knygelę parūpino broliams lie
tuviams Romojus. Bitėnai, 1894. 
Pusi. 63. Kaina ...................... 15c.

122 QUO VADIS. Parašė Henryk 
Sienkiewicz. Lietuviškai vertė V. 
Stagaras. Labai graži apysaka iš 
laikų Nerono viešpatavimo, kada 
buvo didelis krikščionių prispau
dimas. Apysaka atspaudinta tri
juose tomuose. Shenandoah, Pa. 
Tomo pirmo pusi. 278. Kaina $1.00.

123 Tomas antras pusi. 224 .... $1.00.

124 Tomas trečias pusi. 302

125 ROBINSONAS KRUZIUS arba
pasekmės nepaklusnnmo; Morališ-. 
ka, versta iš lenkiško. Antra per- , 
taisyta laida. Chicago, 1905. La
bai užimanti kaip >jaunuomenę, ; 
taip ir suaugusius. Pusi. 83. Kai-_ 
na .................  1’; ..... 25c.

Rašydami užsakymus ir 
siunčiant pinigus visada už
dekite šitokį adresą:

$1.00.

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

Chicago, Ill. :

DR. FR. FRONT 5 J 
Specijalistas hub akių, 'au
sų, nosies ir gerklėš

Didmiesčio ofisas: Kešner Building, 
kerte Wabash Avė. ’ it! -Madikon'' Sfe,! 
15-tas flioras, ruimo numeris 1512. 
Priėmimo vai; nuo 2”iki;:4 po pietį. 
N. West ofjsas: .Home Bank Building, 
kertė Milwaukee ir Ajhland Avė. 
Priėmimo valandos nuo 5 iki 7«3Q 
po pietų. ; .

4012
State Street
Tel. Oakland 1441

J. H. OLSOKAKU ir karštu vandeniu šildymo prietaisŲ įvedimas ir pataisymas.

Prof. Frank

ŠOKIŲ MOKYKLA.

Mokina visokius 
šokius; mokiname; 
vakarais: pariedė- 
lyje, vtarninke; ir' 
seredoje. Norinčius 
mokintis’ meldžiam 
atsilankyti minėtais 
vakarais, ■ atdara 
nuo 7:30 iki 10:30 
v»l. vakare. Mo- 
kyklcs adresas. 936 
W. 33rd St., arti 
Morgan; St., Chi
cago, .lllin lis.

L. JANKĄUSKIS.
(1—7)

URA VISI PAS

J. ZARAMSK I 
1096,Wash’tonst. Gary Įnd, 

Užlaikau šaltą alų', slcang 
degtinę, ir suteikiu visokg 
rodą kožnam naujai prib- 

: uvusiam in, Gary; • *

ILATALIKA

Ofise 
galima atli&tFvTsokius Re- 
ientališkus dokumentus, pa- 
veizdan: Egząmįiuojam ab
straktus, Pirkįtao ir parda
vimo raštus; Doviernastis; 
Testamentus;Draugijų in- 
korparavimus; Affidavitus 
ir visokius kitttš^raštus; ko
ki tik Rejento arba “Notary 
Public” skyriuje daromi. 
Mes taipgi iškolektuojame 
dalis iš tėvynės, ir atliekame 
abelnai visus reikalus. Taip
gi parūpiname pasportus iš
važiuojantiems į Lietuvą ir 
užtvirtiname juos pas Rosi- 
jos konsulį.

TĘL. YARDS 1804

ST. ANUČAUSKIS, 
Karpenderis

Kontraktorius.
'Būdavojų visokius namus, mūrinius 

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

4559 S. Hermitage Avė., 
Chicago, Illinois.

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.

ATYDA ST. CHARLES 
LIETUVIAMS!

Fotografijų pusę tuzino dykai — 
kas užsirašys pas mane “Kataliką” 
visiems metams ir užsimokės $2.00.

Simonas Kiela
575 W. 6th St.,

, St Charles, Ill.

DR. J. L ABT 
Jaeekmingiausiai gydo visokias vyrič. 
‘?' kas, moteriškas tfr' vaikų ligas.

VALA^bbS:
Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 6 po 

pietų ir nuo 6:30 iki .7:30 vakare. ” 
dėliemis nuo 8 iki 10 įyte.

DR. JOSEPH L. ABT, 
1832 ■ 8o. Halstert St.. Chicago, 

'Telephone Canal 37

Ne

m.

-DAKTARAS
JOSEPH F. K6ZL0WSKI 

SPECIJAlisiAS ANT 
MOTERŲ LIGŲ.

Room 2, Peoples Bank Name. 
1540? iW.))47th St; Ąjhįąn&.’Avfe. 
Irėjiias nuo 47th St. viršuj’ Bahkos. 
/ .yįjandbsį ntra 10’^ki i •1; ‘

nuo 2, iki 4 po. piejtų,
”• ’i’ l.’ “nuo 7 iki 9‘ vakar'e: :
Telephonas /Yards 1$81.. i <

----- .—rh- ■: >•■•1
Telephone Yards 2750

PIRMOS KI.IASOS SALIUNAS

! T. radaVicze
Linksminkis brolau pas ma -.c atėjęs 

nes aš užlaikau šaltą alų, geriausią 
viną ir ruginę DEGTINĘ, < cigarai 
tai net iš pat Turkijos, o prie to turiu 
didelę Hallę delei Mitingų, veselijų ir 
kitokių susirinkimų. V Kuris pas mane 
atsilankys, tai bus širdingai priimtas 
j suramintas. Lieku su godone,

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

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

, Examinavoju Abstractus, ir at- 4 
,. lieku kitus visus reikalus No- j 

tariuszo pigiai ir atsakančiai., . 
Visą savo darbą gvarantuoju. "

’ Eikit pas lietuvi o ne passve-
> timtautį.

911-33rd St. <
> Tel. Yards 5423 <

Telephone W. Pullman 1739

Lietuviška Registruota 
AKUŠERĖ 

ELEON. S. SŪTKUVIENĖ 
148 East 107- Street, 

Roseland,ulll.
Į i»'

Tel. Lawndale 3670 
l;‘ ’■ - I • ■ fl

W. POLCYN
MASON CONTRACTOR

Darbą atlieka visose daly
se miesto. Taipgi pastatė 
J. M. Tananeyičio Bankos 
namą. Darbą atlieka koge- 
riausiai.

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

Ofisas 1268 Milwaukee Av.
CHICAGO, ILL.

SPECUALISTAS LIGŲ: VYRŲ, 
MOTERŲ, VAIKŲ LR PRIE GIM
DYMO.

Gydau privatiškas ligas vyrų ir mo
terų, taipgi skausmą skilvio, inkstų, 
plauueių, širdies, reumatizmo, užnuodi
jamą kraujo ir ligas akių, ausų, nosįes 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

B; S. IVASZKEVICZE
1543 W. 46th St., arti 

Ashland Av., Chicago, Ill.
Pirmutinis lietuviškas išdirbėjas 

visokių minerališkų 
gerymų, kaipo.

GINGER ALE. PAPSO. SALSERIO 
IR OBUOLINĖS BAIDĖS

Russian- American
Line

8

Plaukiojanti reguliariškai tarpe Mas- 
kolijos ir Amerikos be sustojimo jo
kiam tarpiniam porte.
• Nauji’ dub’eltavais sparnais laivai.

Czar, Kursk, Russia į Rotterdam 
dienas, į Libavą 11 dienų.

$33.00 ’ III kliasa $35.00
$45.00 II kliasa $47.00
$65.00 I kliasa $75.00

Ateinantis išplausimas iš New Yor- 
ko, Kūrsk vasario 10, Lithuania va
sario 24, Birma kovo 9, Kursk ko
vo 23.

Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 
musų agentų, arba prie pačių persta- 
tytojų..

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

Dr. G. M. Glaser t—BMEtHWi
šiuoml aprelšklu pagodotal visuo

menini, jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 20 
metų, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

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

Mano ofisas aprūpintas uav austais 
budais gydymo. Visas ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir ligšol. Pasi
tikėdamas, jog gerbiame publika ir to
limus maut rems, esiu namie ant kiek
vieno pareikalavimo dieną ir naktį. 
Esiu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų ir užsendintose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street.

Kertė 32-ros gatvės.

Klauskit 
.GhdpenlOc 

cigarų, nes 
? padirbti iš 

geriausio 
tabako.

JOS; BARTKOWIAK
. - . Išdirbėjęs

4934 So. Paulina 3t., Chicago, EI. 
Phone Yards 4154.

Telephone Canal 285 
KA Z. KATUTIS 

L1ETUVISZKAS GRABORIUS 
Pereamdo kereczius ant 
pagrabų, veselijų ir tt.

668 W. 18th St. Chicago, Ill.

. m '-t *”
Telephone Yards 8716.

Ura visi pas 
JUOZAPA RIDIKĄ.

8253 Illinois Ct., kertė 33-fics gatvės

' Szaltas 
alus 
skani a 
rlelkair 
kvepen
ti eiga 

rai ,

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

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

COLLINSVILLE, ILLINOIS.
Pas mane visados rasite geriausius 

gėrymus ir cigarus. Užlaikau viso
kių vietinių ir importuotų cigarų ir 
gėrynių. ’ 'Nuteikiu kiekvienas!! drau
gišką patarnavimą visokiuose reikaluo
se’. Jeigu atsilankysi į musų miestą, 
užeik, pirmiausią ,p.as mane, o dasiži- 
nosi ko tik norėsi. Phone Kilnoch 103.

- . . (152-25)

K. MAKAREVICZE

^PUJKU° SA LIŪNĄ
Labai gardi arielkele, szaltas bavarskas 

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

užsirašyti.

“KATALIKAS
12 PUSLAPIU DIDELIO FORMATO ILIUSTBUGTAS SAVAITBAŽTIS.

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas 
Ketvergas mieste Chicago, Ill.

Metams lėšuoja: Amerikoje - $2.00 
Europoje ir kitur ... $3.00 
Pusei metų: Amerikoje - $3.00
Europoje ir kitur - - $1.50

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žirs^ 35 
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raidės visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 
viškas laikraštis.

Užsirašantiems “Katalika” duodama dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam 
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
dorius.

PASTABA^ Kas prisius $4.00, tasai gaus “Kataliką” visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertės $3.50.

Kas prisius $2.50, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 
Žalgiriais, Lietuvos žemlapį ir Sv. Tėvo Pijaus paveikslą.

J. M. TANANEVICZE
3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL. v

Geriausias Rankvedis Išsimokinimui
ANGLIŠKOS KALBOS

Joa vardas yra.’ 

“Vienatinis savo rųšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis”
Kaina drūtuose audeklo apdaruose tiktai $i.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 : » Rankvedis. “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai 
Angliškos Kalbos Rankvedis” ir “Kaip tapti Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečiu”. Yra tai praktiškiau
sias Rankvedis lietuviškoje kalboje delei išsimokinimo 
gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa 
lietuviški žodžiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje 
eilėje teisingas ištarimas. Prie galo telpa pamokini
mas tiems, kurie nori pasilikti Jungtiniij Amerikos 
Valstybii/ piliečiais. Labai naudingą knyga.

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

5244 So Morgan St. Chicago. Ill.

žirgvąikis. \

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

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

3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS.

Parduodu lotus Kingston ir Hillsdale 
rz-:-. PENNSYLVANIA =--- <»

SIUVU SIUTUS VYRAMS IR MOTERIMS
Užrašau ir atnaujinu “Kataliką,’’ teipgi 

£i parduodu visokių knygų ir paveikslų dg,
fi “Kataliko” spaudos. Su tikra pagarba, dgt
£ KAZIMIERAS KUGZINSKAS f 
J? 141 Park Ave, Wilkes-Barre, Pa. J?

42-ras PUSMETINIS ISZMOKEJIMAS 
procentų musų užčėdijimo skyriuje. Procentas būa 
užtikrintas Sausio 2-rą ir. bus parengtas išmokėti ar
ba įrašyti į knygutes; pagal parankumą Depozitbrių 
tą pačią arba paskiau virš minėtos dienos.

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

Industrial Savings Bank 
2007 Blue Island Ave.

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

9
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Apsaugajam nuo Ugnies

Išeina kas utarninkas Ir petmjčĮa.
LIETUVIS KRIAUCZIUS

B

Kambarys Optiszkas

Kalėdų dovana, kuri turi vertę per visą metą 

Aprupinkit savo namą su 

Elektros Šviesa
TIKRAS PRANCŪZIŠKAS KARTUS VYNAS $1.00.

Nuo visokių pilvo skaudėjimu, kaipo tai: prietvariąus, skilvio siogos, 
inkstų ir kepenų skausmų, skausmo nugaros ir šonų, skustu kraujo, Se
mens, geltligės, yrr. tai vienatinis sudrutinimas sergančią-ir silpnų. Su
gražina jiems sveikatų ir sudrutiua. Prancūziškasis Kartusis Vynas yra 
uepraaukštinamas vynas del apetito ir dauginimo kraujo, yra geriausias 
eutvirtintojas visos systemos. Kiekviena bonka gvarauluota. Parsiduo- 
ūi aptiekoje,

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

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

PATENTED

KRYŽIUS ELEKTRIŠKAS VOLTA.
Likosi išrastas Austrijoje prieš porą 

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

Kryžius Elektriškas Volta, labai 
gelbsti prieš reumatizmą kaip raume- 
ną, taip ir sąuarią, prieš neuralgiją ir 
diegliam visam kūne; prieš nusilpnėji
mą nervą, neuralgijos, bemiegės, nu
silpimui minties, nisterijos, paralyžiaus, 
apopleksijos, šokio švente Vito, muši
mo širdies, galvos skaudėjimo ir suiri
mo nerviškos sistemos.

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

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

mėlyna puse prie k-iuo ant šilkinio raikščio ant kaklo, nuleisto iki pilvo. 
Atsiąskit vieną dolerį per money orderį arba registruota -» laiške, 

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

3925 W. NORTH AVE., CHICAGO. ILLINOIS.

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

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

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

“SAULE1
■ - r

A -1CT
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS | 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU į 
gr.-i ■ P

ANT NEDĖLIOS oi<

UaticMl Winfall0

Huwn.ii'1 •

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

Jysų Namuose
visados turėtu 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- P-asimkit 
butelį namo šendie. Gaunamas visuos 
geresniuos saliunuos ir pas:

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

“““PAINEXPELLER
Jeigu turi skaudančią nugarą, kankinant re

umatizmui arba kitokiu skaudėjimu, kuris 
tave vargina tai mėgink Dr. Ricliter‘io „Pain- 
Expeller”. Tuojaus tau palengvės ir jausiesi 
tuojaus smagesniu, jeigu tiktai vartosi ryto ir 
vakare tepant skaudančias vietas, išvarys tuo 
skausmus lauk. Kad laikytum nuolatos bon- 
ką namuose, nes kiekvienam laike ir naktį ne
galima gaut, o tas pagelbės tau ir ta
vo šeimynai reikale.

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

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

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

AMERIKOJ ptnetatns $2.50 x pusei matų $1.25
EUROPOJ r Komijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-

(joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuoj aus, o gausi vieną, numerį dykai.

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

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
8252 Emerald Avenue • • Chicago, Ill.

Telephone Yards 4527.

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

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
telio bilos.

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

General Contract Agent -t -
General Offices, (Peoples Gas Bldg) 

122 So. Michigan Blvd.
f Randolph 3341“ Phones: -J Auiom 64612

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektrikų 
šviesos ir pajiegos.

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

boje ligšiol dar nebuvo, vardu:

Sveikata arba Tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatą.

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

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

Štai kas SVEIKATOJE dailia ir visiems prieinama kalba aprašyta: 
-Kūnas r— kam mums reikia apie jį žinoti.

1. Valgis ir kas iš jo pasidaro.
2. Valgymo budai ir virimas.
3. Virškinimas.
4. Valgio rūgimas arba fermentacija.
5. Kas yra alkoholis.
6. Kraujo cirkuliacija.

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

10. Dirksniai.
11. Pajautimai.
12. Sveikata ir liga. -
13. Parazitai.
14. Privatine ir vieša sveikata.
15. Kaip išplėtojus kūnas.
16. Balsas.
17. Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas.
18. Džiova.
19. Kaip sveikatai užkenkia vabalai.

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

SVEIKATOS apdarai drūti, stori, ant gal vis paauksuotas, knygos spauda 
aiški. ;; “■

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

Lietuviškoje aptiekoje 
Krzywmš|ęii>

del
Štai kas tarp kitko apie SVEIKATĄ rašoma: 

me jokių raštų, kur butų taip pla
čiai, praktiškai ir pamatiniai iš
dėstomos reikalingiausios, kasdie
niniame gyvenime žinios iš ana
tomijos, fiziologijos, o ypatingai iš 
hygienos. Knyga papuošta dau
geliu paveikslų; išleidimas gali
ma drąsiai pavadinti dailiu ir iš 
visų atžvilgių pagirtinu. Patar
tume visiems turėti namuose šį 
reikalingą rank vedį j branginu
sįjį žmogui turtą -— sveikatą.” 
(“Tėvynė”).
“Knyga daro labai gerą įspū

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

‘ ‘ Šitoji knyga.privalo rasties kiek- '• 
^feno mokančio skaityti lietuvio 
namuose. Kas šitą knygą skaitys 
ir supras, tas apsisaugos nuo dauge
lio ligą ir sužinos daugelį daiktą 
apie savo kūną ir kaip jį užlaikyti 
sveikatoje.” ■ (“Draugas”).

‘ ‘ Knyga yra viena, iš svarbiau- 
b’ą, pasirodžiusią pastarai? Sietais, 
šioje knygoje trumpaiJr Supras
tinai sutrauktos žinios, ■ būtinai 
reikalingos kiekvienam- žmogui, ku
ris nori būti sveikas. Juo reika
lingesnė; yra ši knyga- vyrams ir ■ 
moterims,* auginantiems vaikus.” 
(“Darb. Viltis’’).
“ši knyga pasirodė musą lite

ratūroje kaip tik į laiką: neturi-

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

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

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

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.

. i .

Optiškas kambarys Examinavimui1 randasi ap
tiekoje Krzywinskio, valandos ofiso: Nuo pusės 8 iki 
9 vai. vakarais arba dienomis.

Priimame visokius taisymus akiniai. Turime vi
sokių gydančių žolių nuo visokių ligų1 ir viskų kas 
reikalinga aptiekorystėje, visokias rodąs*’'suteikiam 
dykai. Taippat išdirbam visokius vaistifs’ familiji- 
nius nuo visokių ligų. Kainos muši) yfcą kuože- 
miausios, persitikrinkit patys ir atminkit, kad mu
sų tavoras yra visados šviežias ir gva/antuotas.

Atsiduodamas jūsų atminčiai garbingi tautiečiai 
tautietės pasilieku su pagarba,

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

ir

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

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

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

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

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

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

**************************
* Telephone Canal 21x8

S DR. A. LEONARDAS JUŠKA 1
*******y3K****^4&K**<ak**^*****

THE FALCON CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigarą Fabrikas

J. A. Nutauc Sav.
— išdirba eeria»«iua —

HAVANOS CIGARUS
Chicago, HI.

4613 S. Ashland Av., 
Tel. Yards 173 d. 
SUSIRINKIMAS.

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 
1749 So. Halsted 81., Chicago, Illinois.

PRIĖMIMO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki n: po piet nuo3 iki 5 ir 

vakare nuo 7 iki 9.

Įį

* 
*

Telephone Yards 3547

kontraktierius
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuo veikiausiai.

939-33rd Pi. Chicago, Ill. M

************************** 
%
*
*
TV nciunu vryuj'iujao u ^uirurgaa.
* 3255 So. Halsted SU, Chicago, Illinois.

Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare. S2
|f Nedei. nuo eiki X2 popiet; nuo 6 iki 8vak. jį 
|f JK********^*************#

Telefonas Yards 153a 
DR. J. KULIS

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.

PRIĖMIMO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare.

* 
* 

£ 
* 
*

Telefonas Canal 3263

Daktaras S. Wissig
Iš SENO KBAJAUS.

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrą ir mo
torą, kad ir užsisenėjusias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas jį, o jis 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt. -..

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

dėliomis nuo 10 iki 12 ryto.
1759 West 18 Str., Corner Wood Str
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AD MM. STR ACIJ A LIET. TEATEAL. 
PEAUGYSTĖS FO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO.
Petr. Andrejauckas, Pirm., 

918 — 33rd St.
Stan. Stonevicze, Vice-prez., 

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

3416 Auburn Ave.
Dom. Kadzekski, Fin. Rasti., 

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

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

3244 S. Mrgan St.

f ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV.
i STANISLOVO V. IR K.

Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 
4527 Marshfield Ave.

Mot. Randis Pagelbininkas, 
4521 S. Marshfield Ave.

Paulius P. Baltutis, Prot. Raštin., 
3244 S. Morgan St.

Jurgis Brazauekas, Fin. Rašt., 
4530 S. Wood St.

Kazimieras Stulga, Kasierius. 
4513 S. Wood St.

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

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

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

3231 Auburn Ave.

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

Draugysčių Reikalai,
TEMYKITE 

s LIETUVIAI!

Paieškau 'savo draugo Stanislovo 
Klimo. . Paeina iš Kauno gub., šiau-. 
lių pavieto, Padubisio valsčiaus, sodos 
Naujamiesčio. Jaigu kas apie jį ti~ 
notų, meldžiu duoti žinią arba, kad 
jis pats atsišauktų antrašui

Antanas Bekeriš,
3442 Auburn Ave., Chicago, 

(3-5),

ANT PARDAVIMO,

Dl.

BBOOKToAjyksS.

B. P. Meškinis, 35 Arthur
John RamanąuckaS,^l’’*®5 Janįes

BAYONNjĘ. ^Į J. .
J, Zujus, -RMF^Jroadway

LEWISTON, ME.
Kazys Vilniškis, ’] A J J. O. Box

cicero, nffl.
F. A. Golubickis, 1412 — 49 th Av.
M. Szarka, 1410 — 49th

Ml ■

St.
St.

St.

36.

et.

Ant pardavimo saliunas su sale. Lai
kė biznį per tris metus. Frank Grzyb, 
1130 So, Canal St. (4—5)’

LABAI NAUDINGA KNYGA
IŠĖJO KĄ-TIK IŠ SPAUDOS VARDU

PAJAUTA

Administracija d. l. k. Vy
tauto POLITIŠKO KLIUBO. 

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

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

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

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

I 58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Teehery St.

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIO.

J. V. Zaehareviee, Prez., 
917 — J 3rd St.

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

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

Kun. M. Kraucunas, Kapclonas, 
32nd Pl. and Auburn Av 5.

Taupykite pinigus.
Keistuto Paskolinimo ir Budavojimo 

Dr-stė N. 1 (Spulka).
Nauja 43-čia Serija prasidės Ket- 

ge Vasario 8-tą 1912 ant Draugystės 
susirinkimo, kuris atsibuna kas Ket- 
vergas, 8 vai. vakare J. Ridiko sve
tainėje, 3251 Dlinois Court, kampas 
33-čios gatvės, ši Dr-stė (Spulka) yra 
seniausia iš visų lietuviškų Spulkų 
Chicagoje. Akcijos kaina 25e., taigi 
kiekvienas gail užsirašyti po keletą 
akcijų, akcijos užsibaigia už 6 metų 
ir kiekviena akcija atneša $100. Tai
gi guoduojami draugai ir draugės 
meldžiame užsirašyti kiek galima sau 
akcijų, nes tai yra geriausia būdas’ del 
sučėdijimo pinigų, mokant po kelis 
centus arba dolerius ant savaitės.

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

Skolina pinigus tiktai ant pirmo 
mergišiaus (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.

Ant pardavimo Grocernė su Bu- 
černe, geroje lietuviais apgyventoje 
vietoje, biznis geras, seniai išdirptas. 
Parsiduoda iš priežasties, kad savi-, 
ninkas, trumpame laike turi iš važiuoti; 
į Lietuvą. Gera proga lietuviui. No
rinti lai atsišaukia antrašu: 821 — 34 
St., Chicago, Ill. (3—5j

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

BROOKLYN,“N. Y.
Sąbast. Valantinas, 370 Hnmbold
J. V. Lutkauekas, . 12Q Grand

KELIAUJANTIS AGENT’S NAUJO
JE ANGLIJOJE IR APIELINKĖJE, 

i SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikaliauckas, 2^3 W. 4t’

22.

St.
st.

St.

Parsiduoda grocernė ir bučernė už 
Apgyventa tarpe 
Norintieji tegul

labai mažą kainą.
lietuvių ir lenkų, 
atsišaukia. Ignacas Tyszkevicze, 4845 
W. 14 St., Cicero, Dl. (4—6)

CHICAGO.- ILL.
P. Monkus, 2345 W. 20
A, Gembutas, 3036 Union
Kaz. Jamontas, 3952 W. Lake

“Aušros” Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St.

st.
st.
st.

Ar nori darbąf Jagu taip tai aš’ 
turiu vieną lotą ant pardavimo, kuris 
parsiduoda už nužemintą kainą, iš 
priežasties važiavimo į Lietuvą. Ku
ris pirks šitą lotą, tai galės gauti- 
darbą pianų dirbtuvėje. Kreipkitės 
po šiuo adresu: Joseph Yushkewitz, 
3364 S. Halsted St., Chicago, Ill.' 

(4-6)

SO. OMAHA, N EBB.
P» Versacki, _ " 261 So. 33rd

CLEVELAND, OHIO.
P. Szukis, 2116 St. Clair Av.

st.

CAMBRIDGE, MASS.
P. Birtkeviče, 8^7 Cambridge St.

BIBLIJA ABBA ŠVENTAS RASTAS 
NAUJO INSTATYMO.

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

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

Pinigus siųskite ant adreso:

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

Chicago, Ill.

Lizdeiko Duktė arba Lietuviai 
XIV metašimtyj. 
Istoriškas Romanas.

PARAŠE M. BERNATOWICZ 
Lietuviškon kalbon vertė JONAS MONTVILA.

Toj’i knyga privalėtų rastis kiekvieno lietuvio šlubelėje, 
kadangi joje atras daug naudingų pasiskaitymij apie tėvynės 
praeitį. .;.

Knygos preke audeklo apdarais $1.25
Popieros apdarais - $1.00

Pinigus siųsdami adresuokite:

Phones: Yards 2716, — Wabash 2200.

Parsiduoda geras saliunas,. geroj vie-' 
toj. Parsiduoda labai pigiai, iš prie-; 
žasties, jog savininkas nesveikas ir. 
išvažiuoja tėvynėn. Atsišaukit pas: 
1739 So. Halsted St., .priešai 18 gat.

(5-7)

KUB GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.
Andruškeviče, 1521 N. Ashland Av.
Laikar, 710 W. 14 Place.
Stulpinas., Įi 921-— 33rd PI.
Steponaitis, * ? 2341 Dlinois Ct.

Dom. Venckus, 3222 Auburn Av.
LAWRENCE, MASS.

A. F. Svirta, 31 Union
A. Ramanoski, 99% Oak

LOWELL, MASS.
L. Stakeliunas, 69 Charles

CHICAGO HEGHTS, ILL.

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

M.
P.

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

Juazapas Zalandauekas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

Ant. Petrokas, Vice-Prezidentas,
1819 W. 45-th St.

Juozapas Palekas, Prot. Rašt.
4558 S. Marshfield Ave.

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

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

ADMINZ3TBACUA L. L. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

DIDELIS IŠKILMINGAS BALIUS!
Parengtas Dr-stčs Didžio Lietuvos 

Kunig. Gedimino, atsibus nedėlioj, 4 
d. Vasario, 1912 m., Miko Mcldažio 
svetainėje, 2242-44 West 23-rd PI. 
Inžanga vyrui su motore 25c. Balius 
prasidės 3-čią valandą po l>ietų 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 laiką 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 svetainės.

Parsiduoda grosernė ir bučernč: 
geroj vietoj tarp lietuvių apgyventa.. 
1515 — 49 Avė., Cicero, III., .' i (5—7)

st.
st.

St.

“KATALIKO”
Agentai,

* ‘KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas,- Raštin., 

238 Slocum “St.

»B-STĖ LIETUVIU JAUNIKAIČIŲ 
DAINOS MYLĖTOJŲ.
A. Mieszlaikis, Pirm., 

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

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

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

2313 W. ?.3 Place.
M. Palionis, Išdininkas, 

2323 S. Leavitt St.

LINKSMAS BALIUS.
Su programų parengtas Chieagos Lie

tuvių Draugijos Sav. Pašelpos, su ba
loj, 10 Vasario (Febr.), 1912 m., Miel- 
dažio svetainėj, 2242-44 West 23rd PI. 
Durys atsidarys 6 vai. vak. Progra
mas prasidės 7:30 vai. Inžanga 25c. 
ypatai.

Maloniai kviečiam, publiką atsilan
kyti į šį vakarą Bus Monologas, 
Deklemaeijos;- 81 kp. L. Si S» A. miš
raus ir vyrų choru dainos ir ant galo 
šokiai ir kiti žaidymai.

Davažiuoti galima karais iki 18-tai 
gat., nuo teu 18-tos karais iki 23-cio 
Place ir pusę bloko į vakarus.

(5-6)

J. K. Valinskas, 1419 Wenthworth Av.

PHILADELPHIA, PA.
V. Kairys, 322 Wharton

WZLKjsn-nahke, FA.
141 Park Ave.

501 New Grant
34 Logan 

238 Slocum
BOCKFORD, ILL.

C. Miklas. 1011 Samford
SO. BOSTON, MASS.

Gendrolis, ■ 224 Arheras
NORWOOD, MASS.

J. Paksrklis, < 29 Dean
GRAND RAPIDS, MICH.

■Wi Stąseviče, .349 Hamilton
Kkz. Btazaitis, 581 Broadway

CHICAGOJE, ILL.
M. J. Tanatraviče ‘ "670 WT18, St.
P. M. Kaitis. 1607: N.- Ashland Av.
John Dabulskis, 3262- St>.-- Morgan St. 
Jonas Visockis, 8132 Vincennes Rt.

3019 Parnell Av.

Kaz. Kučinskas, 
A. šeškeviče, 
w:. Adominas, 
J. Kučinskas,

Jonas Visockis, 
Ąhtauas Visbara, 

■Vine. Linka, 
pt^ras Vaitiekūnas,- ■

St.

st. 
st. 

Av.

St,

st.

st.

St.
St.

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

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

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir sukatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedčliomis. utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted st, Chicago.

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

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

ADMINISTRACIJA DP-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

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

Antanas Mazelauskis, Pagebininkas,
3302 S. Morgan St.

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

Antanas Kasparavičia Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

Kazimieras P. Sirus, Išdininkas, 
918 — 3‘3rd Street.

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

GRAŽUS BALIUS.
Draugystės “Vienybės” atsibus, ne

dėlioję, 11 d. Vasario (Febr.), 1912 m. 
Freiheit Turner 1'~'~ ■'* 
So. Halsted St. 
vai. vakare.

Nepamirškit 
bes ’ ’ baliaus.

(5—6)

svetainėje, 3417-21 
Balius prasidės 5 

Inžanga 25c porai.
; Draugystės ‘ ‘ Vieny- 

Su pagarba, 
KOMITETAS.

lieti

“BIRUTĖS” VAKARAS .
Statoma scenoje drama trijuose ak

tuose “PIKTA DVASIA”, nedėlioj, 
Vasario (Febr.), 4, 1912 m., šv. Jur
gio svetainėje, 32-ras Place ir Au
burn Avo. Pradžia 7 vai. vakare. 
Inžanga 25c. ir augščiau.

Po viskam puikus Balius. .

ANDRIUS JUREVIČIUS 
“Kataliko” agentas.

Turi tiesą užrašyti laik
raštį “Kataliką” ir priimi- 

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

Jonas M. Tananevičia, 
“Kataliko” leidėjas.

NEW HAVEN,. CONN.
Makarevicze, 255 Wallace
Vaitkevičjuį* J 48 Walnut
ELIZABET PORT, N? J.

D. Boczkus, 211 — 1st

BROCKTON, .MASS.
(Ch. Tamuleviče, Box 108 Montelo Sta.
B. P. Miszkinls Co.
John J. Roman,

Kaz.
J. J.

St.
St.-

st.

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

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

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

25 Arthu 
jį 135 Ames

BROOKLYN/.^. Y.
Plachocky, '87 Grand

RUMFORD, L7AINE. 
Jonas Kalvelis, 222 Pine

A.

s.

St.
St.

st.

St.

6V. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
- BARRE, PA. ADMINISTRACIJA. 
, Silvestras Pileckas, Prezidentas, 

462 E. South St.
Antanas šeškevišius, Vice-prezidentas, 

501 New Grant St.
t Vincas Adominas, Prot. Sekr., 

34 Logan St.
Krizini. Deltuva, Finansų Sekr. 1-mas, 
, 96 Logan. St.
' giaas Linukus, Finansų Sekr. 2-ras, 

425 S. Grant St.
Juozas šnipas, Kasierius,

’ 386 New Grove St

DIDELIS METINIS BALIUS.
Dr-stčs šv. Jurgio B. ir K. nedėlioj, 

4 d. Vasario (Febr.) 1912 m., Freiheit 
Turner svetainėje 3417 So. Halsted St. 
Salė bus atdara 5 vai. vakare. In
žanga 25c. porai.

širdingai kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites, senus ir jaunus kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti į musų ba
lių, o busite meilingai priimti.

KOMITETAS.

M.

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

WORCHESTER? MASS.
Paltanaviče, 15 Millbury

st.

st.

K. 4. FILLIPOVICH
GENERAL AGENTAS

ZfiKSįSraĮaMb Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. Ap- 
saugoju namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga- 
ry, Ind. už labai žemas kaimas, kolektuoju bilas viso 
kios noturos, teiposgi prisiunčiu kamarninkus del iš- 
mieravimo lotų ar farmų. Imu visokias provas civil- 
nas ir kriminališkas ir priduodn geriausiams advoka- 
tams. Reikalauju agentų Chicagoj ir kituose mieste- 
liuoso, vyrams ar mokantiems rasta geras uždarbis.
Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiškaL 

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

TELEPHONE DROVER. 2205

MWn & SloiiM
1859 W. Chicago Ave.
6235 So. Halsted St.

CHICAGO, ILLINOIS

Teleplioiias Seeley 3029
Telephones Normal 2617

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K.

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

425 S. Grant Lt.
7. Stanciką, 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. ______ 
/ -----------------  "
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.

DIDELIS BALIUS SU PROGRAMŲ.
Parengtas 36-tos kuopos Susivieni

jimo''Lietuvių Amerikoje nedėlioję, 11 
dieną vasario (Febr) 1912 South Side 
Turner svetainėje, 3143 So. State St.. 
Inžanga ypatai 50c.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, 
labai retai mes turim progą pamatyti 
gerą balių su programų musų svetai
nėse. Užtai meldžiame atsilankyti į 
musų 36-tos kuopos S. L. A. į pui
kų vakarą, kur bus: kalbos, deklema- 
cijos, monologai ir kiti ’ lietuviški žai
dimai.

Pasibaigus programų! bus šokiai su 
lakiojančia krasa. Kviečia

(5—6) KOMITETAS.

JUOZAS SZLIKAS 
“KATALIKO” GENERALIŠKAS 

AGENTAS.
Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Ka

taliką” 'ir priiminėti už jį prenume
ratą;. rinkti drukus ir apekelbimus 
“Katalikui” ir kolektuoti už juos 
pinigus, taipgi pardavinėti namus ir 
lotus.

Jonas M. Tananeviče, 
“Kataliko” leidėjas.

j.

j.

J.

PAIEŠKOJIMAI.
Vargoninkas, atvažiavęs iš Lietuvos, 

ieškau vietos, galiu vesti chorą, turiu 
paliudijimus.

Antanas Glemsa,
812 E. 6th St., Wilmington, Del.

(5-7)

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

SCRANTON, FA.
Petrikis, 1514 Ross Av.

Digrys, 1213 Philo St.
FOREST CITY, PA.

Dzikas. P. O. Box 453

W. LYNN, MASS.
W. WaicenQvicze, 26 River St.

St.

PHILADELPHIA, PA.
Kairys, 1214 So. 2nd

PLYMOUTH, PA.
Poteliunas, 345 E. River

st.

St.

J.
DU BOIS, FA.

Kizelis, 401 So. Av.

į,VENTO JURGIO DR-STĖS KANKA- 
i KEE, ILL. ADMINISTRACIJA.
Vladislovas Lineevicze, prezidentas, 

18 Union St.
; Juozas Muckus, vice-prezidentas, 

439 Indiana Avė.

Paieškau savo kūmo Jono šilęiko, 
paeinančio-iš Kauno gubernijos, Vilk
mergės pavieto, Raguvos parapijos. 
Meldžiu atsišaukti jo paties, ar kito 
kurio, apie jį žinančio, šiuomi adresu: 

Juozas Kairis,
Box 64, New Philadelphia — Silver 

Creek, Pa.

WATERBURY, CONN.
Ch. Kazemekas, 785 Bank

WORCESTER, MASS.
Vieraitiš, 

M. Paltanaviče,
J. 107 S. Harding

15 Millbury

i.

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

Felix Jakszta, fin. sek.., 
452 Darbur Avi.

Mykolas Sabaliauckas kasierius, 
214 Entrance Ave.

Mateušas šabonas, maršalka, 
Apiekunai kasos: 

Antanas Waitekunas, 
Jonas Grigonis, 
Adolfas Paraszinckas.

(52—2)

St.

St.
St.

Paieškau savo dėdės Antano Nova- 
saičio, paeina iš Suvalkų gubi, kaimo 
Patašines, parapijos Skriaudžių, ke
letas

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

Turiu 
lingai 
tam,

s metų atgal gyveno Wilkes-Barre, 
New-town,. o dabar nežinau kur. 
iu labai svarbų reikalų, prašau mei- 
ai atsišaukti, jam pačiam, arba ki- 
, šiuomi antrašu:

Ona Novasaičiukė, _
i Newberry Avo., COMgo, IU.

Ona
1844 Newberry

KENOSHA, WIS.
M. K. Petrauckas. 415 :
Jonas Bagdonas, 106 Maple Št.

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makare vieze, 255 Wallace ■''St.

YOUNGSTOWN, OHIO.
J, P. Sabaliauckas, 28 Murduck 8$,

GAUNAMA “KATALI
KO” KNYGYNE

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

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

' I Literatūros (skyrius, H 
Visuomenės ir gyvenimo 
skyrius, III Pažinkime Lie
tuvą ir IV Infornaacijų sky
rius.

Vilniuje ]911,mp 287 pus
lapių, kaina sjr ppsiuntimu 
75 centai.

Gauta iš Vilniaus “Teat 
ras” No. 2 ir Š, talpina nau
ją scenos veikalą^ Togoboč- 
nijko “Iš Meiles’į penkia- 
veiksmė dram^ sų, dainomis 
ir šokiais. V^yte į Jaunutis. 
Taipgi muzika^ I, Ant kal
no malūnėlis, II( Mane ma- 
tušė barė ir. UI Linksma 
Volungė. Harmonizuota 
K. Diržio Vilniuje, 1911 m., 
pusi. 119, kaina sų prisiun- 
timu 50 centų. , į U .

Siunčiant pinigus uždeki-

JONAS M. TANANEVIČE 
3249-53 S. Morgan St. 

Chicago, Ill.

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

Moka $3.0u nuo šimto už padėtus pi
nigus. Skolina pinigus statymui ir 
pirkimui namų. Partraukia’ pinigus 
iš kitų bankų. Parsamdo bankines 
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies ir vagių po $3.00 metams. Per
ka .ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus į visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rėjeutališkas ir legrliškat popieras ir 
dpvierenastis ir užtvirtina pas kon- 
salį.

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

NEW CITY SAVINGS 
BANK

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

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

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

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

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

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

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

IZIDOR NAUSIEDAS
917 West 33rd st., Chicago.

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

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

DR. A. L. GRAICUNAS
UETUVYS GYDYTOJAS .

3310 South Halsted Street
Telephone Yards 3162

CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 1454

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

3502 So. Halsted Street, Chicago, ill.

VYRAI! ==22 Dr. ZINS
Senu patyrusiu ir pasekmingiausiu speciįalistu Chicagoje, kuris 

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

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 daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau.

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

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučiu, kepenų ir inkstų. 
Nemokėk už nepasekmingą gydymą—NEI8ŽGYDO, NEMOKĖK.

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir

Inkstu
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų Hty- 
simas, Kraujo Užnuodijimas, 
S šlapumo Nubegimai.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvepavi-

I mo Ligos išgydomos visiškai' ---------- „--------- -- ------ ------r_________ _—»—
mano, vėliausia metodą. Szir- tlŠtirilURS OOYRORI) senejusios ir nerviškos moterų 

VISISZKO ISZCIJIMO kiekvienas įieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamįstą 
tik pavesi gydymą savo ligos man. • Mano preke yra'žema ir pritinkanti prie mano at
sakančio tydyino, d išlygos yra labai lengvos. 1 Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kentė
jimų. (RODĄ DOVANAI./ Kslbsmn LintUviszkai.

Dr.ZINS, 183^^CHICAG0
Valandos: Nuo8ryto iki 8 vak?Nedšliems nuo 8 ryto Iki 4 pop.

Išgydo, kid butam sveikas

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

Vidurines Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš- ■ 
kai. Užpakalines žarnos, Įsi-

Specialistas 
Vyrų ir Motetu Ligų.P. M. KAITIS

.Chicago
ir moka

Real Estate, 
namus i rlotus. 

ir siunčia pinigus

Panedėliais, 
nuo

Priima bankon

Perka ir parduoda namus i rlotus. 
Parduoda šifkotres ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėliais, 
sersdoms, ketv ergais ir subatoms nuo 
8. ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
nlMkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
• vakarę, &

11



KATALIKAS
'•

JONO M. TANANEVICZIO BANKA
3249-53 S. Morgan Street Chicago, Ill,
Persikraustė is seno tiamooį naujus* 15 d. Sausio, 1912 m.

intaisyta pagal naujausios mados. -
Išduoda čekių knygeles, Biznieriams, Fabrikantams ir 

kitiems, su kuriais tai čekiais jie apmoka savo 
“Bilas”, algas ir visokias kitas išmokestis. Šios 
Bankos čekiai yra geri visose Bankose po visą 
Ameriką. '.

Priima pinigus taupinimui (užčėdijimui) ir moka 3^ 
(nuošimtį) metams,

Skolina pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicago 
ant lengvų išmokesčių.

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

Sukolektuoja pinigus iš kitų Bankų po visą Ameriką.
Išmaino pinigus visų viešpatysčių ant amerikoniškų ir 

amerikoniškus ant kitokių.

Siunčia pinigus į visas dalis svieto ir parduoda šifkor-; 
tęs ant visų laivinių linijų.

Padaro, visokius rejentališkus dokumentus, doviernas-; 
tis, affidavitus, kontraktus pirkimo ir pardavimo,' 
parūpina pasportus išvažiuojantiems į Lietuvą ir- 
užtvirtina juos pas Rusijos Konsulį.

Parsamdo bankines skryneles (Boxes) saugiai įreng< 
toje Bankoje, prie kurių nė vagis nė ugnis negali 
prieiti. .;

Jei

-?

’SLasaa^

Todėl jei esi biznyje ir turi klapatą su vedimu biznio 
; * ! - rotondų, tai atidaryk “Checking Account” J. M 
' / Tananevičio. Bankoje, o Banka suves tau rokun- 

das kas mėnuo iki vienam centui, ir nereikalausi 
"; daryti jokių išmokesčių pinigais, nes visas bilas ir 

algas išmokėsi bankos čekiais. *

Jei nori ųžeėdyti savo pinigus ir gauti už juos 3 pro- 
; centą, tai dėk juos į J. M. Tananevičio Banką.

- Jei nori pirkti namą, lotą, ar biznį mieste Chicagoj, tai j 
if; ' pinigų pasiskolinti gausi J. M. Tananevičio Ban-

Jei turi parduoti namą, lotą ar biznį, mieste Chicagoj, 
• tai J.M. Tananevičio Banka suras tau pirkėją.

Jei nori siųsti pinigus į krajų, siųsk juos per J. M. 
? Tananevičio Banką, o greičiausiai nueis.

’ ’i,;/-. 5 -’V ' • . ' • V

Jei reikalauji šifkortės išvažiuoti ar savo draugus atga
benti, tai pirk ją J. M. Tananevičio Bankoje, o busi 
užganėdintas ' : ’ ’ ~

rekalauji rejentališkų popierų, kaipo “Doviernas- 
ties”, aktų pirkimo ar pardavimo, užtvirtintų per 
Rusijos Konsulį,. kreipkis į J. M. Tananevičio Ban
ką, o ji tau padarys kogeriausiai ir už pigesnę 
kainą kaip kitur.

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

Jono M. Tananevičio Banka gyvuoja jau dvylikti metas ifKviskas ^pasekmingaiklojas. »

VIETINES ŽINIOS j

labai patiko, 
Puišiutė de- 
žodžius tartį 
drąsiai ir pa-

T. M. D. 33 kuopos vakaras.
Tėv. Myl. Dr. 33 kuopa 

sausio 28 dieną vakare, š. 
m., buvo parengus vakarėlį 
su prakalbomis. Vakarėlis 
atlikta pagal programo p. 
Aršauskio svetainėje, So. 
Chicagoje. Publikos pri
sirinko pilna salė. Pirmiau
siai vakaro vedėjas p. Pui- 
šis trumpa kalba atidarė 
vakarėlį, pirmininkas va
karėlio tikslą ii’ susirinku
sių melzdamas kuoramiau- 
siai užsilaikyti. Paskui pa
gal programo viskas atlikta 
sekančiai:

1. Deklemavo p. E. Pui
šiutė “Tėvynė”. Publikai 
deklemacija 
kadangi p-lė 
klemuodama 
labai aiškiai, 
triotiškai.

2. Kalbėjo p. S. P. Tana- 
nevičia iš Chicago. Aiškino 
T. M. D. naudingumą ir 
tikslą, skatindamas lietu
vius ton dr-jon rašyties 
kuoskaitlingiausiai ir vi
siems lietuviams išvien dar- 
buoties tautos labui.

3. P. M. Puišiutė dekle
mavo, kuri taippat savo už
duotį puikiai atliko, kai 
kad jos sesuo.

4. Poni Jurgelionienė tu- 
^rėjo paskaitą apie moteris.

Pasakojo plačiai apie kitų 
šalių moterių pažangumą. 
Skatino lietuves moteris ra
šyties skaitlingai Moterių 
‘ ‘ Apšvietos ’ ’ draugijon,
tveriant visur tos dr-jos 
kuopas. ' Moterių klausi- 

labai vaizdžiai išdės- 

tysta, už ką gerb. prelegen
tė užsipelnija sau garbę.

Paskui pasakyta dar ke
lios deklemacijos ir su tuo- 
mi vakarėlis pasibaigė. Su
sirinkusi publika labai ra
miai ir gražiai užsilaikė.

Salėn inžanga buvo vel
tui, o tai todėl, idant tau 
vakarėliu pritraukus dau
giau publikos. Kuopa ne
paiso sau jokio pelno, bet 
jos visa rūpestis — lietuvių 
apsišvietimas.

T. M. D. 33 kuopa savo 
paskutiniame susirinkime 
išrinko kuopos valdybą, ku
rion įėjo: p. Simanas Kviet- 
kauskas pirmininkas, p. Mi
kolas Garmus rašt. ir p. 
Juozapas Trijonis išdinin- 
kas. Susirinkimus laiko 
toj pačioj salėj.

Alyva.

Iš dr-jų veikimo.
Sausio 27 d. š. m. Lietu

vių Neprigulmingas Kliu- 
bas, laikydamas savo meti
nį susirinkimą, apart kitko 
pakėlė klausimą kas link 
susivienijusių draugijų ir 
vienbalsiai be diskusijų nu
sprendė — kiekvienam na
riui sudėti po 25c.sumanytai 
statyti Chicagoj e lietuviškai 
svetainei. Toksai darbas 
labai pagirtinas.

Iš Chicagos lietuvių evan
gelikų-liuteronų gyvenimo.

Nedėlioj, sausio 28-tą d. Priemonėmis norima 
lietuvių evangelikų- pataisyti ir išauklėti vaį- 

liuteronų kunigas Ji J. D. kus. ,
Kazokas suvinčiavojo p. D. 

Štrėkį su p-le M. Jonušai-, 
eiute ir p. M. Punių su, p-le 
O. Kasparaičiute. Yra tai 
pirmutiniai lietuviai, ku
riuos tas naujas kunigas su
rišo moterystės ryšiu. Tarp 
musų Chicagos . lietuvių 
evangelikų-liuteronų ne
trūksta jaunuomenės, todėl 
ir lietuviškų protestoniškų 
šeimynų skaitlius nuolatos 
čionai didinasi.

Skaitytojas.

Pataisos mokykloj kankina 
vaikus.

Miesto tarybos komitetas, 
tardantis santikius vaikų 
pataisos mokykloj John 
Worthy, sužinojo, kad mo
kykloje yra baisiausiai kan
kinami vaikai ir nutarė pa
šaukti kelis vaikus į liudi
ninkus. Pirmiausiai buvo 
tardomi trys seniau buvu
sieji tos įstaigos auklėti- 

Pagal vaikų liudiji-hiai. Pagal vaikų liudiji
mus, mokykloj už mažiau
sius prasikaltimus baisiai 
kankinama. Per penkias 
valandas vaikai verčiama 
klūpoti ant grynų grindų, 
kitus verčiama bėgti į ratą 
taip ilgai, kol pūslės - ant 
kojų- ne iššoka. Robert 
Mauntnes liudijo, kad jis 
turėjo vaikščioti ant kelių 
po smulkius akmeniukus už 
tai, kad liko pagautas kita
me kieme. Vaikai su pa- 
mėlinavusiais nuo prižiūrė
tojų kumščių veidais kas
diena buvo matomi.

Tokiomis tai laukinių zmo- 

/‘Saulės” garbintojų mušty
nės su reporteriais.

“Saulės” kulto įsteigėjo, 
Ottoman Zar Adusht Ha
mish’o, pasekėjai pakėlė 
muštynes su anglų laikraš
čių reporteriais prieš teis
mo del nepilnamečių bustą, 
kur teisėjas Pinckney iš
leido nusprendimą, jog 
“pranašas” Hanish yra pa
vojingu jaunojo W. Lind
say draugu ir kur liepė 
areštuoti to vaiko motiną. 
Hanish’o sargyba puolėsi 
vaikyti reporterius, kurie 
norėjo nutraukti “švento
jo” fotografijas. Muštynė- 
je pats “pranašas” liko par- 
muštas ant žemės, “didysis 
kalifas” d-ras A. L. Thomas 
liko smarkiai, apdaužytas į 
veidą, d-rui C. Phillips ap
daužyta nosis ir keli kiti 
nuėjo namon su pamėlina- 
vusiais poakiais. Reporte
rių pusėj nuostoliai buvo 
maži, nes tik vienam jų su
daužyta fotografijos apara
tas ir jo areštahtui apdaužy
ta veidas, a Sumušti saulės 
garbintojais pasitraukė teis
mo salėn ir r norėjo areštuoti 
reporterius? vienok ir be to 
apsiėjo.

“Iš numirusių prisikėlė”.
Mėnesis jatgal lavoniny- 

čioj J. Harding’i Onė pažino 
lavoną moteries, užmuštos 
tramvajaus. Neva tai buvo 
jos sesuo, Katrė McLean. 
Lavonas liko paimtas į jos 
namus, p. n. 9 W. 41-ma 
gat. ir. palaidotas' dvi dieni 
vėliaus. .. Praslinkus mėne
siui Ihiko, .Katrė McLean 
atėjo Harding’ienės bustan 
ir pasįsakė, kad atėjus pie
tų. Harding’ienė ^ps^jo,

- ir,.. « 

pamačiusi “prisikėlusią iš 
numirusių”.

— Ar tai tu? — paklau
sė atsipeikėjus moteris. — 
Juk mes tave palaidojome 
mėnesis atgal.

Harding’ienė pranešė 
apie visą atsitikimą polici-. 
jąt

Delei cigaretų rūkymo.
D-ras W. O. Nance, 7-tos 

miesto wardos tarybininkas 
išreiškė indomią savo nuo
monę apie cigaretų rūkymą. 
Į miesto tarybos komisiją 
tame klausime kreipėsi an- 
ti-cigaretinės lygos delega
cija. Minėtas tarybininkas 
delegacijai pasakė, jog 75 
nuošimčiai daktarų ruko tas 
“poperines dūdeles” ir tas 
jiems visai nekenkia. 
Nancę mano, kad cigaretai 
nekenkia suaugusiems, bet 
patarė delegacijai visomis 
savo jėgomis kovoti prieš 
vaikų rūkymą.

Baisi nelaimė.
Dešimts metų amžiaus 

vaikas liko ant vietos už
muštas, penki kiti sunkiai 
sužeisti, iš kurių du mir
tinai, kuomet ant rogučių, 
kuriomis vaikai važinėjosi 
nuo kalnelio aut kertės W. 
98-tos ir Longwood boul., 
užbėgo greitai važiuojantis 
.automobilius. Du vaiku, sė
dėjusiu užpakalyje rogučių, 
išliko, sveiki. Sužeistuosius 
nugabenta ligoubutin. Au
tomobilistą policija neareš
tavo, manydama, kad toji 
nelaimė ištiko netyčiomis. 
Ant gatvių kertės, kur vai
kai važinėjo rogutėmis, at
važiuojančio automobiliaus

■ ■ ( ■. - . , <

negalima buvo matyti, tatai 
ir atsitiko toji baisi nelaimė,

Atšaukimas.
Delei netikėtų ir nuo re

dakcijos nepriklausančių 
priežasčių žadėtoji pereita
me numeryje dailininko Jo
no Šileikos naudai atsibuvu
sio vakaro recenzija laikraš- 
tin nebus indė ta.

“Aušros” prelekcija.
Vasario 4 d. š. m. “Auš

ros” svetainėj, 3149 So. 
Halsted gat., 3 vai. po pietų 
d-ras A. L. Yuška skaitys 
prelekciją temoj “Iš svei
katos srities”.

Po prelekcijai p. A. Pet
raitis aiškins pirmiau pakel
tą klausimą temoj “Kas tu
ri didesnę intekmę į žmogų, 
protas ar jausmai?”

“Aušros” susirinkimas.
Pėtnyčioj, vasario 2 dieną 

š. m., 8 vai. vakare, “Auš
ros” svetainėj, 3149 S. Hal
sted gat. atsibus “Aušros” 
draugijos 1-mos kuopos su
sirinkimas. Kviečiama at
silankyti visus interesuo
jančiuosius šiaja draugija.

Pranešimas.
University of Chicago 

Settlement, 4630 Gross ave., 
prie vakarinės mokyklos li
ko uždėta Pariamentstriškos 
tvarkos' klesa, kurioje bus 
išguldomas mokslas vedimo 
susirinkimų lietuviškoje 
kalboje. Vyrai ir moterįs 
gali įstoti. Klesa susirinks 
vieną kartą į savaitę, būtent 
pahedėliais 7:30 vai. vaka
re. Mokyklos užžiuretojas 
A. Petraitis. Mokslas dy- 
frai, '• •

Davis Square, 45-ta ir 
Paulina gat., subatoje, va
sario 3 d. š. m., 8 vai. vaka
re atsibus prelekcija su ste- 
reoptiškais paveikslais te
moje “Iš Lietuvos į Ameri
ką”. Skaitys A. Petraitis. 
Įėjimas už dyką.

Keistas kerštas.
Kokis-tai vandalas vaikš

čioja Chicagoj e ir priemies
čiuose po milijonierių rezi
dencijos ii’ naikina jose dai
lės veikalus. Tas nežino
mas man j akas nieko su sa
vim neima ir nevagia, bet 
tiktai sudaužo brangias sto- 
vylas ir peiliu supiausto nu
tapytus paveikslus. To 
keisto vandalo aukomis kri
to sekančios vietos: North 
Shore Country Club, Brae
side, Hl.; C. A. Darby, Ra
vinia; Milton Wilson, Ravi
nia P;. H. Warren, Lincoln 
ave., Highland Park; O. L. 
Beardsley, 615 Linden ave., 
Highland Park; E. Gunt, 
Ravine ave., Highland 
Park.

Kova su vagiliais.
Kovai su kišeniniais va

giliais ir plėšikais Chicago- 
je, policijos inspektorius ir 
detektyvų biuro viršininkas 
N. Hunt suorganizavo taip 
vadinamą eskadroną del 
piktadarių, kuris naktimis 
saugos miesto gatves. Į tą 
darbą paskirta 35 detekty
vai, vadovaujant poručnin- 
kui J. Tobin’ui. Su kiše
niniais vagiliais kovos 12 
detektyvų, b kiti detektyvai 
vaikščios po saliumis ir 
įvairias landynes, kur viso
kie “nakties paukščiai” su
sirenka: 7 . ■ ; '
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