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MEKSIKE NAUJA RE
VOLIUCIJA.

Ties Suvienytųjų Valsti
jų siena Meksiko mieste 
| Juarez sukėlus maištus te- 
naitinė kariuomenės ingu- 
la ir ėmus šeimininkauti vi
same mieste. Kas drįso ka
reivių sauvaliavimui pasi
priešinti, arba nėjo su anais 
išvien — tuojau žūdavo. 
Mieste ištisą naktį šaudyta 
ir daug namų sudeginta.

Ingulos komendantas, jo 
draugai ir miesto policijos 
viršininkas uždaryta kalė
jiman, kiekvienas skyrium. 
Šiaip visi kiti kaliniai iš ka
lėjimo paleista.

Suvienytų Valstijų pilie
čiai, nuolatos gyvenanti Ju
arez, kuogreičiausiai išbėgę 
į Suvienytų Valstijų miestą 
ties Meksiko siena, EI Paso, 
o su anais pasprudę ir daug 
Meksiko valdininkų. Ka
reiviai užpuolę ant hazardo 
namų, anuos sunaikinę pasi
imdami pinigus.

Suvienytųjų Valstijų ka
ro žinyba tuojaus ant sie
nos pasiunčius 4 raitelių 
eskadronus, kurie saugoja 

“sieną ir neša pagelbą iš 
Meksiko pasprudusiems 
amerikonams. Kareiviai 
saugoja tiltą, geležinkelio 
ir tramvajų stotis, be to 
tėmijasi, ar kartais rebe- 
liantai nedrįs peržengti sie
ną.

Į EI Paso pribuvusieji 
pabėgėliai nupasakojanti 
pasibaisėtinus daiktus. Ka
reiviai Juareze žudanti gy
ventojus ir deginanti mies
tą. Daugybė gyventojų esą 
užmušta ir sužeista. Sukė
lusio j i maištus kareiviai tik
tai ir šaukę: “Šalin Made
ro!” — “Lai gyvuoja Za
pata!”

Meksiko vyriausybė į Ju
arez pasiunčius lojališką 
kariuomenę ir viešai užgy- 
nus, kad Juarez’e butų išda- 
rinėjamos tokios- baisenybės 
ir miestas butų deginamas. 
Tečiau tiems vyriausybės 
užginimams mažai kas tiki, 
kadangi visas dalykų stovis 
norima užslėpti, juo labiau, 
kad ir kitose vietose Zapato 
šalininkai sujudę ir tankiai 
susiremią su kariuomene.

Meksiko prezidentas Ma
dero apreiškęs, kad tie su
mišimai užgimę ne iš politi
nio pobūdžio, bet delei ne
kuriu reformų, kokios no
rėta J uarezo garnizone 
įvykinti. Tenaitinis garni
zonas turėjęs but padalin
tas į dalis ir viena anų tu
rėjus but pasiųsta į kur ki
tur. Prieš tai taigi karei
viai ir užprotestavę.

O kitados tie sukėlusieji 
maištus kareiviai buvę da
bartinio Madero šalininkai. 
Generolas Orozco su 600 ka
reivių keliauja į Juarez ir

norįs maištininkus numal- 
šyti, bet pasta rieji nuspren
dę aštriai ginties. Laukia
ma didelio kraujo pralieji
mo.

PORTUGALIJOJE NE
RAMYBĖS

Portugalijos sostainė; 
Lizbonoj pereitoj savaitė; 
sustraikavo įvairių darbe 
šakų darbininkai ir prasi 
dėjo kaip mieste, taip ii 
apylinkėse smarkios darbi 
ninku riaušės. Kuomet ne 
įstengta įnirtusių minių su 
valdyti, mies+e apskelbti 
karo stovis ir karo guber 
natoriumi paskirta genero 
las Carvalhaes. Išleisti 
tam tikslui vyriausybės 
proklemacija užmetė viso 
kias piliečių privilegijas ii 
ramiems gyventojams pri
sakyta neapleisti namų.

Ant gatvių minioms už
drausta rinkties ir visokie 
susirinkimai pagrasinta su 
šautuvais išvaikyti. Ka
riuomenė nustatyta ant 
gatvių ir liepta žiūrėti tvar
kos, neleisti žmonėms rink
ties į burtus.

Tą generališką sostainė- 
je straiką pagimdė distrik- 
te Evora valstiečių agrariš- 
ki judėjimai. Kuomet daug 
valstiečių suimta ir užda
ryta kalėjiman, darbo fe
deracija kuogreičiausiai ap
skelbė generališką straiką, 
kaipo protestą prieš vyriau
sybę už valstiečių persekio
jimus. Be to dar darbo fe
deracija pareikalavo, idant 
Evora distrikto gubernato
rius iš savo valdvietės butų 
prašalintas.

Mieste butą daug sumiši
mų, straikininkai ėmė mė
tyti bombas po tramvajais, 
daug žmonių sužeista ir ne- 
kurie mirtinai. Šalia Lizbo- 
nos, mieste Moite, minia ap
siautus valdiškuosius na
mus ir tenaitinį gubernato
rių kirviais sukapojus.

Praėjus porai dienų vy
riausybė pranešus visiems 
provincijų gubernatoriams, 
kad straikas Lizbone su
tramdytas. Iš kitų šaltinių 
tečiau sužinoma, jogei vy
riausybei nėra ko džiaug- 
ties, kadangi visoj šalyj ka
lančios neramybės.

Pasklydęs girdas, kad Is
panijos vyriausybė Madride 
gavus taip rimtai skamban
čias informacijas, kad už- 
draudžius anas viešai ir 
garsinti.

Keli šimtai straikininkų 
ir šiaipjau pašalinių žmonių 
areštuota ir uždaryta kalė
jiman.

Tarp areštuotų randasi 
visa eilė straikininkų komi
tetų narių. Daug žymesnių 
asmenų ir buvusių valdinin
kų areštuota. Sakoma, kad 
suimta mažiausiai 1.500 
ŽEfonių.

straiko. Matoma straikininkų areštuoti vadai ir karei-Iš Lawrence, Mass.
vių (milicijos) typai, kurie šaudo straikinirikus.

Suimtieji nugabenta ant 
šarvuočių, stovinčių upėje 
Ta j o. Tuo budu norima 
suimtuosius nepaleisti, ka
dangi minia iš kalėjimų 
juos lengvai galėtų paleisti.

Vyriausybė apskelbė, kad 
tą generalinį straiką sukė^ 
lę monarchistai. Pagiria 
karo gubernatorių už jo 
energiją.

IŠ CHINŲ ŽINIOS.
Chinų sostainėje Pekine 

tarp gyventojų vedama 
smarki agitacija, kad kuo
met ciesorius pasitrauksiąs 
nuo sosto, pirmuoju prezi
dentu naujos Chinų respu
blikos butų išrinktas dabar
tinis premieras Yuan Shi 
Kai. Dabartinis aštuoniup-. 
likos provincijų preziden
tas Sun Yat Sen turėtų lik- 
ties vice-prezidentti.

Kad apsaugojus sostainę 
nuo mandžurų kareivių 
maištų, kuomet ciesorius.tu- 
rėtų abdikuoti, premieras iš 
visų pusių miestan gabena 
chinus kareivius, kurių lig- 
šiol jau sugabentą-11.000, o 
mandžurų kareivių;ęsama 
ten mažiausiai 15.000.

Premieras be to apskel
bęs, kad jam suteiktą mar
kizo titulą tik tuomet pri
imsiąs, kuomet tai patvir
tinsianti busimoji valdžia,

Republikdnų vyriausybei 
japonai finansistai apsiė
mę suteikti pinigų naujų 
fabrikų statymui ir geležies 
rudos kasimui Hanjange.

Iš Tientsin Londonan 
pranešta, kad manifestas 
apie ciesoriaus nuo sosto, 
pasitraukimą jau patvirtin
tas tam tikrais , parašais. 
Ciesoriaus šeimyna tikpra- 
ėjus mėnesiui Pekiną atlei
sianti. O mandžurų ka
riuomenė apreiškus, kad ji 
nužudysianti visus ciesds 
riaus šeimynos narius, jei 
tik ciesorius drįsiąs apleisti,
1>ekin*- . K i 1

Tuo tarpu repubįikonai 
savo 18 provincijų laimin
gai valdo ir aiid»»riškilmin- 
gai atidarytą pugštesnysis 
butas, arba senatas. Visi 
senatoriai susirinkę europi
niuose drabužiuose.

O nekurtose provincijose 
siaučia tarp gyventojų ba
das ir mažiausiai 3.000.000 
gyventoji; badauja.

su
Amerikos

IŠ RUSUOS.
Pertrauku^ traktatą 

Suvienytomis? 
Valstijomis;? įvairus rusų 
vyriausybės?^ nesmagumai 
nuolatos vis ^auginasi. Kuo
pa didžiausiųjų Lodžiaus 
fabrikantų 
terių pirm 
tybės dūm
Petrok o vo^ubernijus, Žu
kovskį, idant kbkiuo-nors 
budu sųlafik^ti ^ skelbimą 
muitų kovok Su suvienyto
mis Valstijomis. Fabrikan
tai nurodo, kad jąigu pir- 
klybiniai sąnfikiai su Su- 
vienytomisValstijomis bus 
pertraukti, f tai jų fabri
kams grasia galutina pra
žūtis, nes medvilnė | Rusiją 
daugiausiai yra gabenama 
iš Amerikon,

Caro vyriausybė paršau- 
kė iš WashingtonO’Savo fi
nansinį atstovą Grigorijų 
Vilenkin’ą, idant sužinojus 
iš jo apie Suvienytųjų Val
stijų pirklybinius reikalus 
su Rusija,^ apie >■ pasportų 
klausimą ir apįe amerikonų 
ūpą. Amerikos"'vyriausy
bė kategoriškai ir aiškiai 
pastatė savo reikalavimus

. — i . . LU.UOC M J- a c iv įauainviaimai
upesi į minis--^uo “iaiSVčs dienų” nebu 
t l-xa -“■» Trn In ,ipką ir į vals- 

I atstovą nuo

riausybe*. ^Amerikos pas- 
portas privalo turėti savo 
galę Rusijoj dėl visų Ame
rikos piliečių, tame -skait
liu j e i^del žydų ir ■del'bpoli- 
tiškų Jemigi’antų iš caro 
(rimKnpa • '

Vąršavoj ir kituose Len- 
kijojH; miestuose platinama tūkstančių suviršum žmo-

“nacijonalinio gedimo ko
miteto” atsišaukimas, šau- 

sisakyti nuo šokių, vakarų 
ir tam panašių pasilinksmi
nimų ir visuotinuoju gedi
mu pažymėti busiantį iš
skyrimą iš Lenkijos Chol
ino gubernijos ir jau pada
rytą vyriausybės išpirkimą 
Varšuvos-Vienos geležin
kelio. Varšavos general
gubernatoriui paliepta baus
ti nešiojančius tuomi tikslu 
gedimo drabužius.

Sausio devinta 
ha “raudonasis 
nis” Peterburge, Maskvoj 
ir kituose didesniuose mies
tuose praėjo labai neramiai.

diena ar- 
nedeldie-

žmonių

vo dar tokių demonstracijų 
ir riaušių. Darbininkai pa
gerbė žuvusius šalę Žiemi
nių rūmų Peterburge ir ant 
jų kapų uždėjo vainikus. 
Policija ir kareiviai taippat 
tą dieną uoliai dirbo, nors 
kraujo praliejimo ir nebu
vo. Nikolajeve tą dieną 
straikavo 2.000 darbininkų 
vyriausybės laivų dirbtu
vėse; Rygoj sutaisyta di
delės darbininkų demons
tracijos miesto gatvėmis. 
Visur daugybė 
areštuota.

Jaroslavo gubernijoj pas
taruoju laiku nepaprastai 
auga kooperacijos judėji
mas. Sausio 1 dieną 191Į 
metais gubernijoj išviso bp 
vo 37 kredito bendrovės ir 
13 paskolos — taupymo 
bendrovių. Šiuomi gi lai
ku gubernijoj priskaitoma 
jau 88 kredito ir 20 pasko- 
los-taupymo bendrovių, ar
ba per 10 mėnesių tų koo
peracijos bendrovių skait
lius gubernijoj pasidaugi
no daugiau, kaip šimtu 
nuošimčių. Šiuomi laiku į 
tas bendroves priguli 50 

j, o jų kapitalas siekia 3 
Ii jonų rublių.
Ukrainiečių - mažarusių 
opa nutarė išleisti Mas- 
oje rusų kalba žurnalą, 
švęstą išaiškinimui du
rtinio stovio ir tikrų už- 
očių ukrainiečių tautinio 
Įėjimo. Leidimas tą 
malą leisti jau gautas, 
rnalo vardas “Ukrains- 
ja Žizn”. Naujame žūt
ie jau pažadėjo nuolatos 
idarbininkauti keli pro- 
oriai ir visa eilė ukrai- 
čių ir rusų publicistų.
STižni-Novgorodo miesto 
dyba gavo iš Suvieųytų- 
Valstijų konsulio Mas

ėje oficijalį pranešimą, 
i amerikonai labai yra 
nteresuoti tuomi miestu 
Qori savo kapitalus indėti 
aiesto viešuosius intaisy- 
is. Amerikos kapitalis- 
nori gauti leidimą įvesti 

este elektros apšvietimą, 
mvajlis, vandentraukius 

ir kanalizaciją.

RUSIJOS DUMA PRIEŠ 
AMERIKONUS. ,

; Ęusijos nacijonalistai 
perstatę d.imon įnešimą, 
idant uždraudžius atkeliau
ti Rusijon viešiems Suvie
nytų Amerikos Valstijų žy
dams piliečiams. Tuo pa
čiu įnešimu nacijonalistai 
reikalauja ant atgabenamų 
iš Suvienytųjų Valstijų 
prekių padidinti muitą.

Tasai bilius yra nekaipo 
pirmasis Suvienytoms Val
stijoms atsakymas už per
traukimą su Rusija sutar
ties iš 1832 metų, ty. smar
kus amerikonams pasiprie
šinimas. Bilius (įnešimas) 
durnoje gali but užgirtas, 
kadangi nūdien durną kon
troliuoja nacijonalistai ir 
spalininkai.

Lygia dalimi, kaip rašo
ma iš Washingtono, Suvie
nytųjų Valstijų vyriausy
bė pradėjus tarties apie 
naują pirkly bos sutartį / su 
Rusija. O toj naujoj su- 
tartyj visgi turės but pa
minėta ir amerikoniški pas- 
portai.

PRETENDENTŲ SUSI- 
BENDRAVIMAS.

Ištisą metašimtį besitę
sianti rivalizacija už Portu
galijos sostą tarpe Bragan- 
zų ir Burbonų, andai, kaip 
rašoma iš Franci jos, pasi
baigus sandoros keliu ir jei 
dar ko, tai amerikone gali 
likties Portugalijos karalie
ne.

Buvęs karalius Manue- 
lius ir Dom Miguel Bra- 
ganza andai pirmu kart sa
vo gyvenime susitikusiu 
Dorye ir ten turėjusiu ilgo
ką pasikalbėjimą. Į Dorye 
Manuelius atkeliavęs iš 
Londono, o Dom Miguel iš 
Paryžiaus. K ri--..

Nors abiejų ^pasiliallTėj i- 
mas tuo tarpu niekain neži
nomas, - tečiau numanoma, 
kad abudu pretendentu 

bendrai veiksią monarchi
jos labui ir Dom Migueliui 
pasiūlyta sostas, jei tik pa
sisektų tuos neprietelius re- 
publikonus apveikti. Dom 
Miguel yra vedęs ameriko- 
nę, Anitą Steward.

KRITIKUOJAMA KARO 
JUREIVIJA.

Anglijos admirolas, lor
das Ch. Beresford, nesenai 
parašęs veikalą Anglijos 
karo jūreivi jos klausime ir 
tame veikale išdėstė visą 
jureivijos padėjimą pradė
jus nuo 1902 metų. Tasai 
veikalas labai užimančiai 
pasveikinta. Lordas Beres
ford dar pirm kelių mėne
sių buvęs pranešęs, kad tok
sai ir toksai veikalas neuž
ilgo apleisiąs spaudą, bet 
kuomet admiralicijoje išti
ko permainos, tada jis savo 
knygos leidimą buvęs sulai
kęs.

Veikale autorius aštriai 
kritikuojąs Anglijos jurei- 
vijoje tvarką, paskui oficie- 
rių auklėjimą, mokinimą ir 
kitką.

Tasai veikalas be abejo
nės Anglijos jūreivi j on įves 
milžiniškas reformas, ka
dangi laivynas yra galin
giausias sviete, tik anam 
reikalinga reformos.

IŠ ITALŲ-TURKŲ KARO
Iš miesto Perim, Arabi

joje, Anglijos konsulis pas 
•savo vyriausybę pareikala
vęs pasiųsti link to miesto 
nors vieną skraiduolį, ka
dangi italai grasianti ap
šaudyti tą uostą ir visą 
miestą.

Iš Tripolio pranešama, 
kad Turkijos armija išsi
skirsčius ir arabų paremia
ma andai porą sykių už
puolus ant italų pozicijų, 
taigi ties oazu Ghiranish ir 
ties oazu Ainzara.

Italai, turėdami gana 
tvirtą artileriją, abudu už
puolimus atmušė, bet nuo
stolių butą labai didelių iš 
abiejų pusių.

Irlandija neužilgo apturė
sianti visišką sau autonomi
ją. Iš visų projektų pata
riama, kad Irlandijos busi
masis parlamentas kontro
liuosiąs muitus ir išveža
mas prekes, o su Anglija 
busianti laisva pirklyba. 
Parlamentas susidėsiąs iš 
dviejų butų, tarybos ir pa
siuntinių. Taryba turė
sianti “veto” teises.

Iš Tripolio pranešama, 
kad tenai italas lakūnas, 
kapitonas Monte, likęs sun
kiai ore sužeistas arabų šū
viais. Kapitonas su kitu 
lakunu nuskriejęs su bom
bomis ant arabų stovyklos, 
bet arabai iš šautuvų į aero
planą ėmę šaudyti ir kapi
toną sužeidę. Jiem pasise
kitečiau laimingai dasigau- 
ti į savo stovyklą. Ir ore 
randama pavojus.

-ir
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EIŠIŠKE, 
Lydos apskr.

Liūdnos naujienos muši] 
parapijoj. Gal nekuomgt 
niekas taip nesmaugė lietu
vių, kaip dabar, dekonau- 
jant kun. Gintautui. Sun
ku butų išpasakoti, visus 
sukurstytų lenkininkų už
puldinėjimus ant lietuvių. 
Paminėsiu keletą, kurie, ti
kiuosi, duos kiekvienam lie
tuviui puikiausią suprati
mą, kaip mes dabar baisiai 
kenčiame del savo kalbos 
vartojimo ne tik bažnyčioje, 
bet namie, miestelyje ir vi
sur kitur.

Gruodžio 22v d. turgaus 
dienoj lenkberuiai vaikščio
jo po miestelį būriais, kabi- 
nėjosi prie lietuvių, norėda
mi gauti priežasties jų pri
mušti. Aš pats mačiau, 
kaip keli lenkberuiai davė 
per galvą vienam iš Gilvi- 
niškių sodžiau s . ūkininkui. 
Jie, priėję prie jo, tarė: 
“Ką, jus norite “Litvą” 
investi bažnyčion'?” Tas 
atsakė: “Jus meldžiatės 
savaip, tai kodėl gi mes lie
tuviai negalime melsties lie
tuviškai”. “A, tu taip 
kalbi, — atsiliepė vienas 
lenkbernis, — muškit jį!” 
Ir ėmė duoti jam per galvą. 
Lietuvis vos spėjo mušamas 
išsprukti ir pasislėpti.

Apskelbus kun„ Gintau
tui, kad Kalėdų antrąją die
ną Eišiškių bažnyčioje bu
siančios lietuvių pamaldos, 
lenkai ėmė grąsyti lietuvius, 
kad nevažiuotų bažnyčion 
nei pirmąją nei antrąją die
ną, nes kitaip busią sumuš
ti. Daugybė ir susiturėjo 
nuo važiavimo. Nežinoda
mas tos sutarties ir grąsi- 
mų (sužinojou paskui), aš 
buvau Eišiškėse per abidvi 
dieni. Pirmąją dieną buvo 
labai šalta, nemažas žmo
nių būrys susirinko pasi
šildyti klebonijos troboj. 
Vienoj kertelėj buvo susis
pietę lietuviai. Lenkaį ėmė 
juos stumdyti, spausti prie 
sienos, juokties iš jų kal
bos. Kiti lenkai sakė: “Te
gu tik pamėgina lietuviai 
giedoti bažnyčioj lietuviš- 

. kai, tuoj nebeteks gyvy
bės!” Išgirdę taip kalbant 
lenkus, lietuviai atėję ant
rąją dieną bažnyčion, ne
drįso giedoti, bijodami, kad 

. jų įnirtę lenkai neprimuš- 
tų. Tą pačią dieną viena 
moteriškė ėjo anksti bažny
čion išpažinties ir nešėsi lie
tuvišką knygą. Lenkinin
kai, manydami kad mote
riškė einanti giedoti, ėmė 
vyties — ji bėgti. Pasiviję 
ją ir nutvėrę, jie klausinėjo 
jos, ar ji lietuvė, ar ne. Ši, 
išsigandus ir bijodama mu
šimo, išsigynė, kad nemo
kanti lietuviškai ir esanti 

’ lenkė. Tada ją paleido.
Prieš sumą pamokslą sa

kė klierikas Masavickis. 
Sumą laikė ką tik atvykęs 
vikaras (kamen dorins). Po 
sumos lenkai ėmė kaž-ką 
pašnabždomis tarties. Kun. 
Gintauto nuo pat ryto ne
bebuvo bažnyčioj. Mes tuo
jau supratome, kad per pa
mokslą turės kasnors atsi
tikti negeras. Kunigas, 
pabaigęs sumą ir atgiedojęs 
suplikacijas, inėjo zakristi
jom Žmonės, kaip visada, 
pradėjo giedoti “Bog nasz 
ucieczko”. Zakristijonas 
sustabdė giedojimą, ir kūnų 

I gas pasirodė sakykloje. Mu

sų lietuvių širdis džiaugėsi, 
kad nors kartą išgirsime pa
mokslą savo gimtąja kalba. 
Mes visi traukėmės į saky
klą. Bet nespėjo kunigas 
persižegnoti, tuoj nuo var
gonų atsiliepė giesmininkų 
balsas: “Nie trzeba nam te j 
nauki”, ir tada pradėjo vi
soj bažnyčioj rėkti “ura” 
ir visokiais kitokiais bal
sais... Tuomet kunigas liū
dnai pažiurėjo į jų nežmo
nišką riksmą ir nulipo nuo 
sakyklos. Viena moterė 
buvo pradėjus juos gėdinti, 
sakydama: “Ko jums rei
kia, ar jums skauda, kad 
kunigas lietuviškai pamoks
lą sako?” Tada keli vyrai 
lenkai prišoko prie jos ir 
ėmė badyti pašonėsna, ir 
grūmoti kumščiais. Visa 
bažnyčia ėmė juokties, 
džiaugdamiesi, kad gerai 
“pamokę” lietuvę...

Išėję iš bažnyčios lenk
berniai tarėsi nedovanoti 
visiems tiems, kurie norėjo 
ir reikalavo lietuvių kalba 
pamokslų. Kun. Gintautas 
nesirodė bažnyčioje visą 
dieną, kad nereiktų būti to 
pikto darbo liudininku. 
Dievas žino, ar gi musų 
dvasiškoji vyresnybė nepa
sigailės musų, nepasigailės 
pačios bažnyčios, kuri, jei 
toliau ją trukšmadariai val
dys, gali pavirsti karčema, 
argi nebeduos mums kito 
dekano, nes prie to, aišku, 
nieko gero nesulauksime. 
Mes patįs žadėjome ne kar
tą važiuoti ieškoti teisybės 
pas vyskupijos valdytoją, 
daug kartų tarėmės, bet ne
galėjome sutarti. Daugu
mas bijo, kad paskui len
kininkai nesudaužytų gal
vų...

Buvo ir daugiau panašių 
atsitikimų, bet apie juos ki
tą sykį. V. m.

LATVIŲ DAILININKŲ 
PARODOS.

Rygoje dabar yra dvi pa- 
rodi: viena mirusiojo lat
vių dailininko A. Romano, 
kita latvių dailininko V. 
Purvito. Iš pirmosios pa
rodos paveikslų išpirko jau 
daugiau, kaip už 1.000 rub., 
gi Pirvito paveikslų išpirko 
jau už 15 tūkstančių rub. 
(42 paveikslai). Esąs tai 
dar pirmas atsitikimas tarp 
latviii dailininkų, kad taip 
daug paveikslų išpirktų pa
rodoje.

KUPIŠKIS, 
Ukmergės apskr.

1909 metais Kupiškyje 
įsteigė dviklesę ministerijos 
mokyklą. Tam tyčia pasta
tyti namai; senieji gi namai, 
netinkami mokyklai, paves
ti ubagynui. Dabar moky
kloje mokytojauja: 2 moky
toju ir 1 mokytoja. Vyres
nysis mokytojas rusas, ge
ras žmogus ir mokytojas; 
antrasai mokytojas ir mo
kytoja lietuviai. Mokyklo
je mokosi 185 mokiniai, 
nors namas ruimingas, bet 
gi labai ankšta. Del vie
tos stokos šiemet nebepri
ėmė 90 vaikų. Be to šiuo
se namuose yra dar prade
damoji mergaičių mokykla, 
kurioj moko mokytoja. Tai 
gi, dabar ministerijos čia 
steigiama-dar viėnklesė mo- 
kyjtla^^/Kadangi nuosavų 
mokyklai namų dar nėra, 
tai butas kol kas bus sam
domas. P. Valgutis.

ZYPLIŲ DV^ĄPAR^ 
DUOŠgį-

4‘K. W.” praneša-nugir
dęs, kad grafas-Tamas Po- 
tockis pardundąs Valstiečių 
Bankui 4.000 dešimtinių Zy
plių dvaro žemes, Naumies
čio apskr., Suvalkų; gub.

RAUDONE, 
Kalvarijos ap., Suvalkų g.

Žemė čia gera, derli. Apie 
pusė ūkininkų —- didžlau- 
kiai. Kiti mažesni," bet vi
si pasituri neblogai. - Bet 
apšvietimas, -susipratimas 
stovi nelabai augštal: visa
me valsčiuje nėra'nei vie
nos mokyklos. -Del neturė
jimo mokyklos kaltipatįs 
ūkininkai, valstieciairdaug 
kartų valdžia siūlė moky
klą, o jie vis atmetė. Tie, 
kurių vaikai dar ’visai ma
ži ąrba didėli ir "tie, kurie 
turi kuo leisti savo " vaikus 
kur į miestą mokyties — 
apie pradedamąją mokyklą 
ir klausyti nenori.' Dar pir
miau tai pusė, bėdos, bet da
bar del sustiprintosios ap
saugos, žmonės , negali nei 
daraktorių turėti kaimuose; 
tai tikra bėda — nebus kur 
vaikučių ir skaityti: Išmo
kyt. ".. .:

Laikraščių pėrė raštinę 
ateina nedaugiausia. b Šiais 
metais apie Kalvariją gir
tybė nesumažėjo, bet padi
dėjo.

Vincas Žak—čius.

, PAŠV1NTINIS, 
Kauno gub.. .

Gruodžio 11 d. dek. kun. 
Z. Živatkauskis iš sakyklos 
pranešė, kad kiekvienas so
džius išrinktų po ingalioti- 
nį; ingaliotiniai, po savaitės 
susirinkę, išrinko iš savo 
tarpo parapijos komitetą, 
kuris kartų su klebonu ru- 
pįsis visais parapijos reika
lais. J. Krzyževičius. '

STAČIŪNAI, ( 
Šiaulių apskr.

Gruodžio 19 d. buvo Sta
čiūnuose sueiga. Tarp kit
ko vargais-negalais vyrai 
prisiėmė padėti vyriausybei 
įsteigti Stačiūnuose dviem 
mokytojais pradedamąją 
mokyklą. Kai-kurie vyrai 
gynėsi, spyrėsi, kad jiems 
nebereikią naujos moky
klos, kad ir dviejų moky
klų, kurias jų (Lygumų) 
valsčius išlaikąs, labai 
jiems pakanką. Priešinin
kai mokyklai steigti šaukė: 
dabar vyriausybė teprašo 
medžių suvežti, šiek-tiek že
mės mokyklai duoti ii’ ap
drausti ją nu6 ugnies, pas
kui gi tai jiems primesianti 
ir mokytojus laikyti ir vi
sus kitus galus teisti; jų su
sivėlavusiųjų vaikų nebe- 
priimą į esamąsias moky
klas, tai kam gi jiems ir be
reikią tų mokyklų. Nebe
busią nei kas rudenį bandą 
gano, jei visi vaikai pradė
sią mokyties. Mokyti žmo
nės ištvirksta, pasileidžią... 
Kad ne Stačiūnų kl. kun. 
Bružas ir Lygumų valsčiaus 
raštininkas tai tikrai butų 
nuviršijus mokyklos prieši
ninkų pusė.

Netrukus gal ir stačiu- 
niečiai supras, kad moky
kla naudingas daiktas, ir 
tuomet džiaugsis, paklausę 
savo kunigo ir padėję val
džiai įsteigti mokyklą.

Mokykla jau šią žiemą 
busianti atidaryta.

Lygumietis.''

ALEKSOTAS, 
Suvalkų gub.

Kovo 2D d. 1912 m. Su
valkų teisme pardavinės li- 
citącijos budu St. Gavrons- 

kio dVarą1 Veselavą, Alek
sotą gtniribje, pas Kauną. 
Skolos-ant' to dvaro 1 mi
lijonas'^5.265 rubliai 2 kap. 
Dvaraš apkainuotas 45.108 
rub. irtasuma prasidės li- 
citacija. Servitutų žemės 
tame dvare '289 deš. Sto
jant į licitaciją reikia turė
ti Kauno tvirtumos virši
ninko (komendanto) leidi
mas. ' ‘ \

MIEŽENĖLIAI, 
Švenčionių apskr.

Mieženėlių kaimas prie 
pat Švenčiankos. Buvo čia 
gruodžio 28 d. pataisyta 
vaikams eglelė. Vaikai bu
vo ten ne tik to kaimo*, bet ir 
iš kitų artimesnių apylinkės 
kaimų. Eglelė buvo pa
puošta daugybe žvakelių, 
bengalinėmis ugnimis, ap
karstyta saldainiais ir viso
kiais gražtimynais, kad net 
akį vėrė. Uždegus šviesą 
ant eglelės, vaikučiai pagie
dojo Kalėdų giesmę “Svei
kas, Jėzau mažiausias” pas
kui kalbėjo daugybę eilių ir 
pasakėlių, buvo dialogų ir 
trilogų; viena mergaitė pa
sakė nemažai net iš “Anyk
ščių šilelio”; visa tai buvo 
padaryta mažučių kaimo 
vaikelių su pilnu supratimu 
ir atjautimu; negalima bu
vo atsigėrėti. Ant galo, 
vaikučiai šoko apie aglelę: 
agotėlę, aguonėlę ir audė; 
ypač gražiai išėjo aguonėlė 
ir audimas. Suaugusios 
mergaitės padainavo daugy
bę puikių liaudies dainelių. 
Paskui vaikams buvo išda
lyta po knygutę ir ryšelį 
saldainių.

Akyse vaikučių ir visų 
susirinkusių žėrėjo laimė ir 
linksmybė." Ar ne pirmoji 
tik bus čia, tarp sodiečių 
Vilniaus gub., taip puikiai 
infaišyt^, eglelė. Garbė 
Mieženėliečiams garbė 
tiems, kurie padėjo daug 
darbo, taisydami vaikams 
eglelę, garbė ir vietiniui 
klebonui, kuris nepasigailė
jo savo lėšų.

Ten buvęs.

pat Palbes ir . velionis ją 
tiktai užslėpė ir pakeitė Se- 
galiu, norėdamas kitkart to- 
kiuo budu ištrukti nuo ka
riuomenės. Kadangi ta ne
tikrąją pavarde pasirašė ir 
po testamentu, tai testa
mentas taippat esąs netei
sėtas. Senatas tiems Pal- 
beso prirodymams pritarė ir 
testamentą panaikino. In- 
domu, kas gi dabar bus su 
“Segalio” įstaiga, kurios 
apyvarta siekianti milijonų 
rublių.

KUONE IŠSPROGDINO 
ANTAKALNIO.

Prieš-pat šventes vos vos 
neatsitiko Vilniuje baisi ne
laimė: galėjo pavirsti griu
vėsiais didžioji Antakalnio 
dalis. Antakalnyje, mat, 
yra vyriausybės spirito re- 
tifikacijos fabrikas. Kaž
kaip prakiuro ten nak
tį kupinas spirito reguleto- 
rius ir, pasilytėjęs elektros 
vielų, užsidegė. Vos-vos 
užgesino liepsnojantį spiri
tą mašinistas ir jo padėjė
jas. Ugnis jau buvo arti 
didelių spirito rezervuarų 
(bosų), talpinančių po 
9.000 kibirų spirito kiek
vienas. Kad užsidegtų tie 
rezervuarai, butų baisiau- 
sis sprogimas. Ne tik, kad 
ne liktų nieko iš paties fa
briko, bet pavirstų griuvė
siais ir '.visjL, aplinkiniai na
meliai. ' Apdraudimo drau
gija, kurioje fabrikas buvo 
apdrausta, davė dovanų ma
šinistui? 10ČŲ rub., o jo pa
dėjėjuos rub.

MERKINĖ, 
Traki; apskr.

Merkinės parapijos 
kai ligšiol turėjo daugiau 
pamaldų bažnyčioje, negu 
jiems pagal teisybę prigu
lėtų. Dabar musų klebonas 
pradėjo surašinėti, kiek lie
tuvių, kiek lenkų. Lenkų 
pasirodė labai nedaug. Tai 
jie subruzdo, ėmė agituoti, 
gązdinti nesusipratusius lie
tuvius, kad tie, kurie užsi
rašo lietuviais, busią pa
versti pravoslavais, rusais 
ir tt. Bet Merkinė — tai 
ne Rodinios dekanatas, kur 
lenkininkams pavyko su
kvailinti žmonės savo nebū
tais plepalais: čia tiems ple
palams niekas netiki, jei 
bent koks kvailys, kurių 
taippat beveik nėra. Mer
kinės parapijonįs ima po 
truputį šviesties, susipras
ti; susipratusieji kratyties 
iratosi nuo užmestos jiems 
lenkybės.

Jonas Jaskelevičius.

len-

PANAIKINO TESTA- 
y MRNTĄ.

Senatas Šiomis dienomis 
svarstė girid®mią bylą: kaži 
koks žydas’ Palbes reikala
vo, kad senatas panaikin
tų testamentą mirusiojo 
prieš keletą metų turtingo 
žydo Segalio, savininko di
delio aptiekos ir kosmeti
kos daiktų sandelio Vilniu

GIEDRAIČIAI, 
Vilniaus gub.

Musų bažnyčioje susidarė 
puikus lietuvių choras. 
Chore yra išviso daugiau, 
negu 50 žmonių. Giesmi
ninkų mokyti atvažiuoja 
Videniškių vargonininkas, 
nes mūsiškis yra aplenkė
jęs ir tokiais darbais neuž
siima. Kalėdų pirmąją die
ną Giedraičių bažnyčios lie
tuvių choras taip gražiai 
giedojo, kad tartum dūšią iš 
kūno traukė. Rodėsi, kad 
tą iškilmingą Viešpaties gi
mimo dieną, beklausant tų 
balsų, pasikėlei žmogus ne
matomais sparnais nuo že
mės, mlskridai į augštybes, 
užmiršai savo vargus, bė- 
das...tarytum tas piktas pa-

je; Palbes prirodinėjo, kad 
velionio tikroji pavardė 
buvusi ne Segal, bet taip-

saūlis, ta karti ašarų pakal
ne amžinai išnyko ir nekuo- 
met nebegrįš.., giesmės

“Ką tu manai apie tai, dėde?” — klausia Suvienytų Valstijų generalinis post- 
meisteris pas Dėdę Šamą, sumanęs iš privatinių kompanijų paimti ir vyriausyr 
bei pavesti visoj šalyj telegrafus. Sumanymas geras, bet vargiai jis greitai galės, 
įvykti, kadangi kongrese randasi daugumas tų kompanijų bendrininkų ir šąli- \

balsai veržėsi į širdį, kilno
jo krutinę, nedavė melsties.

Daug esu matęs bažnyčių, 
daug girdėjęs chorų, bet to
kio giedojimo, rodos, dar 
neesu girdėjęs. Giedraičiai 
šviečiasi, jų susipratimas 
kįla. Reikia tikėties, kad 
po kelerių metų Giedraičių 
parapija bus viena iš švie
siausių ir labiausiai susipra
tusių parapijų, kad tie du
rnai, kuriais aptemdė sodie
čius lietuvius lenkų tamsy
bės apaštalai, išsisklaistys, 
ir nušvis jiems blaivus dan
gus, M. B 

(“Viltis”).

AR ŠIANDIE ŽMONĖS 
ILGIAU GYVENA?

Profesorius d-ras Fisher 
nesenai įneštame Suvieny
tųjų Valstijų kongresan sa
vo suvestos statistikos at
skaitoje apkalba šiandieni
nes ir senesnes gyveni
mo sąlygas įvairiose svieto 
šalyse. Atsakoma tatai 
į klausimą, padėtą šiame 
antgalvyje.

Profesorius Fisher išve
da, kad pavyzdin, kuomet 
Indi jose viltis sulaukti gi
lios senatvės nepasididino 
per pastaruosius 30 metų, 
vidutinis gyvenimo ilgis 
Europos šalyse pasididino 
tuomi patim laiku ir taip: 
Anglijoj, vyrams 14 metų, 
moterims 16 metų; FrancL 
joj 10 ir 11; Prūsuose 25 ir 
29; Danijoj 13 ir 15; Šve
dijoj, kur žmonės abelnai 
ilgai gyvena, 17 ir 15; Aus
tro-Vengrijoj 7 ir 9; Itali
joj 10 ir 12 metų. Iš Ru
sijos prof. Fisher gavo 
skaitlines nepakaktinas ir 
neaiškias.

Iš džiuginančio žmonių 
gyvenimo pasiilginimo prie
žasčių Amerikos mokslo 
vyras pamini pirmiausiai 
mokslo pažangą ir jo intek- 
mę į abelną žmonių gerbū
vį ir sveikatą. Vaikų ligos, 
kaip karai, difterija, kon
vulsijos ir kitos, kurios se
niau, nežiūrint į motinišką 
priežiūrą ir daktarų pagal
bą, paimdavo nesuskaito
mas aukas, šiandie jau ne
paprastai susimažino. Bet 
tas pageidaujamas apsireiš
kimas labai ankštai yra su- 

mu platinimosi ir pavojaus 
kitų ligų. Baisios epide-

—De Mar in Philadelphia Record.

mi jos nuslopinama šiandie 
nekartą pačioj pradžioj. 
Džiova, toji pikčiausioji 
žmonijos sloga, yra netik
tai pasekmingai apveikia- v 
ma, bet ir platinimasis jos 
lieka kaskart vis sunkesnis. 
Taippat vis skaitlingiau ir 
pasekmingiau išgydoma ti- 
fusas, rauplės, vėžys, sme
genų uždegimas, Skarlatina, 
plaučių uždegimas ir pana
šios sunkios ligos. Paga
lios XIX šimtmetis, gana 
teisingai vadinamas hygie-* 
nos šimtmečiu, padarė ne
paprastai dideles reformas 
ir tuomi patim įvedė neži
nomą seniau švarumą butų, 
mokyklų, krautuvių, biurų, 
fabrikų ir dirbtuvių.

Darbo diena, kurios be- 
tvarkus, savanorįs prailgi
nimas kuome-t-tai sutrum
pindavo gyvastį milijonams 
žmonių, šiandie yra ankštai 
apribotas kasyklose, fabri
kuose, biuruose — beveik 
visose civilizuotose šalyse. 
Taippat beveik visuose vi
suomenės sluogsniuose pa
žymėtina kurkas išmintin
gesnis, atydesnis maitini
masis, saikesnis alkoholio 
vartojimas ir tabako rūky
mas, kas viskas į abelną, 
viešąją sveikatą padarė la
bai didelę intekmę. Paga
lios ir tas reikia pripažinti, 
kad šiandie nesulyginamai 
mažiau atsitinka ir nelai
mu; darbe.

Mirtingumo sumažėjimas 
beabejonės atskirose vals
tybėse, visuomenės sluogs
niuose ir užsiėmimuose yra 
labai įvairus. Nežiūrint to 
iš prof. Fisher’o statistikos 
atskaitų pasirodo, kad ir že- 
miausieji žmonių sluogsniai 
šiandie ilgiau gyvena. Iš 
to išvedama, kad ateitis ta
me atvėjyj nuolatos gerį- 
sis, ypačiai jaigu, kaip prof. 
Fisher proponuoja, civili
zuotose šalyse bus išleisti 
įstatymai, uždraudžianti su
eiti moterystėn tokiems 
žmonėms, iš kurių išsigimu
si ateinančioji karta butų 
pavojingu visuomenės ap
sunkinimu. Jau dabar In
dianos valstijoj įstatymais . 
uždrausta sueiti moterystėn 
žmonėms, sergantiems pro
to ligomis, alkoholikams ir 
turintiems įvairias ingimtas 
ligas. Tenai vyriausybė ir

idant tie įstatymai butų pib 
nai ir be išėmimo pildomi.
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AMERIKOS ŽINIOS,ĮfĮĮ
Advokatas Darrow patrauk

tas teisman.
Los Angeles, Cal. — Gar

sus advokatas Clarence S. 
Darrow, kuris buvo apgy
nėju dinamitiuinkų brolių 
McNamarų byloje, federali
nio prisaikintųjų teismo li
ko apkaltintas, jog stengėsi 
papirkti du prisaikintuoju 
teisėju, idant šie stovėtų už 
McNamarų išteisinimą. 
Kartu prieš Darrow įnešta 
keturi apkaltinimai ir pa
reikalauta $20.000 paran
kos, kurią jis nudėjo.

Darrow yra kaltinamas, 
kad per sa^o detektyvą 
Bert Franklin’ą papirko 
prisa1'intuosius teisėjus R. 
Bain’ą ir G. N. Lockwood’ą. 
Jaigu tas prasikaltimas bu
tų prirodytas, tai didžiau
sioji bausmė, kokia jo lau
kia, yra 30 metų kalėjimo ir 
$10.000 atlyginimo. Dar
row užgina tuos apkaltini
mus ir sakosi lengvai išsjtei- 
sįsiąs, nes esąs nekaltas.

Toji byla labai užintere- 
savo darbininkų sluogsnius 
ir daugumas darbininkų lai
ko ją už kapitalistų sugal
votą plianą tokiuo budu pa
žeminti unijų darbininkus ir 
suskaldyti Amerikos Darbo 
Federaciją.

Woodmen’u organizacija 
krinka.

Kansas City, Kan. — Pa
kėlus mėnesinę mokestį pa
šalpos organizacijoj “Mo
dern Woodmen of Ameri
ca”, nariai valstijoj Kan
sas sumanė iš organizacijos 
atsiskirti ir sutverti savo 
organizaciją. Toj valstijoj 
yra apie 81.000 Woodmen’u 
organizacijos narių.

Elgin, Ill. — Delei mėne
sinių mokesčių pakėlimo 
tarpe Woodmen’u iškilo su
irutė ir savitarpinė kova. 
Dalis senesniųjų narių su
tinka mokėti didesnius mo
kesčius, bet jaunieji nariai 
nenori daugiau mokėti kaip 
ikišiol ir grasia iš organi
zacijos išstoti. Išsiuntė jie 
tam tikrą revoliuciją Dli- 
nois valstijos valdybai, pra
nešdami, kad 50.000 Wood
men ’ų Illinois valstijoj'’iš
stosią iš organizacijos.

Pramatoma tatai visiš
kas tos organizacijos nupuo
limas.

Juros aukos.
Washington, D. C. — Su

lig vyriausybės atskaitos 
1911 metais juros bangose 
Suvienytose Valstijose žu
vo 198 žmonės ir nusken
do 325 įvairus laivai. Di
džiausios nelaimės ištiko, 
nuskendus garlaiviui “Ar
cadia” su 37 keliauninkais 
ir nuskendus kitam garlai
viui “Pere Marquette” su 
27 keliauninkais. Vienų 
tiktai garlaivių susidaužė 
ir nuskendo 159.

E
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Širdies ligos dauginasi.
Washington, D. C. — Su

lig statistikos žinių širdies 
ligos šioj šaly pasibaisėti
nai dauginasi ir, rodosi, 
prieis čia iki tam, kad di
desnė pusė žmonių mirs šir
dies ligomis. Pereitais me
tais širdies liga numirė 76- 
178 žmonės, arba 141,5 ant 
kiekvienų 100.000 gyvento
jų, kas yra labai daug — 
daugiau, negu kokiomis ki
tomis ligomis.

Širdies ligą iššaukia gė
rimas alkoholinių gėrimų ir 
nenormalinis, intemptas

žmonių
ieškant
mo.
Smarki

gyvenimas, godžiai 
dolerių ir pralobi-

bausmė už moterių 
užgavimą.

Annapolis, Md. — Mary
land valstijos legislaturon 
atstovas Philips įnešė bilių, 
reikalaujantį smarkios 
bausmės tiems apkalbę to
jams vyrams, kurie žemina 
gerą moterių vardą. Bi- 
liuje sakoma, kad kiekvie
nas vyras, kuris išdrįs atsi
liepti į kitą nepadoriu budu 
apie kokią moterį, arba že
minantis ją, turi būti bau
džiamas kalėjimu nuo šešių 
mėnesių iki trijų metų. To
kiam įstatymui esant, mo
telis butų laikomos švento
mis ir neklaidingomis...

Milijonierių ištvirkimas.
San Francisco, Gal. — 

Milijonierė T Cracker pa
rengė savo rūmuose balių ir 
pati apsitaisė kaipo Salome 
drabužiais, kurie pusiau ap
nuogina kūną. Jos pavyz
dį pasekė kitos milijonierės, 
kurios baliuj prie daugybės 
vyrų vaikščiojo pusiau nuo
gos... Šokių salėje buvo pa
taisytas sostas, ant kurio sė
dėjo “karalius Saliamo
nas”, o prieš jj šoko neva jo 
dvaro šokikės. Šešios ge
riausios šokikės atliko šokį 
Salome begėdžiu budu. 
Taip tai linksminasi milijo
nieriai....

Atidavė vyrą už $200.000.
New York, N. Y. — Poni 

Bessie F. Champan Pierce 
atidavė savo vyrą H. C. 
Pierce jo tėvui, o savo uoš
viui už $200.000, kuriuos jai 
senasis Pierce tuojaus iš
mokėjo. Senasis Pierce, 
kuris yra milijonierius ir ži
balo kompanijos dalininkas, 
nebuvo užganėdintas savo 
sunaus moteryste, tatai pra
dėjo derėties su jo pačia ii’ 
atpirko nuo jos savo sūnų 
už minėtą pinigų sumą. Vi
sos trys pusės yra užganė
dintos iš tos keistos pirkly- 
bos.

Vilkai sudraskė.
Eagle Grove Mich.—Baisi 

mirtis vilkų nasruose ištiko 
du medžiotoju, kurie su šu
nimis išėjo į apylinkes me
džioti. Vilkai sudraskė ir 
medžiotojus ii’ jų šunis. Ko
va su laukiniais grobuoniais 
turėjo būti baisi, nes suras
ta užmušti keturi vilkai, o 
kraujo ženklai ant sniego 
liudijo, kad kelis medžioto
jai pašovė, kol patįs žuvo. 
Medžiotojų pavardės dar 
nėra žinomos, nes nuo jų 
surasta tiktai drabužių 
sklypai, kepurės ir sudras
kyti apautuvai.

Valkatų konvencija.
Cincinnati, O. — Šiame 

mieste sušaukiama ypatinga 
valkatų konvencija, nežiū
rint gyventojų protestų ir 
miesto majoro Hunt’o grą- 
sinimų. Taip vadinami 
‘ ‘ Hobos ’ ’ iš visos šalies, val- 
kiojantiesi iš miesto mies
tan, šalinantiesi nuo darbo, 
važinėjanti tankiausiai slap
ta prekių traukiniais, gavo 
užprašymą į konvenciją nuo 
milijonieriaus-svajotojo iš 
St. Louis, James’o E. How 
Miesto majoras paskelbė, 
kad atvažiuojančius liepsiąs 
uždaryti į darbo namus, jai- 
gu jie neprirodysią, kad 
atvažiavo miestan darbo 
ieškoti. Milijonierius How

į tai atsakė, kad -niekas -ne
turi teisės užginti suvažiūot 
konvencijon “ramiems ;pi
liečiams”. Prezidentui Taf- 
tui How išsiuntė toki už
prašymą: “Mes, 2.000.000 
Suvienytųjų Valstijų pilie
čių reprezentantai, esantie
ji laikinai be užsiėmimo, už
prašome Tamstą atvažiuoti 
musų konvencijon, prasi- 
dedančion rytoj”. How pa
sakė laikraščių reporte
riams, kad valkatų organi
zacijos “Unskilled Migro- 
ratory and Casual Work
ers” konvencija atsibus sa
lėje Central Turner Hali ir 
kad jis pasiryžęs yra kreip
ties į teisinus, jaigu policija 
norės tai konvencijai Už
kenkti. Konvencijoj kal
bėsiąs taippat milijonierius 
J. Fels. Keli kiti milijo
nieriai pažadėjo dalyvauti 
konvencijos posėdžiuose. 
Jaigu nebus didesnių kliū
čių, tai rupestimi milijonie
riaus How valkatos puikiai 
pasilinksmins.

Darbas ir Kapitalas.
Iš audėjų straiko.

Lawrence, Mass. — Gu
bernatorius E.j N. Foss iš
siuntė dar 12 kompanijoj 
pėstininkų ir dvi kompaniji 
raitelių į Lawrence, Mass., 
kur, kaip žinoma, iškilęs 
smarkus darbininkų strai- 
kas audinyčiose. Pastaro
mis dienomis muštynėse 
tarpe policijos, kariuomenės 
ir streikuojančių darbinin
kų liko užmušta viena mo
teris italė ir nušautas siri- 
jonas, John Rami. Smar
kiame susirėmime pulkinin
kas Sweetser paliepė karei
viams šauti tiesiog į visą 
minią ir kareiviai išpildė 
kraujo trokštančio pulki
ninko paliepimą. Daugybė 
žmonių liko pašauta ir ap
daužyta lazdomis ir šautu
vų kulbėmis. Stokuoja tik 
rusų kazokij nagaikų.

Darbininkai rengia dide
les demonstrativines laido
tuves minėtų dviejų strai
ko aukų. Miestas turi iš
vaizdą kareivių stovyklos, 
nes pilnos gatvės kareivių 
sargybų. Situacija pavo
jinga.

Ohio, Indiana, 
vakarines Penn- 
anglekasių kon- 
atmesta kasyklų

Anglekasiai atmetė kapita
listų pasiulijimą.

Indianapolis, Ind. — 
Minkštųjų anglių kasyklų 
valstijose 
Illinois ir 
sylvanijos 
ferencijoj 
savininkų pasiulijimas, ku- 
riuomi jie norėjo atgrąžinti 
darbo mokestį 1904—6 me
tais, 10 centų nuo anglies 
tono žemesnę ir 20 nuošim
čių žemesnę į dieną, negu 
dabar darbininkams moka
ma. Anglekasiai taip ne
teisingą kapitalistų pasiu
lijimą atmetė, kadangi jie 
reikalauja mokesties pakė
limo, o ne sumažinimo. Sa
koma, grasia generalinis 
anglių kasyklų straikas.

Bilius apie darbininkų vai
kus priimta.

Washington, D. C. — 
Kongresas priėmė bilių, ku- 
riuomi prie pirklybos ir 
darbo departamento įveda
ma specijalinis darbo biu
ras darbininkų vaikams. To 
biuro valdininkai. turės ty
rinėti kokiose sąlygose dir
ba nepilnamečiai vaikai, ko
kis yra tarpe jų mirtingu
mas, kokis yra giminių 

skaitlius, kfrSpaais ligomis 
daugiausiai raetggk, kiek yra 

namuose, kokios • nelaimės 
vaikus ištinka, kįek jų yra 
apleistų, kuomi. jie užsiima 
ir t. p. Biųęas tąippat da
bosiąs, idant tįg; dirbanti 
vaikai nebūtų, darbdavių iš
naudojami..^ j

Nori atpirkti tramvajus.
Detroit, Mich. — Miesto 

tarybos biudžeto komisija, 
sutaisiusi šiems metams 
biudžetą, reikalauja paskir
ti keturis milijonus dolerių 
daugiau, atpirkimui iš kom
panijos tramvajų. Miestas 
tokiuo budu mano pasisa
vinti tramvajus, idant pats 
miestas turėtų iš to šaltinio 
naudą, tuomi patim atpi
gindamas važinėjimą tram
vajais.

Plieno trustas apvagia 
visą tautą,

Washington, D. C. 
Statistikas Louis D. Bran- 
deis skaitlinėmis nurodo, 
kad plieno trustas per pas
taruosius dešimtį metų api
plėšė darbininkus ir visą 
tautą didžiule pinigu suma 
$650.000.000 virš paprastojo 
pelno, kokį gaudavo nuo sa
vo indėtų kapitalų. Tiek 
tai liko pavogtą nuo darbi
ninkų, kuriems tuos pinigus 
reikėjo išmokėt. Brandeis 
nuomone, Amerikos kapita
listai ateityje" Čia sutversią 
dvi žmonių klęsi: milijonie- 
rių ir jų tarnų

Ekspreso kompanijų 
reikalai.

Washington, D. C. — 
Tarpvalstijinė pirklybos ko
misija pradėjo tardyti, kaip 
yra vedami ekspreso kom
panijų reikalai, kurios pasi
baisėtinai plėšia visuomenę, 
imdamos keliolika sykių di
desnes kainas ųz siuntinių' 
pervežimą. Komisija ma
no griežtai pareikalauti eks
presinio trusto numažinti 
kainas, nes kitaip jis visai 
liks panaikintas ir pati vy
riausybė pasisavįs siuntinių 
vežiojimą.

Studentai prieš straikerius.
Cambridge, Mass. — Har

vardo universiteto studen
tai, kurie priguli į valstijos 
miliciją, gavo paliepimą va
žiuoti į Lawrence, Mass, ir 
malšinti ten iškilusį audėjų 
straiką. Tatai studentai 
vieton mokytis — eis šau
dyti į kovojančius už kąsnį 
duonos darbininkus.

Telefono operatorių 
straikas.

New Richmond, Wis. — 
Šiame mieste sustraikavo 
telefonų operatorės, kadan
gi telefonų užveizdas pra
šalino iš vietos be svarbes
nės priežasties vyriausiąją 
operatorę. Užveizdas vie
nok nenori nusileisti ir ma
no iš kitų miestų parsiga
benti straiklaužeS, o tuomi 
tarpu pats atlieka operato
riaus darbą.

t t u ■
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VISOKIOS ŽINIOS.
Iš Saratovu, (Rusija) di

ecezijos andail prašalinta ir 
vienuolynan ųždąryta sta
čiatikių vyskupas Hermo- 
genas už sinodo paliepimų 
nepaklausymą.

Rusijos caras našlei po 
L. Tolstojui paskyręs meti
nę pensiją 10,000 rublių. 
Kas carui pasidarė, nežinia, 
jei jis ant Tolstojaus atsi- riaušininkus pakviesta ka-
leidęs,

Wp5AR SMASHED BY 
Iš straiko Lawrence, Mass. Matoma straikinir 

3 tramvajus, kuris gabenęs į darbą straiklaužius.žytas
Lawrence, Mass. Matoma streikininkų susibėgimas ir sudau- 
kuris gabenęs į darbą straiklaužius.

Privatiniu keliu iš Peru 
respublikos sostainės Lima 
pranešama, kad tarpe minė
tos respublikos ir Chile esą 
ląbai intempti santykiai ir 
gali atsitikti Smarkus susi
rėmimas. Pietinės Ameri
kos respublikutės nuolatos 
pešasi.

.Popežius Pius X paskyrė, 
tikybos propagandos perdė- 
tinį, mgr. Bonzano, apaš
tališkuoju delegatu į Suvie
nytas Valstijas ir jį prisky
rė Merlino tituliariniu vys
kupu. Tai bus įpėdinis 
kardinolo Falconio.

Turkijos karo jėgos Ma
kedonijoje, kaip rašoma iš 
Graikijos, turėsią but pa
didintos, kadangi Turkija 
sumanius ten visokius judė
jimus sustabdyti. Mat, ji 
nelabai norinti, idant Ma
kedonijoj maišytųsi kitos 
viešpatystės, jei ji pati dar 
išsigalinti tą kraštą valdyti.

• •-* *

Prūsų valdiškas dienraš
tis “Kreuz Zeitung” andai 
užsipuolęą* aštriai ant Su
vienytų Valstijų valstybės 
sekretoriaus Knox’o, pava
dindamas jį Vokietijos di- 
džiausiii neprieteliu, kadan
gi Knox norįs ant Vokieti
jos prekiij užkrauti augš- 
tus muitus.

* t;
Strunnicoj, Makedonijoj, 

andai bulgarai bombomis 
nužudę vieną turkų oficie- 
rą ir penkis ., kareiviškus 
policijautus. Abelnai imant, 
Makedonijoje ima viskas 
virti, taigi , ir ne veltui tur
kai siunčia į ten daugiau 
kariuomenės.

Paryžiuje sustraikavo au- 
tomobilių-karietėlių vežė; 
jai ir jau butą didelių mies
te riaušių su kraujo pralie
jimu. Vienoj vietoj strai- 
kerių burįs padegęs visą au
tomobilių sandelį. Daug 
policijantų sužeista. Prieš

riuomenė.

Perva-

Ant upes Reno ties Ham
burgu, Vokietijoje, andai 
atsitikus nelaimė. Pervažų 
skersai gabenta keliolika 
darbininkų, tuo tarpu plau
kiantis garlaivis pervažą 
sudaužęs ir K darbininkai 
tuojau nuskendę, 
zas nugrimzdęs.

. Bukovinos -mieste Suča- 
ve, Galicijoje, gimnazijos 6 
klesės mokinys Grečuk lai
ke matematikos išguldymo 
iš revolverio aut vietos nu
šovęs matematikos profeso
rių Makrovskį. Paskui 
Grečuk pats nusižudęs. Tai 
buvus pagieža už profeso
riaus aštrų apsiėjimą su 
mokiniais. Gimnazija lig 
laikui uždaryta.

Labai linksma knyga

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

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

Jei nori turėti linksmų būdų, tai nelauk nei die
nos, nei valandos nei minutes, bet tuojaus atsiųsk 
“Kataliko” redakcijon tik 50 centų idant tau toji 
knyga butų išsiųsta ir tai greitai.

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

Gal netiki ? Gali apie tai persitikrinti dykai. Jei 
nebūtum šita knyga užganėdintas, gali jų sugrųžinti 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, Ill.

Kas atsiųs 32.00, gaus taj juokingą kn.yg’ą ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.

Egipte pasimirė Anglijos 
karaliaus svainis, kunigaik
štis Fife, kuris į ten nese
nai buvo nukeliavęs su sa
vo šeimyna. Kunigaikštis 
kelionėje, susidaužius gar
laiviui, persišaldęs, gavęs 
plaučių uždegimą ir iš to 
miręs.

Į San Juan (Porto Ri
co) nesenai atplaukęs gar
laivis “Success”, kuris tar
pe keliauninkų turėjęs sep
tynis asmenis apsėstus pik
tomis rauplėmis. Uosto 
vyresnybė garlaivvį iš uosto 
išvarius, nors tasai kelionė
je buvo sugedęs ir menkai 
turėjęs valgio. Tai tau 
taip pildoma apie artimo 
meilę prisakymas!
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PASIKALBĖJIMAI. ji yra nuilsus ir taip su
vargus, kad į vaikus ir vy
rą nesinori jai šypsoties? 
Visa sunervuota, sau ir vi
siems namiškiams gyveni
mą apkartina.

To dar ne gana. Pietums 
pasibaigus ir vėl nieko ne
mąstoma apie save pačią. 
Juk reikia indai mazgoti. 
Bet jei butų tiek protinga, 
indus sumerktų vandenin, 
tuo budu neleizdama jiems 
apdžiūti, ir po valgiui nors 
pusvalandį prasnaustų, at
silsėtų, naujas spėkas atgai
vintų, o paskui: kasžin, ar 
geri vaikai jos negalėtų iš
vaduoti, ar kartais jai įL 
sinties neišplautų sunjerktų 
indų. ■

Bet tokiai nenuilstančiai 
darbininkei -toksai pasielgi
mas pasirodo tinginyste ir 
apsileidimu, jei negali, nuo
latos krutėti.

Po pietų rengiama vaka
rienė ir vėl išnaujo toksai 
pat darbas. Vakare paga
liau visiškai nuilsta, nes rei
kia vaikus aprūpinti 
visokiais dalykais 
dar pačiam vyrui 
džiu nenusikveipti. 
le vienas aštresnis vyro

Daug kalbama ir rašoma 
apie namų šeimininkės pri- 
derystes, ty. apie tai, kaip 
kiekvienai šeimininkei pri
dera namuose elgties, kas 
veikti, idant namuose butų 
švaru ir gražu. Tas daly
kas priklauso toms šeimi
ninkėms, kurios savo kas
dieniniuose darbuose reika
lauja bent kokio iš šalies 
pądilginimo. fTečiau labai 
retai prisimenama ir dar re
čiau rašoma, kaip tos šei
mininkės, atliekančios na- 
ųių darbus, turėtų rūpintis 
savimi, savo spėkomis, svei
kata ; ir proto giedrumu. 
Apie..tai arba nieko, arba 
visai mažai rašoma. O vie
noj yra daug tokių šeimi
ninkių, kurios namų darbus 
atlieka sąžininškai, bet sa- 

.vo sveikata visai nesirūpi
ną; del namiškių darbuoja
si kiek tik išgalėdamos, tan
kiai visiškai nuilzdamos, bet 
papių savęs apsižiurėjimui 
nerandama laiko.

O tasai klausimas yra 
svarbus ir apie jį verta pa
galvoti.

Imkime artimiausį pavyz
dį: šitai motina pasiuntė 
vaikus mokyklon, durįs 
jiems išėjus užsivėrė, tuo- 
jaus namuose pasidarė tįla 
kaip bažnyčioje, anaiptol 
tečiąu ne toki maloni kaip 
šventynėje; likusi motina 
dūsauja, aplinkui dairosi ir 
pati nežino, iš katro galo 
pradėti darbas, kad įvedus 
iiamųosę tvarką.
; Ar. nebūtų dideliu del mo
tinos darbo taupumu, jei 

į savo, vaikus iš laiko pratin
tų. mylėti tvarką, idant vai
kai pusvalandžiu anksčiau 
pažadinti viską paskui sa- 
vp paliktų tvarkoje, kaip lo
vas, taip skalbinius ir rū
bus, knygas, poperas? Tam 
tikslui reikalinga tik tru
putį tvirtos valios, neatmai- 
ningumo ir pagaliau vaikų 
pamokinimo, įskiepi j imo
jiems link motinos atžvil
gio, o tada jie pamokinti 
pripras ir noriai tvarkys sa
vuosius daiktus

___savo pasielgimu 
darbą motinai.

Paskiau stropi
kė imasi valyti kambarius, 
šluoti, dulkes šluostyti. Ta
sai darbas' labai nuobodus 
ir jo nuobodumo nežino tik 
tasai, kuris to darbo nedir-. 
ba. Ir jei motina rūpintų
si sau tą darbą sumažinti, 
taippat turėtų pripratinti 
vaikus, idant ineidami grį- 
čion pirmiau gerai savo ava
lus apsišluostytų, kamba
riuose nemėtytų, popergalių, 
vaisių lupynų ir tuo budu 
hepadvigubintų motinai 
darbo. Užuot to nereika
lingo darbo ji galėtų atsi
sėsti nors ant pusvalandžio, 
galėtų atsilsėti, paskaityti 
laikraštį — juk skaitymas 
reikalingas kaip kunui/taip 
ir dvasiai.
. Apsivalius skūbiftama 
krautuvėn pirkties valgių 
(kas galima taippat pato
giau surėdyti, apie ką jau 
buvo kalbėta kitoj vietoj), 
sugrįžus namo, valoma 

~~ daržovės, ar taisoma valgiai
(ir tai nuolatos stovint), 

| skubinama ant laiko patai
syti valgius —■ ir štai mo
teriškę paskutinės jėgos 
apleidžia.

ir 
ŽO- 
Bi- 
žo-

dis, tuojau moteriškę užmu
ša. Dienos įvairias sunke
nybes pernešus eina ilsėtųs; 
bet ar gaus tikrai atsilsėtų, 
nežinia, kadangi tas paeina 
nuo to, kaip daug per die
nas save kankino ir kiek 
daug sveikatos pražudė.

Šitos kelios pastabos mu
sų moterėlėms labai nau
dingos, kadangi labai daug 
sutinkamą faĮstų,; kad. _ .mo
tina, ištisią .dieną -f,vąi’gųs, 
anaiptol, prisiėjus,. savo pa
augusiai dukrelei neleidžia 
indų plauti arba ko kitko 
veikti, pati viena užsimuš
dama nuolatos triusiasi ir 
žudo savo sveikatą, o pas
kui be laiko keliauja sau į 
kapus...

Turime pildyti savo pri- 
derystes, bet taippat atsi
žiūrėti ir į savo sveikatą. .

S. V,

ir tokiuo
sutaupis

šeiminin-

KAIP UŽBĖGUS VAIKŲ 
VERKSMUI.

Garsus tepliorius Rubens 
vienu teptuko brūkštelėji
mu sugabėjo pakeisti ant 
audeklo vaiką besišypsojau
tį — verkiančiu. Tai ką 
mokėjo tepliorius, išpildo 
pati gamta nesuskaitomą 
kartų dienoje. Taigi neat
mainomai galima tvirtinti: 
“Vaikai juoką ir verksmą 
turi viename ir tame pačia
me krepšiuke*’. ■

Bet kaip staigios atmai
nos priežastįs yra visoke
riopos, taip ir apsiejimas su 
įsiverkusiais vaikais turi 
but pagal aplinkybes viso
keriopas; Pagalvojus kiek, 
beveik galima priparodyti, 
kad esama keturių daiktų, 
padilginančių vaikus verkti. 
Pirmiausiai gali but koks 
išlaukinis sopulis nuo par
puolimo, susižęidimo ir tp. 
Tokiame atsitikime vaiko 
nutildymui negelbės nei gi
lus sąjausmas ir susimylė- 
jimas, nes “vaikams tik 
ašaros dauginasi, kuomet 
mato' prišimeilinimosi”. 
Priešingai, ramiai ir neat
mainomais žodžiais reikia 
vaikui pasakyti: “O. o! tas 

Ir ar pridera stebėties, 
kad pagaliau prisėdus mo
teriškei prie stalo valgyti,

nieko nekenkia, nieko bai
saus neatsitiks”, arba link- 
mai sušukti “op! greitai 

stokis!” — tas greičiausiai 
vaiką suramina ir nutildo.. 
žinomas dalykas, jei parkri
tusiam vaikui yra reikalin
ga pagalba, nieko nelaukus 
reikia aną suteikti, reikia 
pagelbėti. Bet jei pagalba 
nereikalinga, Rausseau pa
taria: “bukite tik', ramus, 
nesimeilinkite ir nėglostyki- 
te, jūsų toks pasielgimas 
vaiko neišgydys, bet'vaikas 
juo labiau atsimįs,"ką 3 tu
rįs veikti, idant, apttirėjus 
tai, ko seniau jo reikalauta. 
O jei sykį supraš," kokįiio 
budu jus ant savo dnėške- 
rės galima pagauti, Jil^s po
nu ant jūsų ir tuokart . Vis
kas pražus

Paskiau verkimą pagim
do liga ir tokiaiiie atsitiki
me motinos malonus balsas 
ir jausmingas pasielgimas 
yra savo, yietdj.e.‘ Reikia 
stengties vaikui palengvin
ti, jis kiekų galimą,Užganė
dinti, nežiūrint nei to, kad 
jam sergant ir apsireikštų 
bent kokie kąprišai; vaikui 
pasveikus ir visokie kapri- 
sai išnyks patįš ' šayąimi. 
Žymus pedagogas Svare ra
šo apie tai: ; “Prityrimas 
mokina, kad pas vaikus lig- 
laikines klaidas pagimdo 
pati gamta; ji pagimdo,'ji 
gi pati ir pataiso. Tas ap
sireiškimas —: labai ypatin
gas. N ekuoinėt > .nemačiau 
žymesnių kapfišų pas ser
gančius vaikus/'o iloTŠ ko
kie ir būdavo,' Viėiiu žygiu 
su liga išnykdavo, jei‘. tik 
vaikas pirmiau atsakančiai 
buvo auklėjamas. ' Sveiko 
vaiko kaprisai ir visoks at
kaklumas tegu bus nepa
kenčiami. . . .. .. .s .

Trečioji verksmo priežas
tis, tai: “Ašaros reikalau
jančios, ko tai norinčios”. 
Tokiuose1 atsitikimuose mo
tina turi But iiepakrutina- 
in'a.; Taippat^ > nei’ei kia: sa
kyti: “Ne, kuomet dabar 
esi negeras, negausi; nus
tok verkęs, o pamatysi; ką 
turėsi”. Juk tokiuo pasa
kymu išpildome mažo palie
pė jo reikalavimus.“ Kodel- 
gi jis neturėtų verkti, kuo
met persitikrina, kad jo aša
ros gelbsti gauti tiek gra
žių daiktų. Apsipažinęs su 
kaina, kokia užmokama už 
jo tylėjimą, visai nenori ty
lėti ir prie bile progos pa
rodo savo paliepiantį bal- 
są-verksmą. Atminkite mo
tinos! “Pirmosios vaiko 
ašaros, tai prašymas, kuris 
jei be apgalvojimo išpildo
mas, netrukus vaikas jau 
nesinaudos prašymu, bet 
tiesiok to ir kitko griežtai 
pareikalaus, o pagaliau 
lieps, kad jam gimdytojai 
visame kame tarnautų”. 
Priverčiamas verksmas vi
sai išnyks, jei vaikas supras 
ir atjaus neatmainingą skir
tumą tarp leidimo ir < už
draudimo, tarp “taip” ir 
“ne”. Jei namuose vaikui 
nėra leista sauvaliauti ir jo 
norams pasiduoti, tad jei 
jam ko nebus leista, jis bus 
tuoj pakakintas, tarytum, 
visi jo norai butų Buvę mie
lai išpildyti.

Ant galo vaiką sųvirgdo 
ko nors netekimas,..baįųiė 
arba kitoks nesmagumas; 
šiame atsitikime nustos ver
kęs, kuomet apie tai pamirš.

Tai atsieksime, jeį. yąįjsą 
su sopančia širdimi pasi
stengsime suramintų. pąįm- 
dami jį ant kelių, pasako
dami jam apysakaites, ar
ba dainuodami, nurodydami 
jam kokius nors jam kokius nors žaislus,, žo
džiu pasakius, šiaip ar. taip 
jį palinksmindami, , jį pas 
vaikus kartais ^įrdutęj pa
sidaro liudnumasj įai^į tuo-

jąų reikiąt^fg^rti jo tikra
sis, nesmągųmąs nuo suma
nyto; kuomet vaikas be aša
rų ir rėksmo1 įfasidaro liūd
nas, turime višupirmu su
rasti to liudšiimo priežastį 
ir tuojau" višĖą atitaisyti, 
arba vaikį suraminti. Ne- 
kurie vdikai'; ‘pamato ant 
stalo val^f1 atba gėrimą ir 
tuoj to ■viso; pareikalauja. 
Tokiems vaikams nereikia 
sakyti “palauk, paskui gau
si”, nes toksai pasakymas 
vaikus pratina prie godu
mo ir rūstybės, o be to dar, 
jei jiems paskui tas viskas 
bus paduota, jie visai ne
norės nei Valgyti, nei gerti. 
Geriaus pirm paskirto lai-1 
ko vaikams3‘nerodyti valgių 
ar kitko ir parodžius nesa
kyti “palauk”."’'

PASAKAITĖ APIE
gi(ažYbę.

Linksmą prietikį savo 
skaitytojoms apipasakoja 
vienas angliškas laikraštis. 
Jauna moteris ateina pas 
burtininkę., gyvenančią miš
ke, bet penkių augštų bus
te; ant jos ..buto durių ma
toma parašas: “Gražybės 
auklėjimas”. “Ar gali ma
ne, poni, padaryti gražia?”
— klausia.. Burtininkė va
landėlę pagalvoja ir atsako: 
“Už šimtą dolerių tamstą 
padarysiu tokia patogia, 
kad visi vyriškiai turės ant 
gatvių sustoti ir dairy ties”. 
To jaunai moterei nepakan
ka, kadangi/vyriškių žvalgi- 
mosi — tai paprastas daik
tas. “Už du šimtu dole
rių — sako burtininkė ?— 
padarysiu tamstą tokia pa
togia, kad ^-kiekvienas foto
grafas' tamstos paveikslą 
nutyauksiyeltui”.. U toksai 
patogumą^, ‘janųps-apoterips 
nepak.akina* ; ,“ Už- tris šim
tus doleriųsako ant galo 
.— tamstą padarysiu; tokia 
patogia, kad visame sviete 
sau nesurasi draugės”. 
Tuokart moteries akis su
blizgėjo linksmybe: “Taip
— tarė — tuomet išteisybės 
bučiau patogi”.

turi 
vei-

Prieš veidrodį.
Taigi tos raukšlės 

neatbūtinai rasties ant 
do, bet anaiptol ne ant už- 
penčio...

Pas daktarą.
Sergantis: 

daktarą namie?
Tarnas: — ‘ Nėra, 

pas sunkią ligą. .

Ar randu

išėjo

Nemirtinas.
' Agentas į poetą: — Ma
lonus tamsta, gal lamsta' no
rėtum- nuo mirties -apsidrau- 
sti? - ■

Poetas: Nereikalinga,
aš vistiek esu nemirtinas.

Alkano monologas.
Stebėtini ’ dalykai! Se-' 

niau, kuomet' visados būda
vau prisivUlgęš ir pinigų tu
rėdavau, iiuolžtos aš būda
vau užprašomas į puotas ir 
šiapjau pietūs,'' o dabar, 
esant nutdat ^išalkusiam ir 
neturinčiam pinigų nei plu
tos duonos nusipirkti, nie
kas mąnųepą^iujoneįarba
tos stiklos^aijį;

• R- ą ' . .
Tarp vedusių. -

— Ko gi jau taip daug 
užsimąsčius? „

— Ak, ant valandėlės pa
miršau, kad,; turiu vyrą.

f— Irgi ypatingas daiktas, 
kadangi aš nei ant minutės 
negaliu pamiršti, kad turiu
tave* - '

KATAL.IOGAS
Knygų Išleistų

“Kataliko”
del Lietuviškų Mokslainių 

ir taip kitokių vi
sokių knygų.

Taipgi ir kitų Išleistų lie
tuviškų spaustuvių Ameri
koj ir Lietuvoj.
No. Kaina
1 GRAMATIKA. Trumpa Lietuvių 

Kalbos Gramatika” del Lietuviš
kų . mokyklų. šiaurinėje Ameriko
je. Pagal Stuobrį Ir kitus pa
rengs'S. P. Tananevtčia. Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatika del 
lietuviškų mokyklų. Ji paranki 
Ir tiems kuri^ nori gerai išmokti 
lietuvišką kalnų ir rašybą. Pusi.
102. Kaina drūtuose audeklt-, 
niuose: apdarudso ............ 35c.

2 LEMENTOBIŲS. Lietuvių Pa
rapiją Mokykloms šiaurinėje Ame-

-riRoje:; • /Sutaisę S. P. Tananevl- 
čla. Yra tai parankiausias prasl- 

į mokinimui skaitymo ir rašymo 
rankvedis, sutaisytas mokinimui 
vaikų. “į’iišt.'T'e. Kaina drūtuose 
audekliniuose. apdaruose ...... 20c.

3 KATEKIZMAS. Rynm-Katalikiš- 
kąs Didesnysis. Katekizmas. Pa-

■VėŽSfc' irėn. ' Peharbe, D, J. Ge- 
rląusiąs, tue? labai suprantamas x 

‘kad' Ir ' mažiems vaikams Kato- 
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 pramokusiems skaityti, 
nes joje; te’pa trumpos, gerai su
prantamos jaunam protui pasakai
tės. Pusi. 155. Kaina drūtuose 
apdaruose .................... 35c.

5 NAUJA KŲYGA del Lietuviškų 
Mokslainių Amerikoje. Dalis II. 
Parengė P. Brandukas. Yra tai 
antra dalis Chrestomatijos labai 
paranki mokinimui jau pramoku
sių skaityti ir rašyti vaikų. Tel
pa joje apysakėlės ir eilės. Pusi. 
212. Kainą drūtuose apdaruose 35c.

6 NAUJA SKAITYMO KNYGA Lie
tuviškoms Mokslainėms Ameriko
je.:-; Dalis JIL Su paveikslais. 
Tai yra trečia Chrestomatijos da
lis, arba tolesnis lavinimasis jau 
mokantiems skaityti vaikams ar
ba ir siiaūgunsietns. Joje telpa 
daugiau moksliškų apsakymų ir 
eilių. . P.ueI. 138. Kaina druotuo- 
se apdaruose .. ......................... 50c.

7 ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir
Naujojo Įstatymo. Parašė Vys
kupas Motiejus Valančauskas. 
Trečias su pataisymu išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Yra tai 
aiškiai ir kiekvienam suprantamai 
aptašyta riša istorija nuo sutvė
rimo pasaulio ligi pradžiai krikš
čionybės. Pūsi. 180. Kaina 
drūtuose apdaruose ..........  40c.

BELETRISTIKA. ;
ADYNOS APIE GIRTUOKLIUS. 
Davatkų Gadzlnkos ir Davatka. 
Labai juokingi aprašymai, geri 
smagiai praleisti laiką. Pust.7
24. Kaina ................................ ;0c.

8

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

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

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

Keturi pui-
Surinko ir

Kai-
. 25c.

12 APSAKIMĖLIAI.
kųs apsakymėliai.
išvertė Siūlelis. Pusi. 75.
na ......................

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

14 BROLIS 1B SESUO. , Apysaka.
Parašė Vaikas. Labai užimanti 
šių, dienų atsitikimų apysaka, 
verta perskaityti kiekvienam lie- 
tuvlui-tėvynainiuĮ. Pusi. 57. 
Kaina ....................................... 25c.

15 CIECOBIUS DOMICUONAS IB
KASĖJAI KATAKOMBOSE. Is
toriškas apsakymas Laikuose 
Krikščionių Persekiojimo. Pa

ilgai lentai kalbų sutaisė P. B. La
bai puikus aprašymas apie perse
kiojimų pirmutinių krikščionių 
Ryme, viešpataujant ciecoriui Do
mic! jonui. 'Aprašyta, kaip plr-
mifijie katalikai, vengdami perse
kiojimų, susirinkdavo ant pamal-

. dų 1 požeminius urvus, katakom
bomis vadinamus, kurie ir šian
die dar tebrandasl Ryme. Pusi. 
217. Kaine.  ................ 35c.
Ta pati apdaryta  ........... 50c.

16 DANGUS! Pagal K. Flamarion
parašė . P,( Brauduka8. Su pa
veikslais. Astronomija — moks
las apie -pasaulį. Parodo kokios 
yra pląuetos, kaip jos eina ir 
kokių7 ■ įtekmę:; tari viena ant ki
tos. Knyga yra moksliška di
delės vertėj,*, Pusi. 193. Kaina 60c. 
Ta pati apdaryta ................. 75c.

r ’ i" ■ 1' <. ':.■■■

17 GELŽKELIS, Pagal svętimus
rašinius parašė K. Stiklelis, čia 
labai aiškiai parodyta išradimas, 
pirmutinio gelžkelio Anglijoje, ir 
kliūtis, jokias turėjo jo išradėjas. 
Pus. 21. Kaina ........................ 10c.

LIETUV08
K. Stikle-

18 GRAŽI DOVANELĖ LIETUVOS 
artojams. Eilės. K. stikle
li, Joje telpa keliolika puikių 
tėvynalniškų eilių garsaus mūsų 
poeto K/S. Pusi. 21. Kaina 10c.

GRAUDUS VERKSMAI, arba 
r-jmlhudlnlmaa . prie apmlslyjimo 
Kančios Viešpaties Jėzaus Kric- 

/tMfc Fust 2Q. Kaina

20 GULTVEBO KELIONĖS į neži- 
• namas šalis. Vertė P. žemutis.
Yra tai labai pulkus ir juokingas 
aprašymas apie (.įsitikimus ke
liaujant po išsvajotas šalis. Už
imanti ir podraug pamokinanti 
knyga. Su paveikslėliais. Pusi.
98. Kaina ............................ .. 40c.
Apdaryta ........................  55c.

31 GYVENIMO GABALĖLIAI. Jo
je telpa 13 įvairių puikių pasi
skaitymų ypatingai apie liett- 
vos vargus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas atras labai daug ge- 
nijališkų minčių apie vargdienių 
padėjimą. Pusi. 50. Kaina .. 25c.

22 HUMORAS IR SATYRA. CJ„- 
taisė P. B. Puikiausia if.t' /tų 
kalboje humoro ir pajuokos kny
ga. Jei bv.si nuliūdęs paimk tą 
kQyg?> o ji tave prajuokįs. Pusi. 
158. Kaina ...................
Su apdarais .........................

53C.
75c.

Bu- 
pra-

23 KABALAS, arba Salamono 
klumai ir Planetos. Ateities 
nešimai su pagalba stebuklingojo 
planetos ratelio Ir kviečio grū
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 
šiandienines Jungtinės Valstybės. 7 
Pusi. 35. Kaina .. ...............  10c.10c.

ŽMONĄ IS 
Broliu jau- 
K. Stiklius.

25 KAIP IŠSIRINKTI
PANŲ MILIJONO.
nikių naudai parengė
Čia aprašyta ant ko žadantis vesti 
jaunikaitis turi atkreipti daugiau- ’ 
šia domumo. Pusi. 22. . Kaina 10c.

26 KATORGON. ; Atsitikimas Mu
ravjovo laikuose Vilniuje. Para

ižė. Pi B. Aprašo, kaip Muravjo- ,
vas be jokios mielaširdystės kan
kino ir žudė nekaltus žmones ar
ba varė juos Sibyrįun. 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

i šią knygą ne tiktai ką smagiai 
praleisi laiką, bet dar įgysi sau 
naudą ir pasipažįsi su ^gyvenimo 
budu mūsų senukų.
Kaina' ..........................
Su apdarais ......... .

29 MALDOS GALYBĖ.
piešinys IV šimtmečio, 
kalbon išguldė P. B. 
saka iš gyvenimo 
krikščionių Rymo 
Verta kiekvienam

.Pusi. 74. Kaina .......

Pusi. £96.
........... 50c.
............. 75c.

Istoriškas
Lietuvių 

Puiki apy- 
pirmutinių 

viešpatybėje. 
perskaityti. 

................. 25c.

30 MAGDALĖS MARIJA. Parašė 
Karolis Vairas.' Mintis paimta iš 
P. Heize dramos “Marija iš Mag- 
dalės”. šitoj _knygutėj dailiai ap
rašoma Marijos Magdelonos gyve
nimas ir metavonė jai įtikėjus į 
Kristų Išganytoją. Pusi, turi 75. 
Kaina ............  15c.

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 - užsienyje; o nežinau-. • 
čios L svetimų kalbų. Labai už-

v'imanti Knyga'.’' 'Pusi; 21®. Kai- •- 
na ................................... .... 50c.

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

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

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. Bernatowicz. Vertė J.
Maontvila. Kaina ................. $1.00.
Su apdarais ...................... $1.25c.

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.

3? PRABACTVOS 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. . Kaina1 .... 10c.

S8 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 baltvęidžiųs. ir jų kares 
su Indijonais. Labai užimanti ir 
pamokinanti apysaka; verta per
skaityti kiekvienam. Pust 330. 
Kaina . ......  •.............. 50c.

g.9 RANKVEDIS. “Vienatinis sa
vo rųšies Lįetuviškai-Angliškas 
Kalbos Rankvedis” ir “Kaip tap
ti Jungtinių Amerikos Valstybių 
piliečiu”. Parengė S. P. Tana- 
nevičia. Yra tai praktiškiausias 
Rankvedis lietuviškoje kalboje del 
išsimokinimo gerai- skaityti ir iš
tarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pir
moje vietoje telpa lietuviški žo
džiai, paskui _ angliškas tekstas, 
o trečioje eilėje teisingas ištari
mas. Prie, galo telpa pamokini
mas tiems, 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. Kaina .... 25c.

41 IBIS KELEIVIAI. Krikščio
nis, žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. T. Višniauckas. Ver- 
te P. B. Antra laida. Morališ
kas apsakymas. Pusi. 92. Kaina 25c. 
Ta pati apdaryta ............. 30c. 

42 UŽKEIKTA MERGELI! su barz
da ir Barzdaskutis. 
imantis ir juokingas 
Pusi. 27. Kaina ...

Labai už- 
apsakymas.' 
............ 10c,

Apysaka 
Pagal len- 
Labai už-

43 UŽKEIKTO URVAS, 
iš lietuvių gyvenimo, 
kišką nupiešė P. B. 
imanti ir pamokinanti apysaka. 
Pradėjęs ją skaityti negalėsi atsi
traukti, kol nepabaigsi. Tai-gi vi
siems vertėtų ją perskaityti. Puri. 
288. Kaina ... .......  5Qc*

s- VĖJINIS MALŪNAS. Pagal to 
kišką parašė P. B. Apysaka apiu 
šydą, kuris nupirko malūną del 
“gešefto”, bet vėtra malūną eu- 

■idjžė. 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.

15 ŽVAIGŽDE. Rytų pasaka. Pa
rašė V. Veresajev. Lietuvių kal
bon išvertė J. Giela. Chicago. 
Pusi 17. Kaina 10c*

46 BETLEJAUS STONELĖ arba 
Kristaus.. Užgimimas. Drama tri- 
ju'osč 'aktuosč; Paraše P. Puiki5’

- knygelė. įel perstatymų apie. Ką-. ... 
ledas. Pūsi? 31. Kaina .’J..1.? 15ėl

47 IŠGAMA. Drama 2-se aktuose.' ' 
Parašė J. S. ■ ’ Laida II pertaisyta.., 
Labai tinkama knygelė teatrų lo
šimams. Pusi. 24. Kaina -.... • 10C,

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

49 NIEKO BE PRIEŽASTIES. Ko- .. 
mediją viename akte. Lietuviš- 
kon kalbon vertė Magnus Parval- 
kietis. , Yra labai smagi atlošimui, 
nes įeina tik trįs asmenįs. Pusti 
34. Kaina f ..... į ;........, > Į5C«

50'ALIUTĖ duktė kunigaikščio Ker
niaus. Puiki apysakaitė iš stab
meldystės laikų Lietuvoje. ' Pusi.
•24.-Tilžėje. Kaina ; . 10a

51 AMŽIAUS GALAS PONSKO PI
LOTO, kuris b.uvo. sudžią 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
seno, kurio pasakos yra jau išgill-7 
dytoš į visų, civilizuotu 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 ntt- 
vykusio Sibyriun jauno vaikino, 
Kaip aplinkybės stūmė jį į nelai
mes ir kaip jis kovojo su jomis.., 
Pusi. 169. Kaina ..................... 75Cį

54 ANT NAKVYNĖS. Lapelis iš 
užrašų d-ro Baltušio. Tilžėje, 
1894 m. Puiki apysąka iš tikyp . 
atsitikimo. Pušį. 16. KaiUa . J '5d.

55 ‘ ATiUNĮMAi. ' P'arakė 'Žemšile?; 
Aprašymas, iš'tikro atsitikimo Lie- .. 
tuvoje ant egzekvijų. Tilžėje, 
1902 m. Pusi. 23. Kaina .... i. 5c.

56- 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 
pasakaitės. Mahanoy City, Pa.
1901. Pusi. 88. Kaina ....20c*

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

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

60 DUONOS JIEšKOTOJAI. Apy
saka Henriko Siėnkevičiaus. Lie
tuviškai išguldė V. Stagaras. She
nandoah, Pa. •. 1897 m. Puiki 
apysaka apie vieną lietuvišką šei- . 
mynėlę, atvykusią Amerikon .sau 
laimės jieškoti 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. -

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

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

64 DIRVA. Metas ,3. Botanika,
arba taislius auguminiais. Para
šė kuh. A. PaKrieža. Shenandoah,' 
Pa. 1900 m. Pusi. 166. Kai
na ........................................... $1.0(1

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

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

66 FINAI IR JŲ GYVENIMAS.
Viensėdis ir Pirmutinė šalna. Dvi 
daili apysakėli. Vilniuje, 1893. 
Pusi. 38. Kaina...........................154

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

JONAS M.TANANE  VICE, 
3249-53 So. Morgan St,, 

Chicago, Hl. y *
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IŠ ARGENTINOS 
PADANGĖS.

Lietuvių išeivystė Argen
tinon (Pietų Amerikoj) jau 
gana senai yra prasidėjus, 
bet arčiau sužinoti jos pra
džių yra sunku. Kiek Ar
gentinoj yra lietuvių, nėra 
galima sužinoti.. Daugiau
siai jų gyvena mieste Bu
enos Aires. Taukiausiai lie
tuviai dirba fabrikuose, kur 
už dienos darbų mokama 
nuo 2 pesų 70 centimų iki 
3 pesų (pesas — 1 rub. 75 
kap.). Iš lietuvių amati
ninkų daugiausiai yra siu
vėjų. Pirklyba lietuviai 
beveik visai neužsiima. La
biau prasigyvenusių taippat 
vargiai kur yra, tik anuo
met 3 lietuviai, kaip teko 
girdėti, išlošė loterijoj 50 
tūkstančių pesų. Ikišiol 
ateiviams yra lengva pas
toti respublikos Argentinos 
piliečiu, reikalaujama tik 
išbūti šioj šalyj 4 metus. 
Vakarinių mokyklų čia nė
ra. Augštesnes mokyklas 
negirdėti lietuvius lankant.

Lietuviai savo vaikus lei
džia į mokyklas, kuriose 
mokslas ir uždykų galima 
gauti. Apšvietimas tarpe 
lietuvių menkas, daugumas 
girtuokliauja, lietuvių laik
raščius ir knygas nedauge
lis skaito. Čia gimę ateivių 
vaikai turi tarnauti kariuo
menėj, bet lietuvių kariuo
menėj kol kas dar nėra. 
Šios šalies piliečiams vy
riausybė duoda- žemės dy
kai, tiktai, norint turėti jų 
pilna savo savastimi, reikia 
ant jos išgyventi 5 metus. 
Ūkininkai čia plačiai užsii
ma naminių gyvulių augi
nimu ir įvairių javų sėjimu. 
Abelnai lietuviams vietinis 
gyvenimas nelygiai patinka, 
kuriems geriau sekasi gu- 
venti, tiems labiau ir gyve
nimas patinka. Klimatas 
čia skaitomas daugiau svei
ku, negu nesveiku. Ar ki
tose Pietų Amerikos respu
blikose gyvena lietuviai — 
mažai yra žinoma, tik gir
dėti, kad Brazilijoj nema
žai jų yra.

užsiima auginimu ir gany
mu avių. Uždarbis pusėti
nas. Lietuvių amatininkų 
nėra. Yra vienas lietuvis 
fotografistas, bet savo dar
bų atlieka negeriausiai; taip 
pat vienas lietuvis turi ne
didelę krautuvėlę, kur par
davinėja drapanas, alkoho
linius gėrimus ir šiaip maž
možius. Žemė šioj apylin
kėj nėra sėjama, daugiau
siai žvyruota, tatai ir užsi
imama gyvulių auginimu.

Labai naudinga ir geisti
na būti; Argentinos lietu
viams sulaukti čia apšvies- 
tesnių ir mokytesnių lietu
vių, kurie čia galėti; pragy
venti ir sutvarkyti visuo
meniškų vietinių lietuvių 
gyvenimų.

Stanislovas Žurlis.

Colonia Sarmienta, Chubut, 
Argentina.

Šis miestelis stovi ant 
kranto upės Rio Senger ir 
tarpe dviejų ežerų. Šita 
apylinkė vadinama Patago- 

; nia. Laukai apylinkėje ar
ba grynos lygumos, arba 
kalnuoti ir akmenuoti; miš
kų nėra; žolė mažai želia; 
lyja taippat retai; vasarų 
dažnai esti dideli vėjai; ši
luma dienomis vidutinė, 
naktimis dažnai atšųla; žie
mos esti ne vienodos, kaip 
1910 metais buvo nepapras
ti šalčiai ir sniegas, nuo ku
rių abelnai visoj Argentinoj 
iškrito šimtai tūkstančių 
įvairių naminių gyvulių. 
Arčiau prie įhiesto Buenos 
Aires ir link respublikos 
Brazilijos klimatas, visuo
met buna šiltesnis.

Lietuvių čia gyvena 10 
šeimynų, du jau našliai: 
vienas 80 metų senelis, ant
ras 40 metų amžiaus; pavie
nių yra 9 virš 20 metų am
žiaus ir 4 jaunesni; lietu
vaičių merginų nėra; dvi 
yra ištekėjusios už svetim
taučių: viena už čilijono 
(respublika Chili ‘
Amerikoj), kita už italo, o 

„viena dar yra jauna mer
gaite — 14 metų amžiaus.

Pietų

De Kalb, III.
Šis miestelis stovi 57 my

liomis atstumo nuo Chica- 
gos į vakarus. Lietuvių čia 
gyvena nemenkas būrelis ir 

, visi pasilaiko neprasčiau
siai, nes už darbų dar čia 
vidutiniai mokama. Yra 

, čia trys lietuvių draugijos, 
kurios guvuoja neprastai, 

, bet ikišiol jos visai mažai 
, rūpinasi savo tautos ir kul

tūros darbais. Pastarųjų 
laikų Amerikos lietuvių 
smarkesnio judėjimo sriovė 
užgriebė ir vietinius lietu
vius, tat ir jų gyvenimo 
pulsas pradėjo smarkiau 
plakti. Tiesa, vietiniai lie
tuviai rimtam tautos ir kul
tūros darbui turi mažai sa
vo spėkų, bet pradžioje kol 
kas pasitenkinama ir tomis 
pačiomis.

Sausio 20 dienų š. m. vie
tinis Lietuvių Ukėsų Kliu- 
bas parengė gana didelį ir 
įvairų vakarų. Publikos 
susirinko gana skaitlingai. 
Pirmiausiai buvo deklema- 
cijos. Toliau buvo sulošta 
komedija “Nesipriešink”. 
Lošikai, ypačiai merginos, 
savo roles atliko gerai. Pu
blika 
dinta 
nais. 
taras ' 
cagos. 
ir visiems gerai supranta
mai aiškino apie meilę sa
vo tautos ir kalbos, apie pa
laikymų savo organizacijų 
ir moksleivių, apie tai kaip 
auklėti vaikus, idant jie už
augtų lietuviais ir naudin
gais visuomenės nariais ir 
antgalo apie lietuvių emi
gracijos reikalus ir paminė
jo apie aukas (kokiam tik
slui? Red.). Daktaro Rut
kausko kalba visa publika 
buvo užganėdinta, nes jis 
savo žodžiais nieko neužga
vo. Bet iš tarpo susirinku
siųjų lietuvių atsirado keli 
“narsuoliai”, kurie save va
dina neva socijalistais ir 
kurie nori, kad jų užmany
mų ii* kalbos klausytų visi 
lietuviai, taigi jie nekant
riai klausė d-ro R. kalbos, 
bet pradėjus rinkti aukas, 
pasipriešino ir pertraukė 
aukų rinkimų. Mat, tiems 
“narsuoliams” tokios pra
kalbos nepatinka, kur kal
bėtojas savo žodžiais neuž
gauna nei vieno klausytojo. 
Jiems smagu klausyti tik 
tokis kalbėtojas, kuris vie
nus išniekina, išbiaurina, iš
plūsta, o kitus išgirta ir į 
augštybes iškelia. Tie smar
kuoliai tokiais savo pasiel
gimais mums padarė gėdų 
prieš visų lietuvių visuome- 
ne<

Hoosick Falls, N.Y.
Darbai čia neblogaieina. 

Uždarbiai nevienodi. ' Že
mės dirbimo mašinų dirb
tuvėje dirbama gerai, bet iš 
kitur pribuvusiam darbas 
sunku gauti. Marškinių 
dirbtuvėse taippat -dirbama 
gerai ir merginoms ten dar
bas lengva gauti. Jaigu ir 
iš kitur pribūtų kokia pora 
tuzinų merginų, tai darbų 
tenai lengvai gautų, o ir 
mokestis už darbų nebloga.

Vietinė švento Jurgio 
Kareivio draugija vasario 
17-tų dienų š. m. rengia di
delį balių, į kurį užprašo vi
sus vietinius ir iš aplinki
nių miesteliu lietuvius? 
Apart sausio 1 dienų š. m. 
parengto dar pirmojo lietu
vių baliaus ikišiol vietinių 
lietuvių nieko nenuveikta. 
Ikišiol čia nebuvo kitokių 
balių, kaip tik šaliunuose, 
kur žmonės išmoko tiktai 
girtuokliauti (ai* minėtos 
draugijos baliai taisomi be 
svaiginančių gėrimų? Red.). 
Šiandie ir pas mus virsta 
kitokie laikai. Keli metai at
gal daugumas nei nežinojo, 
kas tai yra laikraščiai arba 
knygos, o šiandie jau apie 
50 vietinių lietuvių skaito 
įvairius laikraščius. Taigi 
ir į vietinių lietuvių tarpų 
jau skverbiasi šviesos spin
dulėlis.

Zanavyko Draugas.

Iš Londono.
Sausio 7 dienų s. m. atsi

buvo vietinėj lięjuvių šv. 
Kazimiero pąyajųjjos susi
rinkimas. . KaipOj į bertai- 
ninį susirii^įm^ žmonių 
prisirinko (liktoms skai
čius. Pirmiųųsiąį, kun. K. 
Matulaitis perskaitė pavar
dėmis tuos, kurie kiek au
kojo naujos bažnyčios sta
tymui. Toliaus išduota. net 
visų metų atskaitos, tiktai 
gaila, kad kasierius neper- 
aiškiausiai tas atskaitas iš
davė, tatai sunku buvo su
žinoti, ar kasoje atliko kiek 
pinigų, ar ne. Paskui bu
vo renkamas naujas para
pijos komitetas. Į prezi
dentus buvo tiktai du kan
didatu, tai slaptu balsa
vimu liko išrinktas A. Siuc- 
kas. Naujų įnešimų šiame 
susirinkime nebuvo.

Lietuviai shvo senųjų 
bažnyčių pardavė jau mėne- 
sis laiko atgal. Gavo 600 
svarų sterlingų suviršum. 
Kol nųujoji bažnyčia bus 
užbaigta, pamaldos bus lai
komos Lietuvių Kliubo sve
tainėje, kuri stovi netoli 
naujos bažnyčios. Kiek su
žinojau, .naujoji bažnyčia 
atsieisianti apie 4.000 sva
rų sterlingų. Sakoma, ko 
nebus įmokėta trečdalis pi
nigų, tol lietuviai nebus 
įleidžiami bažnyčion.

Galijotas.

lošimu buvo užganė- 
ir gausiai plojo del- 
Pagalios kalbėjo dak- 
Rutkauskas iš S. Chi- 

Kalbėtojas aiškiai

Rockford, Ill .
Sausio 21 d. š. m. buvo 

laikytas lietuvių parapijos 
susirinkimas. Senasis pir
mininkas visai neatsilankė 
susirinkiman, tatai jo vie
ton likosi išrinktas K. Mi- 
klaševičius. Kitų didesnių 
permainų beveik nebuvo, 
tik liĮęo išrinkti .keli komi
teto narių pageTb minkai. 
Nors musų parapijos reika
lai suirę, bet visgi galima 
pasidžiaugti nors tuomi, 
kad komitetan išrinkta su
manus vyrai ir tikri lietu
viai. Galima tatai tikėtis, 
kad dabartines komitetas 
stengsis išguiti tų “poniš
kų” kalbų iš musų bažny
čios.

Tuo tarpu, siaučiant di
deliems ' šalčiams, miestas 
neteko vandens ir pradėjo 
naudoti upės vandenį. Nuo 
to vandenio mieste susir
go keli tūkstančiai žmonių 
ir liko uždarytos kelios 
dirbtuvės.

Agnieškutės Švogeris.

Paquonock, Conn.
Darbai čia silpnai eina. 

Dirbama čia tik farmose 
prie tabako ir 3 dirbtuvėse: 
siūlų, poperos ir marškinių. 
Lietuvių čia gyvena 75 šei
mynos ir 145 pavienių. Vie
tiniai lietuviai labai nesu
tikime gyvena, vienas kitų 
pravardžiuoja ir neapkenčia. 
Lietuviai turi susitvėrę šv. 
Kazimiero draugijų, kurios 
reikalai gerai eina, tik narių 
permažai turi. Žmonės čia 
labai prasti, tamsus, pa
skendę girtybėje ir retas, 
kuris paiso apie savo ateitį.

Adolfas Volungis.

Grand Raipds, Mich.
Po ilgam šalčiui oras jau 

atšilo. Nemažai vietinių 
lietuvių serga įvairiomis li
gomis. Vestuvių šiemet 
jokių nėra. Darbai, pova- 
liai pradeda eiti geriaus. 
Daugumas “Kataliko” 
skaitytojų laukia išeinant 
dienraščio. Čia labai uo
liai platinama laikraštis 
“Laisvė” ir tankiai net mė
toma prie namų. -

Šešupis.

RED. ATSAKYMAI.

Adomui Balaišiui, Ro
chester, N. Y. — Apie nesu
tikimus vargonininko su 
klebonu ir choru ir apie jo 
prašalinimų, musų laikraš
tyje jau buvo rašyta, tęsti 
gi; niekam nėindoinius ir vi
sai bereikalingus' ‘ ginčus vi
sai nematome reikalo, tatai 
Tamstos raštelio laikraštin 
nedėsime. '• U

Kenošiškiui. — Kodėl ju
si; klebonas iš 80 lietuvaičių 
tik dvi surado geras, o ki
tas išniekino, mes taippat 
nežinome. Žinutė nesvarbi 
ir laikraščiui netinka.

A. Špokui, New Haven. 
— Kad lietuviai moka ge
rai girtuokliauti ir peštis, 
tai tas visiems gerai žinoma, 
bet kovai su tuomi blogu 
įpročiu reikia skleisti tarpe 
jų apšvietę ir rengti nau
dingus, blaivius • pasilinks
minimus. Išvardinimai lai
kraštyje girtuokliais nieko 
nepagelbės, tatai Tamstos 
žinutės ir nesunaudosime.

A. Linkus. — Tamstos 
eilėms daug ko trūksta, o 
anas taisyti dabar mums 
nėra laiko. Gal sunaudosi
me kuomet nors vėliau.

Tamstų

ir lietuvių gyvenimas pra
deda virti, kunkuliuoti... 

, Tai vieni naujai atvažiavu
sieji darbininkai lietuviai 
bei lietuvaites iš tolimosios 
tėviškės, neturėdami pažįs
tamų, trankosi be vietų, 
kenčia badų ir, nežinodami 
kad čia yra lietuvių Drau
gijos, kurios tam. padeda be 
jokio atlyginimo, be jokio 
užmokeshio suieško darbų, 
vietų, jei tik pasiseka rasti. 
Kiti darbo netekę skursta 
nežinodami, kad yra tokios 
lietuvių draugijos, į kurias 
prigulint, nelaimei atsitikus
— šelpia visokiais budais 
tuos vargan inpuolusius. 
Treti — tai draugijininkai
— dirba tėvynės labui, gy
vena ir linksminasi. Štai 
Mažturčių ir Savitarpiečių 
Draugijos 15 spalių rengia 
vakarų. Vaidina “Ūkano
se”. Gerai pasiseka. Su
kelia malonų įspūdį atsilan
kiusių tarpe. Žmonių dau
gybė. Toliau, 21 spalių 
tūlas musų tautietis, žymus 
lietuvių veikėjas, padaręs 
nemažų nuopelnų savo my
limai Lietuvai, sulaukęs 70 
metų savo amžiaus, S. Balt- 
ramaitis, švenčia tų septy- 
nesdešimtmetinę sukaktu
vių dienų. Sveikina jį tuo 
tikslu telegramomis vieti
niai lietuviai, Mažturčių 
Draugija ir tt., linkėdami 
savo brangiam tėvui, uo
liausiai dalyvavusiam Pe
terburgo lietuvių atgijime, 
įsteigime pirmosios čia 
draugijos ir kitų darbų, il
gų ilgiausių metų.

Pagaliaus 12 lapkričio 
vėl rengia vakarų, tik čia 
jau Labdarių draugija su 
studentais. Vaidina “In
teligentai”. Vaidinimas, 
aplamai sakant, blogiau, 
kaip-anųjų draugijų pasise
kė. Pažymėtinas apsireiš
kimas tarpe Labdarių ir 
studentų, inteligentų, tai 
“besųžiųis”? vėlavimas su 
pradėjimu vaidinti. Taip, 
vietoje 8 vai., kaip minėta 
afišose ir programuose, vai
dinimas prasidėjo net po 9 
vai. Įrengėjai neatsižvel
gia, mat, į tai, kad kitam ir 
kelios minutės laiko — 
brangios. Tokie pavėlavi
mai — neleistini, kaipo 
skriaudžianti ir pratinanti 
prie vėlavimosi svečius. Sy
kį paskirta ir darykim, pil- 
dykim tikriausiai.

Per šokius inteligentų 
lietuvių vakare tik porų 
kartų sukama suktinis, dau
giau nieko. Net kitataučiai 
skundžiasi, kad jokio tautiš
kumo lietuvių vakare nesu
— kas jiems labiau visko 
rūpėję. Gailėjosi, sakyda
mi, kad tų patį ir rusų la
biau prieinamuose vakaruo
se galima matyti.

Lapkričio 13 dienų buvo 
Mažturčių Draugijos visuo
tinas susirinkimas. Susi
rinko kelios dešimtįs žmo
nių, — vyrų, moterų, kaip 
narių tos draugijos, taip-gi 
ir svečių, studentų keletas. 
Kalba apie daug kų. Kal
ba apie laikraščių išrašymų 
ateinantiems J 912 m. drau
gijos nariams per draugi
jos tarpininkavimų (mat, 
taip pigiau). Dar nutaria 
jer Kalėdų šventes surengti 
meletų eglaičių lietuvių vai
kučiams, ypač pakraščiais 
miesto, kur mus tautiečių 
juk daugiau prisikimšę. 
Dar ir vakarus nutaria 
rengti ir miesto pakraš
čiais, deliai daugybės ten 
gyvenančių, lietuvių. Susi
rinkimus baigėsi net vidur
naktyj po smagių, ramių, 
sukeliančių dvasių pasikal-

K. J. V., Chicago. — 
Tamstos maloningai pri
siųstomis eilėmisj.tuo tarpu 
pasinaudoti negalime. Ati
dedame ant toliau, 

n. ■ h
J. Nemunus,

eilių nespauzdinąime.
■iq ■ n

LIETUVIAI PETER
BURGE.

Po karštųjų vasaros die
nų bematant ir ruduo priei
na ir gili žiauri, žiema arti
nasi. Žiemų ir vėl priva
žiuoja į miestų daugybė jo 
gyventojų, ptaleidusių va
sarų kur sodžiuose, vasar
namiuose ir tt. — gryname 
ore, arčiau prie gamtos!... 
Suvažiuoja tūkstančiai 
moksleivių. Mieste sujun
da, sukrunta. . Taip gi čion|bėjimų. Visi ramus, links-

lyg nenoroms, skirs-

rupinimasi

mi 
tosi.

Dar per tų pusmetį mus 
tarpe žybterės svarbus atsi
tikimas
įsteigti naujų draugijų, va
dinamų “Rūta”, kuri galė
sianti sutraukti tautiškos 
dvasios nuraminimo pašal
pų ieškančių tautiečių. Tai 
bendraitė Vilniaus “Rū
tai”. Gaila tik, lad dar ne
leido valdžia. Prašymai 
ministerijai senai induoti.

Dar girdėti tveriama nau
ja draugija, pavadinta 
“Aušra”, kuri žada rupin- 
ties labdarių ir švietimos 
tikslais.

Tuo laiku uoliai darbuo
jamasi rengime vakaro, ku
ris žada būti 6 sausio 1912 
m. Vaidinimai rengiama 
nuo senai, režiseruojant K. 
Glinskiui, žinoman artistui, 
istoriška tragedija “Keistu
tis”. Tai didis vakaras 
Mažturčių ir Savitarpinės 
draugijų.

Štai šio pusmečio ir neti- 
limos ateities žymesni bruo
žai iš Peterburgo lietuvių 
gyvenimo. Geros kloties!

Piščikas. 
(“Šaltinis”).

toji kamera gavo apie 1.500 
rykščių; “karcere” abelnai 
tie kaliniai išsėdėjo arti 
metus laiko, “klėtkose” — 
apie 4 metus.

Didesnėj dalyj tų baus
mių prasikaltimu, už kurį 
tokiuo budu buvo baudžia
ma, buvo kalinių praeitis. 
Žinoma, oficijaliai buvo pa
duodama kitokios priežas- 
tįs, pavyzdin nežiūrėjimas 
viršininkui į akis, kuomet 
praeidavo per kelis žings
nius nuo kalinio... Bet tai 
buvo tiktai oficijalė prie
žastis. Didžiausiojo ciniz
mo valandose Černielovskij 
šaukdavo: “Esi revoliuci- 
jonierium... Užmauti tave 
ant kuolo negaliu, bet rykš
tėmis galiu tave mirtinai 
užplakti!”

Štai pavyzdin baudimo už 
ateitį... Kartų viršininkas 
klausia vieno kalinio:

— Ar išėjęs laisvėn pri
gulėsi į partijų?

Užklaustasis atsisako 
“prasižengti”.

—• Duosiu . tau šimtų 
(rykščių), idant kitų kartų 
partijon neprigulėtum...

Ir pažadėjimų išpildė. 
Niekas negali apsaugoti 
nuo žemiausios, sunkios ne- 
perkenčiamos bausmės. 
Nei pavyzdingas kalinio už
silaikymas, nei prašymai, 
net nei liga.

Kartų už kokį-ten menkų 
prasikaltimų pasmerkė vir
šininkas kalinį trisdešim
čiai rykščių (išėmimas; pa
prastai pasmerkia 100 rykš
čių). Nelaimingas paimta 
ir prasidėjo egzekucija. Po 
kelių kirčių dalyvaujantis 
egzekucijoj viršininko pa- 
gelbininkas plakimų sulai
kė. Iš skausmo išėjo lau
kan kankinamojo mėšlažar- 
nė. Tas išgųzdino pagelbi- 
Įninku. Ligonini vienok ne
pašaukta daktaras, bet nu
vesta jis pas viršininkų. 
Černielovskij apžiurėjo li
gonį ir nusprendė: •

— Likusius kirčius duoti 
per pečius...

Paliepimas tuoj aus išpil
dyta.

Kitų katorginį išvilkta 
tiesiog iš ligonbučio lovos 
ir duota jam 50 rykščių. 
To vienok budeliams nepa
kanka. Rykštėmis kanki
nimas heužsibaigia. Po - 
zekucijai kruvinų aukų in- 
meta paprastai savaitei lai
ko į tamsų, drėgnų “karce
rį”, o paskui kokiai pusei 
metų į klėtkų”.

Kuomet nesurandama 
priekabių kankinti, kalėji
mo valdyba pasiunčia į ka
meras provokatorius. Tuo
met tuojaus pasipila skait
lingos bausmės, per kurių 
išpildymų visas kalėjimas 
prisipildo baisiais dejavi
mais ir šauksmais.

Su skausmu ir gėda pri
sipažįstu, kad jau neturimo 
išgalės protestuoti. Kas 
mus už tai gali niekinti? 
Žmonės taip suvarginti, pa
žeminti, suterorizuoti, kad 
apart vergiškos baimės 
daugiau nieko nejaučia!

Kartų įnirtęs viršininkas 
savarankiai pradėjo daužyti 
katorginius veidan... Ir 
prieš tai neprotestuota.

Turbut dabar jus — bai
gia savo laiškų kalinys — 
nesistebėsite, jaigu prane-. 
šių, kad musų kalėjime, kas 
savaitė vienas kalinys mir
šta... Yra tai 7 nuošimtis 
abelno katorginių skait- 
liaus. Pasmerktųjų iki gy
vos galvos miršta daugiau 
— 10 nuošimčių; laikinai 
pasmerktųjų miršta ma- J 
žiau... 80 nuošimčių miršti^^ 
džiova, 20 nuošimčių

BAISUS KALĖJIMAS.
Ačiū išimtinai laimingam 

prietikiui, iš kalėjimo rusų 
mieste Pskove išėjo į platų 
svietų žinios apie tenaitinių 
kalinių gyvenimų, pilnų ne
aprašomų baisenybių. Tos 
žinios pasemta iš vieno ka
torginio laiško, tatai yra 
pilnai teisingos. Kraujas 
užšąlą gyslose, kuomet jas 
skaitome. Lai to nelaimin
go katorginio balsas pras
kamba spaudoje ir musų vi
suomenei ir parodo jai tų 
negirdėtų Rusijos gyvenimo 
tikrybę.

“Nežinau — rašo laiško 
autorius — ar galima įsi
vaizdinti sau kų-nors bai
sesnio už katorginių kalinių 
gyvenimų Pskovo kalėjime. 
Musų katorgos viršininku 
yra Petras Černielovskij 
garsus “nuogųjų maišto” 
malšintojas Smolensko een- 
traliniame kalėjime, turin
tis net kalėjimų valdininkų 
sluogsniuose budelio repu
tacijų. Neturiu geros pro
gos smulkiai aprašyti tų, 
kas pas mus jam valdant 
dedasi... Gal padarysiu tų 
ateityje, dabar pažymėsiu 
tiktai, kad visų musų gy
venimo turiniu yra rykš
tės... Atsitikimai Ekateri- 
noslave, Vologdoj, Augš- 
tamjam Zareutujuj, be- 
skaitlihiai žudymai, plaki
mas, saužudystės — neper- 
keitė systemų. Rykštės švil
pia toliau. Pas mus, kuo
met viršininkas pasmerkia 
kų nuplakti — užduodama 
klausimas:

— Už kų pasmerktas?
Kuomet gi kalinys nieko 

pikto nemanydamas atsako, 
kad už prigulėjimų parti- 
jon — viršininkas padvigu
bina jam kirčių skaitlių... 
Neslepia tų visai net nuo 
kalinių... Yra tai bausmė 
už praeitį. Taip, baudžia 
pas mus dabar už tai, kų 
padarei keli metai atgal, 
kuomet dar buvai liuesas; 
plaka už tai, kų dabar gali 
padaryti katorgoje, plaka 
net už tai, kų darysi, kuo
met tau pasiseks pasiliuo- 
suoti...

Nemanykite, kad tai per
dėta... Plakimo aukų — 
šimtai; abelnas rykščių 
skaitlius — tūkstančiai. Su
vedžiau bausmių skaitlių 
vienoj kameroj, kurioj sė
dėjo apie 20 žmonių. Pa- džiova, 20 nuošimčiu 
sirodė sekantis rezultatas:!mis ligomis.*
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ninku kon įjos Sumik 
mc»ųf išreiškė tečiau persi-■t

Redak&yosParamiJimai.
Streikas Lawrence, Mass.

Viename laikraštyje skai
tome sekantį laišką iš Law
rence, Mass.:

“Apimtas žingeidumo 
apie streiko padėjimą audi
nyčiose mieste Lawrence, 
Mass., kur sftraikudja daug 
ir musij viengenčių, nuke
liavau minčtan miestan pa
sižiūrėti tą darbo karžygiu, 
kovojančią už darbininką 
būvį. Pribukus miestan, 
atradau daugybę kareiviu, 
tarytum, tasai . miestas bu
tą kokio tai priešo apgul
tas. Kareiviai saugoja fa
brikus, kareiviai patruliuo
ja gatvėmis, piliečiai gi ra
miai sau laiko susirinkimus 
miesto namą salėje, o lietu
viai su lenkais — lietuvią 
salėje. Teko man būti vie
name fabrike laike išmokė
jimo mokesčią darbinin
kams, uždirbtą pirm streiko. 
Tame fabrike daugiausiai 
dirbo lenkės ir lietuvės, iš 
kurią patyriau, kokią jos 
mokestį gauna už savo sun
ką darbą. Merginą savai
tinė mokestis išneša $4, 5 
arba 6 su centais. Neku
rtos darbininkės man tvir
tino, kad tik tokios. mergi
nos galinčios uždirbti kiek 

, daugėliau, kurios fabrike 
! išdirbusios keturis metus ir 

kurios mokančios vienu žy
giu prižiūrėti net 16 stak
lių, Tai argi nebus praga
riškas toksai darbas? Be 
to dar merginos tuose fa
brikuose išjuokiamos, stum
domos ir visaip niekinamos. 
Tokiomis sąlygomis jokiuo 
budu ilgai dirbti tiesiog ne
buvo, galima. Ir dar kaip 
ant tą patyčią valstijos le
gislature uždraudė darbi
ninkams audinyčiose dirbti 
savaitėje daugiau 54 valan-

visokia -pramone; - MaWtuo- 
btidu noi'ima badu pamarin- 
tį miestan prisiąstą milici
ją. Kadangi dabar jau 
daugumas straikerią ba
dauja, tai norima toksai ba
das ahtmestj ir milicijai, 
kuri gina turčią savastis.

Aę p. HaywG’OcPui tas nu
siseks atsiekti, tuo tarpu 
nežinia, bet jei jis mėgintą 
kurstyti darbininkus strei
kuoti, republikoną vyriau
sybė ar tik kartais ir jo ne
suimtu. Visgi tas indomrt, 
ar kartais tiems darbininką 
išnaudotojams neprisiartin
tą paskutinis galas, jei jie 
imtą persekioti darbininką 
žymesnius vadovus.

kartus 7 kašiėliėrtaš Buel&w 
buvo daręs. V. . , • 5-.-

Vyriausybės <" opozicija 
naujame parlamente, nežiū
rint savo persvaros,^ visgi 
neturi jokio solidariniS. kū
no, o tas ir pasirodo anos 
silpnąją puse. Ton opbzi- 
eijon įeina sociįaldemokįa- 
tai, liberalai iri radikalai. 
Nors nekuriuose htšitiki- 
muose tos visos trįš parti
jos eis ranka ranlW.n,.Uet

■žfc

Sumažėjus valandoms, darb
daviai susiaurino ir mokes
tis darbininkams, kurios 
jau ir taip buvo labai ma
žos,. Delei to taigi prasidė
jo ir streikas. Lietuviai 
su lenkais užsilaiko ramiau 
Daugiausiai riaušes kelia 
italai ir kiti svetimtaučiai”.

Taigi laikais, kuomet mo
kama 45c. už svarą sviesto, 
40 ir 50c. už tuziną kiauši- 
nią, 15 lig 20e. ir daugiau 
už svarą mėsos ir, kuomet 
visi žmogui reikalingi daik
tai nepaprastai brangąs, 
audinyčiose tuo tarpu už 
54 vai. sunkaus darbo dar
bininkui savaitėje mokama 
ir siūloma 4 lig 6 dolerią, o 
darbdaviai iš to viso susi
krauna į kišenius milijonus!

Tai kame-gi čia gali but 
teisybė ? Kame-gi žmoniš
kumas paties gubernato
riaus, kuris ant milijonie- 
rią pamojimo pasiunčia ka
riuomenę ir liepia streiki
ninkus šaudyti?!

Į Lawrence pribuvęs or- 
ganizaei j os ‘ ‘ Industrial
Workers of the World” 
prezidentas, William Hay
wood. Jis tenaitiniams 
darbdaviams pranešęs, kad 
jei jie -nesutiksią straike- 

k. rią reikalavimus išpildyti, 
pakviesiąs' straikan ant 

||||||B|jPkelią ir tram va ją

Žemės spekuliantai.
Nekurie angliški laikraš

čiai nesenai štai ką pranešė: 
Žemės spekuliantai valsti
joj Florida iš -valstijos nu
pirkę milijoną akrą žemės, 
mokėdami už akrą po 2 dol. 
Netrukus į laikraščius pa
davė milžiniškus apskelbi
mus ir prie tos žemės pir
kimo pritraukė daug žmo
nių, parduodami aniems 
kiekvieną akerį po 16 dol. 
su pasižadėjimu, kad valsti
ja tą žemę apsimauti apsau- 
sinti, delei ko busianti tin
kama vaisiniams daržams ir 
sodnams.

Pirkusieji ten žemę tė
čiai! spekuliantą pasižadėji
mą išpildymo nesulaukia ir 
šiandie pasirodo, kad toji 
žemė be apsausinimo. ir vie
lomis be dreginimo niekam 
i verta; niekas ten nedera. 
Žemę nusipirko ten* 12.000 
asmeną po keliolika ir kelis 
desėtkus akrą. Kadangi 
spekuliantai savo pasižadė
jimą ligšiol neišpildė, juos 
patraukė teisman, reikalau
dami arba savo pasižadėji
mą išpildymo, arba įmokė
tą pinigą sugrąžinimo.

Vietomis toji žemė — tai 
paprastos neprieinamos pel
kės, kurias vertėtą pirmiau 
išdžiovinti, o tik paskui pa
galvoti apie anos apdirbi
mą. Spekuliantai žadėjo- 
tas pelkes* išdžiovinti, bet 
anas pardavus, pirkėjams 
galą gale nieko nesako.

Tokiuo tai budu lengva
tikiai gaudoma ir paskui dar 
išjuokiama. Kas tokius 
spekuliantus nūdien gali 
patraukti atsakomybėn, jei 
aną kišeniuose randasi mi-

dan

tele-

Kas nori nu supirkti’ gaba
lą žemės, neprivalo sekti 
paskui humbugiškus ap
skelbimus, bet savo akimis 
pirmiau pamatyti ką perka, 
kadangi visokią agentą nu
pasakojimai ir prižadėjimai 
— tai muilo burbulas, 
giau nieko. 

' * * *
Ar bus geriau?

Kiek yra patirta iš
gramą, Vokietijos parla
mentai! generališkuose rin
kimuose yra laimėję pir
meiviški gaivalai; tik vieną 
socijalistą atstovą išrinkta 
110! Ir kas iš to išeina, 
kokios pasekmės? Pasek
mes visai nelinksmios vy
riausybei, kuri faktiškai- 
naujame parlamente neten
ka viršenybės. Centro ir 
konservatistą partijos tuo
se rinkimuose taippat pra
laimėjo daug savo balsą. O 
tas viskas reiškia, kad kam- 
lierius jau negalės parla
mentui antmesti savo va-

kad jos visUoinet'^Ik^Sis 
vienybės, kadangi nbkūjiūo- 
se atsitikimuose, 'apeinan
čiuose tik vieną kurią- aną 
partiją, turės sekti nesuti
kimas ir susiskaldĮhSas:: O 
Vokietijos vyriausybė to
kius tarp atstovi} nesutiki
mus moka sėti ir tos. sėjos 
vaisiais naudotieS, :: Ir ma
noma ji pasinaudos, kiek 
tik jai bus galima. '.

Nežiūrint to viso, naujas 
parlamentas visgi bus pa
žangus ir reakcijonieriams 
nemalonus. Bet ar jis Vo
kietijai atneš ką gero, tuo 
tarpu nežinoma.

Persijos nepriguimybės 
' galas. ' ą

Iš Peterburgo, Konstan
tinopolio ir Teherano vienu 
žygiu pranešta, kad Persi
jos neprigulmybei jau fak
tiškai artinasi paskutinis 
galas. Tame reikale nese
nai Peterburge atlaikyta 
konferencija, kurioje daly
vavę ambasad oriai Rusijos, 
anglijus ir Turkijos, taip
pat naujai nominuotas Pe
terburgan Persijos pa si im
tiny s. Susirinkusieji nu-: 
sprendę Persijos valstybės 
dabartinę valdymo formą 
pakeisti kitokia. Šalį im
sią valdyti Anglijos ir Ru
sijos perstatytųjų, vienas 
aną gyvensiąs Teherane, o 
antrasis Širas, o Persijos re
gentas su busimuoju šachu 
paliksią šalies valdovais lik 
iš vardo, kai kad .butą su 
Koreos, Madagaskaro, 
Kambodži ir kitą šalią val
dovais.

Persijos pasidalinimo rei
kalas taip toli apkalbėtas, 
kad buvęs šachas Mohamed 
Ali pasirengęs iš Persijos 
pasitraukti ir jau nemanąs 
kovoti už sosto sugrąžini
mą. Jis savo rolę tame 
perstatyme galutinai j^u at
likęs, ty. jau numynęs ir iš
taisęs kelius Rusijos biuro
kratijai. Dabar tam bu
vusiam šachui daugiau nie
kas nerupi, kaip tik alga, 
kurią norįs kaip nors iš
gauti. .3

Teherano valdiški sluogs- 
niai, sakoma, jau visai atsi
davę caro pasiuntiniui ir 
konsuliams ir su pastarai
siais drauge apsiėmę 
smaugti savo tautą.

Argi smaugiamieji persai 
išteisybės ilgai taip šaltai 
žiūrės į savo kraugerius- 
spaudėjus ? y

Roosevelt nenorįs kam 
diduoti.

Nesenai laikraščio -‘Out
look ” redakci j o j e pulkinin
ką Rooseveltą aplankęs Va
karą Virginijos gubernato
rius republikonas, William 
E. Glasscock, ir, po ilgai 
nu pulkininku konferenci
jai, abudu nusidavę pie
tautą. >

Kas tiesa, paskui pietinis
lies, bet privalės lik ties nuo- republikonas , nenorejo.ipa^ 'IS 3 * • • • • * < - - - • *• -M- -

skelbsiąs, lįgt, ąiežiurint to, 
busiąs koųyęnpįjoje nomi
nuotas ir $£įei^|alies gero
vės nominaciją ^priimsiąs.

Gubernatoriaus Gląss- 
cocko nuomone, didžiuma 
West Virginijos republi- 
koną' paremianti p. Roose- 
velto kandidatūrą,, o pana
šus gapštumas taippat vieš
pataująs ir kitose pietinėse 
ir vakarinėse valstijose. 
Taigi nesama nei klausimo, 
kad jei p. Roosevelt butą 
šiemet nominuotas, elekci- 
ja išeitą vientik jo naudai.

Tautinio komiteto speci- 
linė organižicija inkurta 
mieste Chieago p. Roosevel- 
to kandidatūros reikale, 
jau ėmus agit’uoti už savo 
kandidatą į prezidentus, su- 
sidėdama bendran darban 
su kitą valstiją tokiomis 
pat organizacijomis.

Labai keista,, p. Roosevelt 
viešai nepasisako, ar jis pri
imsiąs nominaciją į prezi
dentus, ar ne, o už jį vis- 
vien karštai visur * agituo
jama. Pulkininko popule- 
riškumas tikrai indomus, 
bet dar indomesnis jo tame 
reikale tylėjimas..

Vaiką 'laikraštis.
“Vien. Liet.” jau regis 

antru kartu savo peržval
goje pamini apie rengiamą 
vaikams laikraštį, kurio iš
leidimui norima inkurti tam 
tikras fondas, o kuriam 
pradžią jau padaręs nekok- 
sai p. Slitskis iš Baldwins
ville, Mass.į fah fdndan au
kodamas ' i 'Užmany
mas pUikiis ir p. Šlitskid 
noras — labai pagirtinas^ 
tęčiau mums neišrodo, kad 
tam sumanymui butą rei
kalingas kadir fondas. Iš 
suaukotą pinigą, iškalno 
galima tvirtinti, nebus ga
lima kas naudingo nuveikti, 
o ir pačiam visam tam su
manymui visuomenė mažai 
turės užsitikėjimo ir per
daug net neaukos. “V. L.” 
ten visokie nurodymai, kaip 
tai žadamojo laikraščio su
dėtinė redakcija iš kelią lie
tuvišką laikraščių redakto
rių, kad laikraštis turėsiąs 
išeiti ateinančią vasarą, vi
sai tušti. Vaikams laik
raštėlis, žinoma, yra labai 
reikalingas, bet tokį tegali 
leisti tik dabartinių laikraš
čiu bile vienas leidėją, o ne 
kokie ten "Laikraštininką 
suvažiavimo išrinktoji ko
misija, ar ingai iotieji. Mes 
neginame visuomenes nuo 
aukojimo fondan, bet su tuo 
sumanytu fondu višgi ne
sutinkame, kadangi tasai 
fondas prisieitą rinkti ilgus 
metus, o naudos butą visgi 
mažai. Tegu vienas leidė
ją apsiima tai pamėginti.

tail fdndan au-

i Suvienytose. Amerikos 
Valstijose pastaraisiais laiv 
kais susirėmė- dvi sau prie
šingos galybės: darbas stt 
kapitalu. Nors tą galybių 
kova, jau senai prasidėjus, 
bet pirmiau ji nebuvo dar 
tokia aštri ir atvira, kai kad 
šiandie. .Darbas su kapi
talu veda nuolatinę kovą vi
same sviete, bet niekur ji 
taip aštriai dar nevedama, 
kaip Suvienytose Valstijo
se.

Suvienytosios Valstijos— 
milžiniška šalis ir niekur 
taip smarkiai prekyba ir 
pramonė nesivysto ir jokioj 
šalyj nerasi tokią milžiniš
ką turtą, sukoncentruotą 
keliolikos asmeną rankose, 
kai kad šioj šalyj. Bet 
taip pat niekur tiek daug 
ir darbininkai neišnaudoja
mi, kaip čionai. Kas tiesa, 
čionai darbininkui moka
ma daugiau nei kitose vieš
patystėse, bet ir niekur ki
tur iš darbininko neatima
ma tiek daug energijos ir 
spėką, kiek čionaitiniuose 
fabrikuose, kasyklose ir vi
sose darbo šakose. Ir taip, 
ką tasai vargdienis darbi
ninkas uždirba, tai darbda
viai iš jo tuojau ir atima, 
reikalaudami sau už įvai
rias prekes mokėtą neapsa
komai augštas kainas.

Kol čionai dar gyveno 
vieni sodibininkai, kurie 
kiekvienas sau dirbdavo, 
apie savus reikalus galvo
davo, mažai ką paisydami 
kaimyną, čionai nebuvo nei 
luomą, nei ekonominią ko
vą ; nebuvo nei milijonierių, 
betgi nebuvo nei vargdie
nių, neturinčią šmotelio 
duonos-ir pastogės ant gal
vą. Nebuvo čionai nėi pra
monės nei prekybos, nesi
liejo auksas latakais, bet 
taippat nematyta tokio 
karšto gyvenimo ir pasiu
tusio dolerią gaudymo. Pir- j 

mieji sodibininkai čionai 
gyveno ramiai, laikėsi savo 
tautos palikimą, švarumo ir 
amerikoniškas godumas 
jiems visai nebuvo žinomas. 1

Laikui bėgant, kuomet 
prasidėjo vystyties pramo
nė ir prekyba, kuomet pri
viso iš Europos visokią spe- i 
kuliantą, palengva ėmė vys- i 
tyties du sau priešingi luo- 1 
mai: kapitalistai ir darbi
ninkai. Norints šie pasta
rieji savo sunkiu darbu iš
dirbinėjo ir išdirbinė ja viso-

ietuvią, jei tas tiesa. O 
apie tai malonėtumėm pla
čiau išgirsti iš paties p. 
A. B.

ei

u - l.i-
“Sąžinės nuodai”.

“ V. L.” skaitome kores
pondencijoj# iš ^Chicago štai 
ką:

Pas nekokį pi AB. to
mis dienomis buvo atšilau- 
kęs(rasi, kalėdodamas)kun. 
Cis, Dievo Apveizdos para
pijos kamendorius, ir viešai 
išpeikęs laikraščius, ’ tarp 
kitą ir laikraštį “Katali
ką” 
šiai

* *
Kas darbininko prietelis?
Į tą klausimą trumpai 

ir gana vaiskiai atsako per 
“Kovą” nekoksai p. T. Go- 
ris. Štai jo atsakymas: 
“Tegu Lawrence’o darbi
ninkai supranta, kad jie 
vieną tik prietelį pasaulyje 
turi', o tuo prieteliu yra so
cijalistą partijai”

Ogi kaip! Neniekiname 
Žmonių nuomonių ir įsiti- 
krinimą, bet panašus tvirti
nimas, kaip'rašo p.T.Goris, 
yra tikrai demagogiškas, 
net juokingas.

Girdi, tokie laikraš- 
— tai sąžinės nuodai. 

Mums teks tas-dalykas ar
čiau ištirti, kadangi “Ka
taliko” dar niekas neprily- 
gino prie “sąžinės nuodą”.

“Aušros” atskaita.
“Lietuvoje” pasirodė 

“Aušros” dr-jos atskaita. 
“Aušros” išdininku yra 
d-ras j. Šliupas. Ineigą 
1911 metais butą viso 
$255.20,toišlydą —W135.

į. .darbininkus,
. elnė išnaudoti u* dabar' iš

naudoja. ... _
Žinoma, toksai neteisiu- 

gumas vieno luomo akyvėiž- 
doj kito turėjo' iššaukti ko
vą ir tai tokią,- kuri tęsiasi 
ir gali tęsties ištisus metus.

Savo reikalą apgynimui 
ir geresnio būvio sąlygą iš
kovojimui ėmė organizuo- 
ties darbas — bet podraug 
su tuo tvirtai susiorganiza
vo ir kapitalas ir pasipūtė 
prieš organizuotąjį darbą. 
Taigi netrukus susidūrė dvi 
galybės kapitalas, turėda
mas savo pusėj auksą, po
liciją, teismus ir kariuome
nę, o darbas — tik milijo
nus darbininką, kurie pasi
rengę už ką nebūk iškovoti 
sau geresnį būvį, nors tai, 
kas jiems išteisybės priguli.

Tos abidvi galybės bai
sios ir niekas aną negali su
laikyti nuo kovos. Ligšiol 
dar visur kapitalistai ima 
viršą, nes ją rankose auk
sas, už kurį viskas galima 
pirkties, net nekurtuos dar
bininkus, bet ir antroji ga
lybė — susiorganizavęs 
darbas — negali but per
daug žeminamas. Organi
zuotas darbas nors paleng
va, bet sistematiškai žengia 
prie tikslo, ir kuomet tobu
lai darbininkai susiorgani
zuos ir, taip sakant, susilies 
vienan burin, greičiau, ar 
vėliau turės laimėti kovą ir 
kapitalui ragai bus nusukti.

Dabar kovojama daug 
vietose. Nuolatos skaito
ma ir rašoma apie neužsi- 
ganėdinimo išsiveržimus 
pas darbininkus ir apie vie
nut1 ir kitur kilusius strei
kus. Juo labiau čionai vys
tosi pramonė ir prekyba, 
tuo smarkiau kapitalas 
spaudžia ir išnaudoja dar
bininkus. Visokiose darbo 
šakose tūkstančiai darbi
ninką ginasi ir jų vienati
niu ginklu, kokį tegali tu
rėti, yra strąikas. Vienur, 
tai kitur jie iškovoja iš 
darbdavių bent kokias, kad
ir menkos vertės, sąlygas, 
bet daugiur kovą pralaimi, 
kadangi ją vietas užima ne
susiorganizavę ir neapsi- 
švietę darbininkai, taip va
dinami streiklaužiai.

Taigi kad laimėti su ge
rai organizuotu kapitalu 
kovą, darbininkams taip
pat pridera tvirtai susior
ganizuoti, kad nei vienas 
aną neliktų ant šalies, o 
tuomet laimėjimas užtikrin
tas.

Dabar esame liudininkais 
kovos darbo su kapitalu 
Lawrence, Mass, ir aplinki
niuose miesteliuose, kur au
dinyčiose streikuoja' keli 
desėtkai tūkstančių darbi- 
ilinkij. Tose audinyčiose ir 
darbas nesveikas ir maža už 
kankinantį darbą mokestis, 
kokios nepakanka papras
tam užsilaikymui. Kova te- 
čiau nelygi, nes kapitalas, 
nepaisydamas sau nuosto
lių, laikosi prieš darbinin
kus tvirtai, norėdamas juos 
numarinti badumi ir suko- 
neveikti, idant paskui iš 
aną sau padarius nuolan
kiausius vergus.

Pavasary gal sulauksime 
anglekasyklose streikus. 
Taip bent jau dabar kalba
ma. Bus tai arši kova, nes 
anglekasią unija taippat 
galinga. Ir jei anglekasią

Talptai darbo šū kapita- 
i?l k'^a :'yisąr ir visokiais 

ątfebiAihais budais- vedama 
ir ji bus vedama tol, kol vi
si darbininkai nesusiglaus 
po vieną •: unijos Vėluva ir 
kol < neprivers vyriausybes, 
idant ji pravestą ir pildytą 
įstatymus, apsaugojančius 
darbininkus nuo išnaudoįi- 
me> ir pažabojančius galuti
nai kapitalą, ty. visus go- 
dišius darbdavius.

D. Z.

STUDENTŲ DUKTĖ.

nesipriešino ir 
studentus patvir- 
kudikio . - mergai- 

globėjais. Kūdikiui ,

Pirm kokią aštuonioli
kos metą, liepos m. 1896 m. 
Paryžiaus Sorbonoj buvo 
maždaug toksai pat padėji
mas, kaipir šiandie. Ir tuo
met studentai streikavo, 
.reikalaudami nemylimą sau 
profesorią pasitraukimo. 
Tiktai straiko budai tuomet 
nebuvo taip vidutiniai, taip 
kaip šiandie veikiama. Ant 
gatvią krauta barikados, 
vartyta omnibusai, deginta 
ant kerčią gatvią stabukai 
su laikraščiais. Ir štai vie
na nakčia, kuomet studen
tai parengė užpuolimą ant 
policijos, viename universi
teto karidoriuje surasta 
pamestas miegantis kūdikis, 
nežiūrint kuodidžiausio ap
linkui trukšmo.

Studentai pasisavino ku- 
dikį-mergaitę ir valdiškai 
apskelbė už savo dukterį. 
Vyriausybė studentą no
rams 
sėlis 
tino 
iės
krikštu duota vardas Lucy, 
bet jam reikėjo dar išgal
voti ir pavardę. Vienam 
studentui atėjo, galvon min
tis, kad mergaitę pavadinti 
tą laiką suiručią vardu 
ir jinai pavadinta Lucy Ba- 
garre.

Mažą Luey studentai au
klėjo savo lėšomis, o paskui . 
globėjai ją pasiuntė moks- , 
lan, pasimokinti1 rūbą kir
pimo, ir šiandie Luey nors 
dar jauna, bet užlaiko jau 
savo locną rūbą siuvimo 
dirbtuvę ir visą giriama, 
kaipo geriausiai žinanti sa
vo užsiėmimą.

Pirm kelią dieną nuolati
niai globos nariai, buvusie
ji studentai, iš jos aplaikę 
sujudinantį laišką, kuriuo- 
mi Lucy prašo, idant ponai 
studentai leistą jai ištekėti 
už vieno duonkepio Nava- 
roj, be kurio jau jai ir gy
venimas pasidaręs nemielas.

Studentai su tuo sutiko, 
bet tik gerai pirmiau išty
rus, kad ją Luey toje mo
terystėje busianti laiminga.

Dabar tarp studentą pa
darytą rinkliava dovanoms. 
Duonkepis pasižadėjęs jau
ną Lucy mylėti ir būti pa
vyzdingu studentą žentu..

Nusiminusi.
— Manb vyras, miela kū

mute, rašo taip neaiškius 
laiškus — skundėsi viena 
jaunamartė senesnei mote
riškei — kad kuomet man _ 
tik parašo “bučiuoju tave 
širdingai”, nekuomet nega
liu įskaityti, ar 1.000 sykių 
bučiuoja, ar 10.000 sykių.

Piirigų,

Didžiausias finansistas.
Pasakyk man, kas bu

vokuomet nors didžiausias 
sviete finansistas?

— Nojus, kadangi ramiai 
sau plaukiojo savo loenu 
laivu, kad tuo pačiu laiku 1
visas svietas-

ft
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Br. Vargšas

Kada gi Kolrovcevas pa-

pa-

pasidarbavimas per

SENOBĖS PAMINKLAI 
IR ŽMONĖS.

nenorint reikia 
vienybės, už- 
reikalai abieją

RUSIJOS DŪMOS 
DARBAI.

GARBĖ.

Kiek jis kentėjo, kiek 
ašarą ir kruvino prakaito 
praliejo, kentėjo nužemini
mus, buvo stumdomas ir iš
juokiamas, peikiamas ir nie
kinamas, vienok neatsi
žvelgdamas, nepaisydamas 
į nieką, jis dirbo dieną ir 
naktį, dirbo be galo, kad pa
galios savo locuomis akimis 
išvysti dievaitę — Garbę.

Dirbti. Žmogus tam su
tvertas, idant dirbti, bet 
dirbti tarpe žmonią, dirbti 
žmonijai, nuo jos ir* del jos 
kentėti, vargti, lieti prakai
tą p* kančias ašaras ir pa
galios pamatyti Garbę.

Ji, būdama kitą rankose, 
šviečia jam aiškiau už sau
lę, ji puikesnė už visą pa
ša įlį ir dėlto jis dirba, kad 
pamatyti ją, kaip mato kiti 
jos išrinktieji.

Jo jaunos, žibančios akis 
apsitraukė nikų, veidas pa
gelto, krūtinė įlinko ir žilas 
plaukas jau galvą pradėjo 
puošti, o jis dar vis jos ne
mato.

Eina jis į platąjį pasaulį 
per erškėčius, per kalnus ir 
girias, per pelkes ir uoluo
tus -tarptakius ir visur 
skleidžia gerą žodį, visur 
skelbia augštas mintis, tel
kia talką, pailsęs vėl sėda
si, vėl rašo ir mąsto, o Gar
bės vis dar nesimato, vis 
dar nieko nesigirdi apie ją.

Ar-gi taip neteisinga mi
nia, ar-gi taip menka šven
toji Garbė, kad ji tuno ke
liose rankose, nepasirody- 
dama jam, kuris taip sun
kiai dirba.

Ir vėl pasilsėjęs, vėl ap
raudojęs savo ir pasaulio 
vargūs, nubraukęs nuo de
gančio veido ašaras, jis ei
na dirbdamas ir ieškodamas 
kelio prie Garbės.

Kada galutinai pailsęs, su 
išdžiovinta krutinę, pusiau 
apakęs, prisėdo jis prie uo
los ir savo geltonom, gyslo
tom rankom šukavo ilgus, 
baltus kaip sniegas plaukus, 
toli kaž-kur pamatė už sau
lę šviesesnį spindulį, einan
tį linkui jo.

Spindulys darėsi, vis aiš
kesnis ir štai stojo prieš jį 
Garbė — visa baltuose ži
bančiuose rūbuose, tarsi jau 
matyta, tarsi ta pati, kokią 
jis sapnavo dar būdamas 
jaunu. Nulenkusi galvą ji 
stovėjo prieš jį ir rapkose 
laikė išsodintą brangiais 
akmenimis vainiką.

Puikus jam pasirodė tas 
vainikas.

Apie Garbę visur, kur 
tik ne mesi žvilgsnį, stovi 
minios žmonią ir visi žiuri 
į ją, visi rodos lenkia prieš 
ją galvą.

— Tu ieškojai manęs? Aš 
Garbė! — sušuko ji.

Jis sėdėjo žiūrėdamas į 
ją ir gėrėjosi...

— Neužmiršau ir tavęs, 
seneli, nors tu ilgai manęs 
ieškojai. Štai tau dovana 
nuo manęs, — ir, tuos žo
džius tarusi, ant jo žilos 
galvos uždėjo vainiką.

Akįs jo nušvito, lupos 
šnabždėjo kokius-tai nesu
prantamus žodžius, krūtinė 
jo lyg išsitiesė iš džiaugs
mo, o baisi minia sušuko 
vienu balsu:

— Garbė tau!
— Ar tu džiaugiesi? — 

užklausė jo Garbė.
— Taip! — drebančiomis 

lupomis ir su ašaromis aky
se atsakė senis.

— Nesidžiaugk 
pratarė Garbė. —!

(dalbas, šitie brangus stik
lai yra tavo paties- kančios, 
šitie perlai vainike yra ta
vo! paties karčios ašaros...

Nuleido.galvą senis ir gi
liai užsimąstė.^ . ,

Dabar . visas! jo gyveni
mas, kaip kokia milžiniška 
knyga, atsivertė prieš jį ir 
skaitė jis jame visus savo 
atliktus darbus, supratęs pa
galios, kad tie sunkus, gy
venimo darbai davė jam 
Garbę. Nusiraminęs senis, 
pakėlė augštyn galvą ir ta
rė sau:

— Bet aš matau Garbę!
Bet... nebuvo jau nieko.
Garbė kaip rūkas išnyko 

iš jo akią, nebemato jau jos 
dieviško gražumo, nebesto
vėjo jau prieš jį nulenkusi 
galvą ir nebekalbėjo dau
giau i ji-

Ir minios jau nebėra. Iš
siskirstė visi, paliko jį vie
ną besėdint, nes visi turi 
savo rūpesčius, savo reika
lus.

Pasijuto senis vienu, 
našlaičiu ir vėl nuleidęs 
galvą apsiašarojo, o uždė
tas ant galvos veinikas 
sirodė jam persunkus.

•giau taikinąs į naei-jonalis- 
tus, o ne priešingai. Abie- 
jiems rupi dar dešinieji, nes 
ir dešinieji, moka kartais 
“štuką iškirsti”. - Neintiksi 
jiems, jie ims ir balsuos 
kartu su opozicija. Tada 
gali pereiti per durną ne
tinkami nei spalininkams, 
nei nacijonalistams įstaty
mą sumanymai, arba šią 
pataisos. Tokią *1 štuką ’ ’ 
dešinieji yra jau ne vieną 
kartą padarę, 
tat pasiduoda 
tams ir su jais 
dar dešiniąją.

Skirtumas tarp 
toks, kad tarp 
yra daugiau 

pirkliu ir pra
kuriems seno- 

ne visa tinka,

Štai Rusijos valstybės 
durnos
visą pemykščią metą pus
metį, apie ką nors trumpą 
apžvalgą paduodame.

Durnos šeimininkais buvo 
kaip buvę spalininkai su 
nacijonalistais. Tarp tą 
dvieją partiją senai jau ei
na rungčios, katra geriau 
intiks vyriausybei? Ir vie
ni ir antri klausosi, ausis 
ištempę, ką išgirs iš viršaus, 
iš vyriausybės, tėmija kiek
vieną augštąją vėją per
mainą ir stengiasi viską iš
pildyti, visada linkti ten, 
kur pučia. Tos lenktynės 
“katras geresnis” nemaž 
nekenkia politikos ir visuo
menės klausimuose laiky- 
ties jiems vienybės ir ginti 
turtingąją luomą reikalus. 
Tiek spalininkai, tiek naci- 
jonalistai yra tie patįs dva
rininkai, pramonininkai ar
ba pirkliai, 
ją yra tik 
spalininką 
miestiečią: 
monininką, 
ji tvarka
daugelyje dalyką ji juos 
varžė; tai spalininkai savo 
programoje reikalauja šio- 
kią-tokią permainą ir skai
tosi konstitucijos šalinin
kais. Nacijonalistą daugu
ma yra dvarininkai, o ne 
miestiečiai. Dvarininkams 
tikra konstitucija jokios gė
rybės negali duoti. Naci- 
jonalistai prieš konstituciją 
stačiai nekovoja, nekovoja 
bent prieš žmonią atstovy
bės dėsnį, tečiau jie konsti
tuciją pripažįsta tik tokią, 
kuri leistą ir toliau dvarpo
niams viešpatauti taip, kaip 
jie viešpatavo senajai tvar
kai esant. Tuo nacijonalis- 
tai skiriasi nuo dešiniąją, 
kurie stačiai kovoja prieš 
patį žmonią atstovybės dės
nį, kurie konstitucijos net 
šešėlio bijo. Nei spalininkai, 
nei naeijonalistai nėra tiek 
skaitlingi, kad vieni katrie 
galėtą pakreipti ir vesti vi
ską durnoje taip, kaip kad 
norėtąsi

Norint 
laikyties 
vis kad
yra mažne vienodi. Del-tos 
vienybės spalininkai gauna 
šiuo-tuo nusileisti naeijona-

: — vėl 
To vaini-

Spalininkai 
nacijonalis- 
kartu žiuri 
Tokiuo bu- 

du durnos dauguma arba
taip vadinamasis vidurys 
tęsiasi į dešinę. Kairysis 
durnos sparnas, vadinamoji 
opozicija, stovi nuošaliai. 
Opozicija nori tikros kons
titucijos, tikros laisvės. Vi
sos opozicijos frakcijos, 
pradedant soc.-demokratais 
ir baigiant progresistais, 
reikalauja tikrą didelią ir 
griežtą reformą. Negalė
dama įstatymo leidimo su
tvarkyti taip, kaip jai 
tiktą, opozicija bent sten
giasi išaiškinti visuomenei 
savo prakalbomis iš tribū
nos ir nurodyti, kaip turėtą 
būti sutvarkyta valstybė ir 
visuomenė, kokie įstatymai 
reikalingu Savo paduoda
momis pataisomis opozicija 
rūpinasi pataisyti negerus 
įstatymus, Kad ir retai, 
bet kartais jai pavyksta šis- 
tas padaryti. Opozicijos 
prirodymui ir argumentai 
yra kartais taip stiprus,* 
kad jos priešininkai, spali
ninkai su nacijonalistais, 
negali ją sugriauti, nebetu
ri ko atsakyti. Tada tie dū
mos šeimininkai, susitarę 
išanksto, kaip už kokiuos 
straipsnius balsuoti, tyli ir 
opozicijai nieko neatsakinė
ja, o priėjus balsuoti, bal
suoja taip, kaip buvo sutar
ta, nežiūrėdami to, kad opo
zicijos teisybė, kad jos pa
siūlymai ir pataisos yra ge-' 
ri ir visuomenei tinkami.

Spalininkai ir nacijona- 
listai stiprąs savo daugumu 
yra tik pačioje durnoje, ka
me ją tiek daug tik ačiū 
tam, kad vyriausybė, palei
dusi antrąją durną, permai
nė rinkimą įstatymus ir 
dar visaip padėjo dvarinin
kams ir kitiems atgalei- 
viams. Už durnos sieną vi
sos dešiniosios dūmos par
tijos yra silpnos ir plačios 
visuomenės paramos neturi. 
Kaip spalininkai su nacijo
nalistais pakliuvo į m du
rną, galima sakyti, tik vy
riausybės padedami, taip 
būdami dabar durnoje jie 
visomis išgalėmis stengiasi 
intikti tai vyriausybei, kad 
ją nepamestą ir vėl padėtą 
per ateinančius rinkimus i 
IV dūmą. Besidailindami, 
besigerindami jie dažnai 
nužengia toliau, negu pati 
vyriausybė, ir prideda prie 
įstatymą tokius priedus ii 
pataisas, kokią vyriausybė 
nenorėjo, ar užmiršo pri
dėti.

Kada praėjusiai vasarai 
baigianties žuvo Kieve vy- 
riausis vidurinės valstybės 
politikos vedėjas mįnisterią 
pirmininkas Stolypinas, 
prie kurio minėtasis durnos 
vidurys jau buvo pripratęs 
ir permanęs visus jo norus 
ir tikslus, ir, kada vyriausio
ji valdžia ir politikos vedi
mas perėjo į naujas Kokov- 
cevo rankas, spalininkai sii 
nacijonalistais ir kitais du
rnos dešiniaisiais, , šios se$i- 
jos pradžioje buvo truputį

Stolypino ^įS^ahiįntais ta
kais, dmnoš1 ŠeitiŪninkai vėl 
nurimo. Bd&f dėlto, kad 
naujas minrstdr?^ pirminin
kas ir pasisakė "eisiąs savo 
pirmtakuno pramintais ta
kais; jis davė visiems su
prasti, kad tais takais eis 
ne taip, kaip buvo einama 
pirmiau. Įsiklausę į tą nau
ją eisenos jau žinomu keliu 
būdą durnos šeimininkai, 
ypač naeijonalistai, turėjo 
prie jo prisitaikinti ir per
mainyti savo nacijonalistiš- 
ką obalsį; “Rusija rusams” 
į kitą švelnesnį: “rusai Ru
sijai”, kuri girdėjo iš nau
jo politikos Vadovo lupų. 
Jie pasirodė labai vaikąs ir 
mokėjo savo bures nustaty
ti taip, kad butą lengva 
plaukti pavėjui.

Įsižiūrėjus į vieną nega
lima visai užmiršti kito. 
Spalininkai su nacijonalis
tais nori įsipiršti ir visuo
menei. Kuo gi jai įsipiršti? 
Svarbiomis reformomis, ge
rais įstatymais! Bet jie nė
ra tokią dalyką šalininkai; 
tai tik opozicijos troškimai. 
Vidurys su dešiniuoju spar
nu stengiasi kitaip prisige
rinti prie visuomenės: jie 
nori pasirodyt; kartais pa- 
trijotais ir dideliais darbi
ninkais. Vakarų krašto 
ziemstvos, Suomijos įstaty
mą sumanymai, kitataučių 
mokyklos, kirgizą žemės su
tvarkymas, Cholino klausi
mas ir kiloki kitataučių 
įstatymai — ją patrijotybės 
darbai. Per ją kretilą birs- 
ta didelė gausybė visokią 
smulkmeną; mažai kam te- 
rupinama emi^kĮą įstatymą 
sumanymelią.. Tuo nori pa
sirodyti didelį darbininkai 
esą. Iš didelią įstatymų su
manymą retas kurs teišlen- 
da per tą kretilą, o kurs iš
lenda, pasirodo gerai ją 
rankomis aplamdytas.

Tokiuo krypsniu ir to
kiuose apystovuose darba
vosi III durna per visą lai
ką. Praėjusiame pusmety
je visa tat tik, rasi, dar la
biau paaiškėjo, negu pirma 
kad buvo. Kad taip yra, 
matome iš tą įstatymą ko
kie perėjo šį pusmetį per 
durną ir iš to budo, kaip jie 
perėjo. Čia viso to nebe
minėsime, nes skaitytojai 
rado tai durnos posėdžią ap
rašymuose. Čia tik trum
pai priminsime tuos svar
besniuosius įstatymą suma
nymus ir paklausimus, ku
rie jau perėjo per durną, ar
ba bent kuriuos durna svar
stė, ar pradėjo svarstyti šį 
pusmetį.

Įstatymų sumanymai: 1) 
darbininką apdraudimo nuo 
nelaimingų prietikių, 2) 
nuo ligos, 3) apie guberniji- 
nes darbininką apdraudos 
įstaigas;,!) ąpie| darbininką 
apdraudos tarybas; 5) kri
minalinės ię, 6) ęivilės val
dininką atsakomybės (dar 
ne visai tepubaif ti); Suomi
jos įstatymą sumanymai; 
7) Suomijos gyventojams 
pakeisti kareiviavimą tam 
tikru mokesni udir 8) suly
ginti Suomijoj e. i gyvenančią 
Rusijos paveldimą teises su 
Suomijos pavahiinią teisė
mis. 9) Kovos su girtybe 
įstatymą sumanymas (šie 
trįs jau pabaigti ir. in duoti 
V. Tarybai). Pradėti tik 
svarstyti šie įstatymą su
manymai: 10) Lenkijos 
miestą savy valda, 11) Chol
mo išskyrimas, 12) kariuo- 
menėje tarnavimo įstatą

O'COttNELL

Su tokia iškilmybe mieste Bostone priimta sugrįžęs iš Rymo naujas kai 
nolas O’Connel.

Iš paklausimą durnos pri
imta ir išreikšta pasitenki
nimas vyriausybės paaiški
nimais 1),. apie Stolypino 
nužudymą, 2) apie badą ir 
badaujančią šelpimą, 3) 
apie pavarymą klausytoją 
iš moterų , medicinos institu
to, 4) apie pavarymą iš uni
versitetą studentą, 5) apie 
tėvą komitetus prie viduri
nių mokyklą priimta tik 
skubinumas ir paskirta 2 
savaiti laiko, 6) apie Ode
sos universitetą. Priimta 
ir išreikštą, kad vyriausy
bės paaiškinimą neužtenka, 
paklausime; 7)apie uždrau
dimą . spaudai rašyti apie 
studentą riaušes. Atmesta 
paklausimas apie Karąva- 
jevo užmušimą.

Smulkiąją įstatymą čia 
neminime.

Lenką publicistas moksli
ninkas Krzyvickis, aprašy
damas Žemaičiu pilis, ypač 
pažymėjo, jogei žemaičiai 
valstiečiai moką saugoti ir 
gerbti senovės paminklus. 
Ardami ar javus imdami 
nuo piliakalnio, jie kuo-at- 
sargiausiai aplenkią tas jo 
vietas, kurios pajudintos 
galėtą iširti arba kaip nebį- 
rėti. Rasit, labiausiai del 
to ir užsiliko Lietuvoje per 
tiek amžią tokia didelė dau
gybė piliakalnią, kad musą 
sodiečiai ją nelietė ir dar 
kur galėdami juos saugojo. 
Ateityje, kuomet padaugės 
musą krašte mokslininką, 
tie senobės paminklai paro
dys daug indomią praeities 
pašlapcią ir padės išaiškin
ti daugelį daiktą iš musą 
tautos praėjusią amžią. To
dėl mums turi rūpėti, kad, 
ko amžiai neišdildė, neišdil- 
dytą dabar žmonės per sa
vo nesupratimą.

Yra Vilniuje vyriausias 
ir didžiausias Lietuvos pa
minklas, kurį kiekvienas 
keleivis, nors neilgam užsu
kęs Vilniun, stengiasi visą- 
pirma aplankyti. To pa
minklo pagražintą fotogra
fiją rasime veik kiekvieno
je.rašomąją dalyką sankro-

gresia iš tos pusės, iš kurios 
visi jo mažiausiai tegalėjo 
laukti. Skaitytojai žino iš 
“Vilties” pranešimą, kad 
miesto atstovai, patarti in
žinieriaus Senfcldo, sutiko 
steigti ant Pilies Kalno 
prietaisus miesto kanaliza
cijos reikalams, būtent va
dinamąjį bokštą spaustuvą. 
Tuo sumanymu daugelis 
yra pasipiktinę, — ne tik 
keli žmonės, kurie 
numeryje viešai 
prieš jį savo balsą, 
tiesą: kam gį: jau

aname 
pekėlė 
Ir iš- 

butinai 
prireikė tas kalnas liesti, o
ne gretimasis Triją Kryžių, 
kurs yra daug augštesnis už 
piliakalnį ir kurs, turbut, 
nėkiek ne mažiau tiktą ka
nalizacijos reikalams; jau 
pirma miestas buvo jį pasi
rinkęs tam tikslui ir tik da
bar kaž-kam pakeitė savo 
parinkimą. Ir jei miesto 
valdyba nesusiturės nuo to 
žingsnio, arba jei niekas jos 
neperspės ir nesustabdys, 
tai musą piliakalnis, tas 
Vilniaus simbolas, daug nu
stos, nemaža nustos ir mok
slas, nes tas kalnas visai dar 
neištirtas, neištirti ir pilies 
griuvėsiai, stovintieji ant 
jo. Mes ligšrtd dar nežino
me, kas ten žemėse yra, ko
kią paminklą yra, atskirą 
gadynią šarvą, ginklą ir ki
tokią įrankią. Kiekvieno
je pilyje būdavo šulinią, 
slėptinią urvą, taigi ir iš šio 
kalno turėjo būti žemėse in- 
ėjimai žemutinėn pilin, pa
kalnėje stovėjusion, žemu
tinė pilis jau senai barba
riškai sunaikinta. Paga
lios, kyšančios bokštą lieka
nos rodo, jogei pirmąjį; pi
lies gyvenimą griūte už
griūta kritusiomis nuo vir
šaus muro dalimis ir jogei, 
rasit, kai-kurie pilies skliau
tai dar tebėra sveiki, nesu
ardyti.

Darant prietaisus kanali
zacijai negi bus galima ne
paliesti šio krašto “akropo
lio”. Tegu ketinamasis 
bokštas-spaustuvas butą ne 
didelis, bet, ne kiek tos vie
tos esant ant kalno, jis bai
siai jį gadintą. Darbinin
kai, kasdami žemę ir skra
džiai lęizdami dūdas vande
niui traukti, suardys pama
lą sluogsnius, sulaužys 
skliautą likučius, išdraskys 
sienas, jau nekalbant apie 
tai, kad rastieji bekasant 
visokie senobės dalykai bus

išmėtyti arba sugadinti. 
Juk’knebinės kalną ne ar- 
cbaiologai žinovai, kurie 
moka elgties su radiniais, 
bet inžinierią bernai, neturį 
jokios nuovokos apie ar- 
chaioligiją. Spaustuvui nu
statyti reiks ieškoti kieto 
pagrindo, todėl reiks, tur
but, giliai pasikasti, ligi pa
sieks tvirtą pamatą. Be to, 
dar turės būti prie spaustu
vo šioks toks motoras, -kurs 
savo trenkimu virpįs viršų- 
kalnį ir nuolat kratys griu
vėsius. Ir juo keisčiau iš
rodo tas neatsargus miestu 
valdybos sumanymas, kad 
ji pati kadaisiai buvo susi
rūpinusi, jogei pilies anuo
ta savo šūviais kenkianti 
griuvėsiams, ir ketinusi 
kaip-nors apsaugoti juos 
nuo to trenksmo. Dabar 
tarytum užmiršo tą savo ke
tinimą ir pati sau priešta
rauja.

Velionis J. Montvila sva
jodavo papuošti Pilies Kal
ną, pamaloninti jį publikai 
ir apsaugoti bent tas lieka
nas. Dabar miesto tėvą kie
tas upas: jie griebės nevy
kusio sumanymo, nieko ben
dro neturinčio su archaiolo- 
gįjos ir dailės reikalais.

Kiek žinome, visi pilia
kalniai, visos senobės lieka
ną vietos, turinčios mokslo 
vertę, yfa Arcbaiologijos 
komisijos globoje. Jos yra 
teise ir priedermė saugoti 
kiekvieną senobės pamink
lą, be jos žinios niekas ne
gali kasinėti piliakalnią nei 
ją gadinti. Tai kaip gi da
bar miesto valdyba, nepasi- 
klausus tos komisijos, savi
tai elgiasi!

Mums lietuviams derėti; 
viešai atsiliepti del tos se
nobės paminklų negerbimo. 
Tegu Lietuvią Mokslo ir 
Dailės Draugijos ką veikia 
ir daro, kad Pilies Kalnas 
liktą nepaliestas ir apsau
gotas nuo to pasikėsinimo.

Mažas skirtumas.
Direktorius įeidamas biu

ram, susitinka tarną, išne
šant; iš biuro kelias tuščias 
nuo'alaus bonkas.

— Kaip tai? Ir vėl biu
re geria, nežiūrint mano už
draudimo?

— Atsiprašau pono direk
toriaus, jau išgėrė,

ne. Tai Pilies arba Gedi
mino Kalnas.
• - Ir Štai šiam paminklui 
šiandien gresia pavojus ir

7



EL. ©OŽEŠKIENE.

ŽIEMOS VAKARAS i
■ ' I

- Vertė K. PUIDA. ■

- Apie kokį Jonuką?atsilic-l

užklaus©

ūktai pakėlė galyąr^m^iš-po afi- 
susitraukė, pažvelgi žjbančiomiš

— Kajl aš taip uuo šios vietos neatsikelčiau — ta
rė senutė — ir man taip-pat rodos... Tai rodos, kad 
jus pažįstu, tai, kad nepažįstu... Turėjote su manim 
kalbėti, jaigu naujas trobas dvare statant buvote.

Svečias nusišypsojo ir žiurėjo į išliesėjusias, gels
vas, kaip vaškas, senutės rankas.

— Oi, ne vieną kartą kalbėjote su manim, motin* 
— pradėjo — dargi atnešdavote man duoną medum ar 
sviestu užteptą...

Pakėlė galvą, o jo akįs spindėjo, kaip dvi žariji.
— Neatmenu, ar kalbėjau kada su jumis, ar ne, ar 

jums duonos duodavau, ar ne.. Tiktai tas man rodos, 
kad jus pažįstu, tai vėl, kad nepažįstu... Pažįstu! ne, 
nepažįstu! Kas tai gali būtį?...

Dvi įdomumo vedamos, akįs, žiurėjo į nepažįsta
mąjį. Matyti, kad jos pradėjo bauginti ateivį, nes, 
atsikėlęs, dideliais žingsniais nuėjo prie kamino. At
sikreipė į verpenčią mergaitę ir paklausė:

— O tu ar šeimininko duktė? -
— Šeimininko — prašnaždėjo.

’ — Tai turi būti jauniausia? Dar dvidešimties me
tų neturi?

— Neturiu...
— O vyresnioji sesuo, Marytė, gyva ar mirus?
— Gyva.
—z Ištekėjo?
— Ištekėjo...
— Kur gi ji? tame pat kaime?
— Leščiuose... vyro namuose sėdi...
— Ak? vyro namuose sėdi... nuosavoje grįčioje... 

tai gerai... Ak! ak!
Kaip vėjo pūtimas, staigus ir trumpas atsidusėjL 

mas kilnojo jo krutinę. Nutilo.
Prie stalo sėdintieji kalbėjosi. Penkiolikos metų 

Jonukas ginčijosi su senuke, kuri slapčiomis išgėrė 
antrą degtinės stiklelį. Dailidė kasžin-ką į žmoną kal
bėjo. Jadvyga juokėsi iš senukės su Jonuku ginčų. 
Tik vienos lupos tylėjo, pamažu traukdamos durnus iš 
pypkio, viena akių pora perverenčiai žiurėjo į stovintį 
prie krosnies svečią... Staiga pasigirdo linksmas Anta
no balsas. Plačiai sėdėdamas ant suolo, prakilniai pa
kelta galva, sušuko į svečią:

— Ar negirdėjote ko-nors apie Vapsą vaikščiodami 
po žomnes, ką?

Visi nutilo, laukdami indomaus atsakymo, bet sumi
šęs svečias tylėjo. Tik po valandėlės ramiai atsakė:

— Kodėl negirdėsi? Girdėjau. Visi žmonės da
bar tik apie jį tekalba.

— Oi, kalba! neduok Dieve nė vienam, kad taip 
žmonės kalbėtų! — sušuko Antanas. — O kaip manote: 
ar pagaus jį ar ne?

— Gal pagaus, gal ir ne... — pamažu atsakė svečias.
— Gerai butų, kad jį sugautų, nes raštininkas sakė, 

kad jaigu, Dieve mylėki, jo nesugautų, tai didelis var
gas žmonėms butų... Prasidėtų vogimai, užmušimai. 
Nes ir ką, jaigu toksai gudruolius liuosas liks, tai ne
mažai bėdos žmonėms pridirbs...

— Velnias jį sugaus, jaigu jis toks gudrus — su
šuko dailidė: — du kartu pabėgo, tai ir vėl pabėgti 
mokės...

— Labiausia norėčiau žinoti, kaip galėjo jis tuo
met, prieš dešimtį metų, iš kalėjimo pabėgti. Ne vieną 
juk kartą buvau mieste ir kalėjimą mačiau. Kokie tai 
murai, oi-jo-joi! Aplinkui ginkluoti kareiviai stovi, ir 
languose geležinės grotos... Reikia, man rodos, būti 
paukščiu, o ne žmogum, kad iš ten išsprukti. O jis iš
spruko... Kad jį kur... koks gudrus! Gal sieną danti
mis

- traukdama už atsegtos

pragraužė, ar ką?
— Ei, ne — trumpai tarė svečias.
— O kaip? Jaigu butą ir geležinę grotą perpin
tai pro tokį aukštą langą iššokti nebūtų galėjęs, 
dripteltų ant akmeni; iš trečiojo aukšto ir tiek iš

vęs, 
nes 
jo tebūtų...

— Jis nešoko per langą, bet išlėkė... — pasityčio
damas nusišypsojo, iš aukšto žiūrėdamas į susirinku
sius, svečias.

— Ką, gal tais sparnais, kūrins jam velnias prisegi 
K — supyko dailidė.

— Ne sparnais jis išlėkė — tarė svečias.
— Tai gal pasiskolino iš raganos šluotą — pasijuo

kė Antanas.
Moteriškės ir Jonukas susijuokė.
— Ant skėčio išlėkė — pamažu tarė svečias. Visi 

nutilo, o jis linksmai pasakojo:
— Nežinantiems, rodos labai sunku, neva koksai 

stebuklas, o žinantiems — vieni juokai... Štai ką pada
rė Vapsa iš kalėjimo pabėgdamas... — Prie tų žodžiii 
pakėlė savo lazdą ir, tai pakeldamas, tai nuleizdamas 
ją pasakojo. — Štai kaip: paėmė skėtį, didelį skėtį, iš- 

fek skėtė jį, nuleido žemyn, o taip, ir drauge su skėčiu, iš
šoko pro langą... Be skėčio butų sprandą nusisukęs... 
bet skėtis leidos žemyn pamažu, nes vėjas neleido grei
tai pulti, kol nusileido ant žemės... O Vapsa nosim į 
akmenis pataikė... Iš nosies prasimušė kraujas ir kau
lai labai skaudėjo, bet kas tai! pasipustė padus ir dingo. 
Paskui tris metus jo ieškojo. Skėtį tuoj ties kalėjimu 
surado, bet jo nebebuvo, veltui ieškojo.;, cha, cha, cha!

, Tą bepasakojant visas jo veidas nušvito. Išrodė. 
^Jiaip vaikėzas, kuris juokiasi iš padarytų kam juokų.

Grįčioje esantieji, nustebę, pakėlė galvas ir atsi-

darė burnas. Tarp tylos storas ir 
<įė iš-iiž dumų^kamnoĖS: C;. . 2 * 
i" Q jus iš’kur t^zirfdte? :

Tiesa, iš klir jųs tą žinoti galite? 
lėtas balsų. v

Pakeleivingasis . piktai pakelė galvai 
takių, kurie rūsčiai s _ 2
akimis aplinkui.

— O žinau! tai ir kas iš to, kad žinaut rAaa! bur
nas atidarėte!... Iš kur žinau? ar tai žmonės liežuvių 
neturi ir nepasakoja... Pasakojo, o aš klausiausi. Tfu!

Nusispiovė ir J vėl nurinio; drumstdmiš akimis pa
žvelgė aplinkui, pažiurėjo į savo lazdą, rankas patrynė.

Antanas drąsiai pažvelgė jam į veidą.
— Kad ponas —"pradėjo — jau lyg perdaug apie 

Vapsą žinote. Gal kuomet jį matėte?
— Visiškai jo matyti negalėjau, nes iš Prūsų einu;., 

daugiau dvidešimties metų šiose vietose nebuvau. -
— Labai gaila, būtumėte pasakę mums, kaip jis: 

išrodo... < Lengviau butų jis sugauti... Oį, noriai gau- 
dyčiau jį, o sugavęs patsai nulupčiau odos/gabalą nuo 
pečių... :: -y.'' į

— Matote.toks-jaunas,  įp jau, rengiasi žmonėms odą 
nuo pečių lupti! — nusišypsojo pakeleivingasis.

— O ką, turėčiau žomgžudžio gailėtis ? M- piktai su
šuko Antanas, nuo suolo pašokdamas. — Tokio, kuris 
vogė; plėšė, nekaltą kraują life jo, ar tokio gyvulio gali
ma gailėtis? Oi, oi, ir kaip dar jam odą nulupčiau, kad 
kitų neskaustų..;

— Ša! Nerėk, Antanai!
skrandos skverno, ramino jį jauna žmona. Dailidė ran
ką su oblium ore sulaikė. .. j . . ' ' ~

— Kad jam Dievas neatleistų, kam jis tiek nekal
tų žmonių nužudė... _ ?-■

—Oi! — sudejavo Onutė — gal ir dabar pradės už
mušinėti. „ ,

— Žinoma, kad pradės... — pradėjo senutė. — Ką 
gi, toksai žmogžudis žmonių krauju j e maudosi.

— Kad jo šventa žemelė nepriimtų...? kad jį kur 
liga susuktų... į

— Pradės ar nepradės — atsiliepė dailidė — o gau
dyti jis reikia, dar surinks sau draugus iiįpra'dės mums 
arklius vogti... < ? ?: 2

— Kad jis nesulauktų! — sušuko Antanas — ne
voks jau jis arklių... Geležiniais apkalę į pasaulio 
kraštą jį nuvilks ir lieps nuo ryto ligi vakaro po žeme 
kuju kalti arba karus vežioti...

— Oi, vargšas jis, vargšas! — atsiduso Jadvyga, 
stipriau kūdikį prie krutinės glauzdama.

Pakeleivingasis priėjo prie jos. Ilgai žiurėjo į ją 
ir paskui pasilenkęs pašnabždomis tarei7

— Gerai saugokite savo sūnų, oi, gerąi saugokite 
savo Jonuką, kad jis nękųomęt tokiu .ugMimingu ne-, 
taptų...

Moteriškė nustebus ir truputį nusigandus pažvelgė 
į svečią, bet tas tuoj prie Šeimininko priėjo. Simanas 
ligšiol tylėjo; matyti jo papročiu buvo, išpradžios vi
siems kalbėti leisti, o savo pasakymu ginčą užbaigti:

— Visiškai teisingai! tokio žmogžudžio ir Dievas 
mums liepė gailėtis. Teisingai! Ar gi dori žmonės tam 
gyvena, kad vagįs iš jų gyventų ir jų kraują gertų? 
Nekalti žmonės turi būti nuo įvairių nuskandinu; ap
drausti, o už dideles nuodėmes bausmė taippat turi bū
ti... Štai kas! A

Pakeleivingasis žiurėjo į kalbantįjį ir taip godžiai 
jo žodžių klausėsi, kad net lupas pravėrė, o blakstienai 
greitai-greitai mirgsėjo. Kuomet Simanas nutilo, lie
sas pakeleivingojo veidas paraudonijo, kibirkštįs išlė
kė iš akių ir,- ranka pamojęs, skaudžiai susijuokė.

— Gerai jums, šeimininke, taip kalbėti... Kiekvie
nam žmogui nelaimė atsitikti gali ir nė viena motina 
nežino ką tokį... ant rankų supa...

— Kiekvieną nelaimė ištikti gali — ramiai ir pa
mažu atsiliepė Simanas — bet atleidimo nėra tam, ku
ris kitą žmogų užmuša. Nes toksai tai blogiausias iŠ 
visų žmonių...

— Blogiausias, blogiausias! — atkartojo svečias 
— O ar pamanėte, šeimininke, apie tą, kokiu budu 
žmonės prie to prieina, kad blogiausiais lieka? — Jo 
gerklė išdžiūvo... Matyti, kad tas, ką kalbėjo, labai 
jam rūpėjo. Jam bekalbant, nosis skėtėsi ir krutėjo, 
intakiai tai pakildavo, tai nusilęizdavo, akyse spindėji 
skausmas ir gailestis. •

Vėl pasilenkė ir pažvelgė Simanui į veidą. Senis 
raippat žiurėjo į svečią —- ir jiedviejų akįs pirmą kartą 
msidurė ilguose žvelgesiuose. Svečio balsas, nutruko, 
kaip sprogusi styga... ■ > .

Ligšiol visi klausėsi jo indomiai ir stebėdamiesi, 
bet Antanas jau ilgiau tylėti negalėjo: “ n a

— Ei, ei, ponuti! —- lyg kad perdaug ginate žmog
žudžius? įs‘ .<2,

Svečias išsitiesė ir pažvelgė jaunant vaikinui sta
bai į akis. , - • - • • a 23

— Į šiltą skrandą įlindai ir džiaugies;, kad tau jau- 
<u! — atsakė pasityčiodamas — o tokio, ^uo kurio tuoj 
odą nulups, tai jau gailėtis nereikia? 9‘ .

Senis Simanas pypkį iš lupų ištraukė, tankius an
takius suglaudė ir tvirtai, trumpai, rūsčiai tarė:

— Nereikia! a
Galima buvo spėti, kad tą žodį svečiui į veidą me

tė, o tas pajuto smūgį; nes greitai atsikreipė į Simaną ir 
atsisėdo prie jo. -.u“ -

Tuo pačiu laiku sugirgždėjo durįs, įėjo keletas žmo
nių, ir prasidėjo kalbos- prie kamino. Tiktai senutė 
priėjo prie pakeleivingojo ir išgirdo, kaip tas pusbal 
šiai paklausė Simano:/

— Šeimininke, kas girdėti apie jųsų

■ rūsčiai sušuko senis.
mų —- atsake svečias. — 

Dii čii5 yrą, o trečiojo nematyti... Ar jau visiškai jį 
užmiršote ?

Simanas dar labiau susiraukę ir nieko neatsakė.
Tai jus jau visai savo Jonuko neatmenate? Juk 

Buvo jūsų" pirmasis... vyriausis sūnūs... —- prisispirda- 
mas klausinėjo svečias.

,r Ar neatmeni? -— karčiai šypsodamasis, atkarto
jo senis. — Atmenu!... Ar gerai jį pažinojote?

— Labai gerai! ' Stiprus buvo vaikinas, sumanin
gas; drąsus...

— Perdaug drąsus — sumurmėjo Simanas, pele
nus iš pypkio krapštydamas. — O ar girdėjote, kas de
dasi dabar su juo?

-Matyti, ne veizdint į blogą ūpą, senis norėjo patirti 
ką-nors apie vyriausiąjį sūnų. Bet senė Karolina per
traukė; '

! — Oi, ištiko jį nelaimė, didelė nelaimė!...
' -rr’ Ir kas gi jam tokio atsitiko? — paklausė

svečias. -
Senis pajudino žandais, tarytum ką kieto kramtė. 

Ir nenorėjo jis su tuo, nepažįstamuoju kalbėti, ir kalbėti 
noras ėmė...

Pirmą kartą iš menkniekio prasidėjo — tarė. — 
Dažnai važinėjau į miestą su reikalais ir Jonuką imda
vau drauge, taip sau, kartais visai bereikalo. Perdaug 
jį mylėjau, o kaip kuomet užsispirdavo ko, tai jam nie
ko nedrauzdavau... Kad tik Dievas manęs už tokį le
pinimą nebaustų... Protingas buvo vaikas, bet per
daug drąsus ir viskame ne toks, kaip, vaikai... Nė jo 
žaislai, nė darbas ne tokie buvo, kaip pas kitus vaikus. 
Kuomet dirba, tai kaip tas ariamas jautis, o kuomet 
žaidžia, tai nieks jo nesuturės. Būdavo, apkabįs už 
kaklo ir bučiuoja, vos neužsmaugia; o kitą kartą tai 
taip atkakliai laikosi ir šoka į akis, nežiūrėdamas kam. 
Gerai jį tuomet koliodavau, bet dažniausia nieko nesa
kydavau, nes, tiesą paskius, jis tuomet nieko dar tokio 
blogo nebuvo padaręs... Blogiausia darydavau imda
mas jį su Savim į miestą, nes iš to ir prasidėjo visa ne
laimė... Susipažino ten su pasileidėliais, valkatomis, 
kufię' ištisomis dienomis nieko neveikia, tik gatvėmis 
valkiojas ir mano kam ką blogo padaryti... Vieną kar
tą užpuolė jie ant žydo, kuris vežė į miestą pilną ve
žimą obuolių ir kriaušių... Vaisiais pasidalino tarp sa
vęs, žydą Surišo tuščiame vežime, arklį apsuko ir pa
plakė, o patįs pabėgo... Buvo ten jų gal koksai dvide- 
šimtis, bet mano. Jonukas labiau už visus siautė, tary
tum koksai vadas... Sumuštas, sukultas žydas padavė 
juos į teismą... Kitus išteisino, arba lengvai nubaudė, 
o Jonukui liepė pusantrų metų kalėjime atsėdėti, kaipo * 
vadui... pasakojo, buk už plėšimą apt: yįęękęUo^ JIp .
dar jaunas buvo. Aštuonioliką metų tuomet baigė... 
Nelabai tuo susirupinau, maniau, kad išsimokįs paklus
numo, protą įgys.

-«■ Išsimokino? — paklausė svečias — cha, cha! 
Ką gi, ar įgyjo protą?...

Senis, į žemę žiūrėdamas, didelę savo galvą pa
purtė:

—Oi, mokytas, mokytas sugrįžo jis iš kalėjimo.
— O, šeimininke — susijuokė pakeleivingasis — 

kaime sėdite, rankomis žemę krapštote ir nieko neži
note. O kad išgirstumėte, kaip ir ko ten jųsų sūnų mo
kino, tai gal jus iš baitnės kraujas sudegintų...

Simanas vėl atidžiai, ir porą kartų prieš tai, pa
žiurėjo į ateivį. Svečio balse kažin kas pažįstamo buvo.

— Kas tai yra ? — tarė pamažu — ar aš jus pažįstu, 
ar ne. Tfu! kas tai tokio. Kas jus per vienas?

Svečias vėl nerimavo ir nukreipė veidą į kaminą, 
apie kurį kas-kartą darėsi linksmiau. Vieton dviejų 
verptuvų dabar stovėjo prie kamino penki. Pakelei
vingasis pažiurėjo į dirbančias moteriškes ii’ vėl krei
pėsi į senį. Bet Simanas, pypkį rūkydamas, .sėdėjo ra
miai. Užtat Karalina, tęsdama ateivį už rankovės, 
pradėjo kalbėti:

— Tai jus pažinojote musų Jonuką? Turbut pa
žinote jį naujas dvaro trobas bestatant?... Vargšas 
jis buvo, vargšas! Prikentėjo jis nuo tikrojo tėvo... 
Tą tardama dirstelėjo į Simaną, ir tyliai tęsė toliau:

— Mušė jį, mušė, kaip šunį!... Kad aš iš tos vietos 
neatsikelčiau, jaigu meluoju. Už pasakojimus apie va- 
;is, ir už girtuokliavimą, už viską būdavo muša ir 
muša... “Aš jam tuos niekus, kūrins iš ten parsinešė, 
iš kimo ir iš dvasios išmušiu!” sako. — Būdavo, mo
tina įsikabįs jam’į vieną ranką, o aš į kitą, ir rėkiava: 
“oi, nekankink jį, Simane, nes pabėgs ir pats pražus!”
— O jis, nupurto mudvi nuo ranki; ir kaip žvėris rėkia:

— Užmušiu, o pasileidėliu visą amžį likti neleisiu!
— Ir su kitais vaikais rūsčiau pradėjo apsieiti.;. Pra
garas tuomet pasidarė grįčioje... Motina verkė, verkė, 
kol susirgo; tėvas, lyg tas įerzintas žvėris, tiktai akimis 
Jonuką sekioja, kad tik ant ko sučiupti ir bausti; jau
nesnieji vaikai, kaip tie kiškiai suglaustomis ausimis, 
slankioja, o Jonukas — išdžiuvo, kaip skiedra, susi
raukė, kaip debesis ir jau, rodos, lyg kad susiprasti 
pradėjo... bet štai vieną dieną ėmė ir pabėgo...

Nėištęsėjo — pabėgo.
Gal negalėjo iškęsti nepaprastos tėvo rūstybės, gal 

katras, su kuriais kalėjime susipažino, prikalbėjo jį... 
Ir nuo.tos dienos musų akįs nebematė daugiau jo, ir 
nieko girdėti apie jį neteko... Motina jo verkė, verkė 
ir sesuo, ir rodėsi, kad tos gimtosios grįtelės sienos jo 
raudojo... Tiktai tėvas nekuomet neužsiminė apie jį, 
nė nepasigailėjo jo. Toksai rustus buvo!

(Toliaus bus).

darnai ir Lotai <e. 

Pardavimo.
Musų banke raitausi dr 

džiausiąs “Kcal Estate’ 
skyrius namų ir lotų.- Lie
tuviai pasinaudokite iš ge^ 
ros progos, nes visi namai ii 
lotai randasi ant Bnugepor- 
to ir apielinkėj lietuvių ap
gyvento j. Kam mokėti be
reikalo randą, kad galima 
turėti savo namuką ir jame 
laimingai gyventi. Žmogus 
mokėdamas randą per kele
tą metų, galėtų įgyti savo 
locną namą su* mažmožiais 
prisidėjimo keleto šimtų. 
Todėl atsišaukite į musų 
banką, o mes suteiksime vi
sas reikalingas informacijas 
delei pirkimo namų ir lotų. 
Jaigu kur norėtumėte pirk
ti namą ąrba lotą patinka
mo; vietoj, atsišaukite prie 
mus, o mes vištiek sulygsi- 
me piginus ir geriaus, 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. Randės atneša $1500.00 
metams. Kaina $17000.00.

2 lubų kampinis mūrinis namas, 1 
Storas ir 1 gyvenimas. Randos atne- 
Sa $3.' 5.00 mėams. Kaina .. $2200.00.

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

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

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

1 lubų mūrinis namas, 1 gyvenimus.
Kaina ......................................... ' $2700.00.

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

ARCH ST.
1 lubų medinis namas. Randos at

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

mai.
1 

na .

$2000.00. 
gyveni- 

$1500.00.
Kai- 

$2150.00.

Kaina ...........................
lubų mūrinis namas.

ARCHER AVĖ.
lubų medinis namas. Kai-

................................................ $3000.00.
EMERALD AVE.

lubų medinis namas. Randos 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. Randos

; * .atneša-s<s$420.0» ^7'2ieiaSiš'. ■ • Kai-' 
na ........................................... $3000.00.
2 lubų mūrinis namas. Randos at

neša $300 metams. Kaina $4000.00.
2 lubų med.nis namas. Parsiduoda 

labai pigiai tiktai ............... $2800.00.
2 lubų medinis n imas, 4 gyvenimai. 

Kaina ........................................ $4000.00.
iFISK ST.

2 lubų med. uis namas, 4 gyvenimai.
Kaina ....................................\. $4500.00.

2 lubų mūri uis namas, 3 gyvenimai. 
. Kaina ........................................ $3200.00.

2 
na

2

FOX ST.
1 lubų medinis namas, 

riai. Kaina .i,..................
HALSTED ST.

1 lubų medinis namas 
Kaina ........................................

1 lubų medinis namas, 1 gyvenimas,
su maudykla. 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 
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
ji-šių būdų. Kaina ........... $3401.00

MORGAN ST.
3 lubų bizniavus mūrinis namas, Sto

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

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

1 lubų medinis namas ir 2 lubų mū
rinis namas. Kaina ........... $56C0.00.

1 lubų med:nis namas su visais įtai
symais ir 2 lubų medinis namas. Kai
na ..........................................

1 lubų mūrinis namas, 
neša $600.00 metams.

1 lubų mūrinis namas su visais įtai- 
smais. — -
tams.

1 
na ..

6 kamba- 
. $1900.00.

su Storu.
$3000.00.

. $2300.00.

5

. $4800.00. 
Randos at- 

Kaina $4900.00.

Randos atneša $230.00 mo-
Kaina ....................... $2500.00.

lubų mūrinis namas. Kai-
...................................   $2500.00.

PARNELL AVĖ.
2 lubų medinis namas. Randos at

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00.
LOTAI.

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

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

3. gimtas lotų ant 46 gatvės tarp 
Western avė. Rockwell avė.. Tahnan 
avė., Washtenaw avė.; Fairfield avė., 
i- California avė. Lotai randasi la
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi 
ant visų lotų. Suras taipgi pradeda 
įvesti ant Western avė. Situos lotus 
daugiausia perka lietuviai, slavokai, 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite iš ge
ros progos. Tie lotai parsiduoda ui 
$225.00 ir aukščiau.

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

Jonas M. Tananevičia, 
3249-53 S. Morgan St,

už
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~ JONO M. TANANEVICZIO BANKA ~
3249-53 S. Morgan Street— Chicago, Ill.
Persikraustė iš seno namo į naujus 15 d. Sausio, 1912 m.
===========. ===== Banka intaisyta pagal naujausios mados...

O®

Išduoda čekių knygeles, Biznieriams, Fabrikantams ir 
kitiems, su kuriais tai čekiais jie apmoka savo - 
“Bilas-”, algas ir visokias kitas išmokeštis. Šios 
Bankos čekiai yra geri visose Bankose po visą 
Ameriką.

Priima pinigus taupinimui (užčėdijimui) ir moka 3%1 
(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- 
tes ant visų laivinių linijų.

Padaro visokius rejentališkus dokumentus, doviemas- 
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.

Todėl jęi esi biznyje ir turi klapatą su vedimu biznio 
rokundų, tai atidaryk “Checking Account” J. M.

* Tananevičio Banko j e, 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 užčėdyti 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 Chicago j, tai 
pinigų pasiskolinti gausi J. M. Tananevičio Ban- 
koje.

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.

Jei reikalauji šifkortės išvažiuoti ar savo draugus atga
benti, tai pirk ją J. M. Tananevičio Bankoje, o busi

.: užganėdintas.

Jei rekalauji rejentališkų popierų, kaipo “Doviernas- f 
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 ęedijimas 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 metai ir viskas pąsekmingai klojas. i
■ H ~•Eh‘*g 
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KĄTALIOGAS KNYGŲ.

fG GRABNYČIŲ ŽVAKĖ. Flaman 
drų Tautiška Pasaka. Vertė J.
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. Iš
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,

70 GAILUTIS. Mielaširdingas Ku
nigaikštis. Pagal senovės pasa
kos parašė D. T. B. Mahanoy 
City, Pa. 1906 m. Pusi. 62. 
Kaina ......................................... 15c.

71 GYVENIMAS STEPO RAUDNO- 
SIO ir kiti naudingi skaitymai. 
(Ketvirta dalis ‘ ‘ šiaulėniškio Se- 
Kelio”). Su paveikslėliais. Vil
niuje, 1865 m. Labai juokingas 
aprašymas gyvenimo tūlo žmoge
lio girtuoklio su 16 juokingų J>a- 
veikslėlių. Pusi. 52. Kaina .. 15c.

?2 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.

73 GYVENIMAS GENOVAITĖS. Pa
mokinanti ir labai sujudinanti apy
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 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 ISTORIJA APIE GRAŽIA KAT-
BIUKA ir jos visokius atsitikimus. 
Antra laida. Plymouth, Pa. 1901 
m, Yra tai labai graži ir už
imanti apysakėlė. Pusi. 32. Kai
na ..................................... ........... 10c.

•7 ISTORIJA APIE GRAŽIĄ MA- 
GELIONŲ, Dukterį Karaliaus iš 
Neapolio ir apie Petrą Kareivį 
Grapą . Visokio atsitikimai, nu
liūdimai ir linksmybės, laimės ir 
nelaimės su atmainoms be skurs- 
tant ant šio svieto. Tilžėje, 1907 
m. Labai gražus aprašymas. Pusi. 
48. Kaina ....... ......   15c.

78 ISTOBUA 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. 
PuaL 158. Kata*..... . ...........  500,

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

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

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. Labai 
naudinga knyga. Chicago, Ill. 
1905 m. Pusi. 301. Kaina 75c,

82 Iš PO BUDELIO KALAVTJOS 
ir Kajimas. Dvi apysakos. Para
šė M. Cerneda. Vertė V. Staga
ras. Plymouth, Pa. 1894. La
bai užimantis ir pamokinantis ap
rašymas. Pusi. 256. Kaina .. 50c.

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

84 JURGIS KASTIJOTAS, 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 rūmuose, 
bet užaugęs atminė apie savo tė
vynę, sukėlė savuosius prieš tur
kus ir išvadavo savo tėvynę. Kai
na .................................................. .. 5c.

35 JUODAS PERLAS. V. Sardon’o 
apysaka. Shenandoah, Pa. Labai 
užimantis aprašymas. Kaina 15c.

86 JUKŲ KNYGELĖ. Surinko J.
K. Shenandoah, Pa. 1900 m. La
bai dailus surinkimas visokių juo
kingų apsakimčlių. Pusi. 95. 
Kaina ......................................... 15c.

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

88 KAS KALTAS? Apysaka iš mu
sų dienų. Parašė A. V. Vilniu
je. Gražus apsakymas iš Lietu
vos sodiečių gyvenimo; apie gu
žynes ir tt. Pusi. 27. Kaina 10c.

89 KĖKŠTŲ SIMAS. Ūkiška Apy
saka. Parašė Mėnaitis. Plymouth, 
Pa. 1901 m. Labai gražus ir 
naudingas pasiskaitymas apie ūki
ninkus. Pusk 40, Kaina .... IOCj 

?0 KRYŽIOKAI. Istoriškas aprašy
mas. Henryk Sienkewicz. Lie
tuviškai išguldė Jonas B. Sinelste- 
ris. Tomas I ir H. Mahanoy 
City, Pa. 1902 m. Yra tai ■ pui-_ 
kųs aprašymai iš laikų kariones 
lietuvių su kryžiokais laikuose D. 
L. K. Vytauto ir karaliaus Jagai- 
lo. Knyga šioji turėtų rastis kiek
vienoje lieutviškoje grįčioje,. Pusi.

495. Kaina ......................  $2.00.

91 KRYŽIOKAI. Tomas ĮH, IV ir 
V. Yra tai tolesnis trūkis pirmo 
ir antro kryžiokų tomų, kur labai 
dailiai aprašyta karė lietuvių su 
kryžiokais po žalgiriais (Grųen- . 
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.

92 KRAUJO SĖJA. Apysaka iš 
laikų karės Maskolijos su Japo
nija. Parašė Waclaw žmudzki, 
lietuviškai išvertė V. Stagaras.' 
Dviejuose tomuose. Apysakoje ap
rašyti mūšiai ant žemės ir ant jū
rių. Viskas aprašyta taip aiškiai, 
kad rodos viską matai savo aki
mis beskaitydamas ją. Kraujo- 
Sčja yra viena iš naudingiausių 
skaitymui knygų. Shenandoah, 
Pa. 1906—1907 m. Pirmas tomas 
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. Dt; M. 
Juodišius. Mahanoy City, . Pa. ; 
1908 m. Yra tai labai užimanti ir 
juokinga apysaka, padalinta į trįp. ■ 
tomus. Visi trįs tomai vienoje 
knygoje 404 puslapių didelio for
mato kaštuoja tiktai ...... $2.00.

95i KARĖS LAUKUOSE. (Kareivio 
atsitikimai). Parašė Vsevolod 
Garšin. Vertė A. L-lis. Labai už- . 
imanti apysaka iš laikų karės mas
kolių su t.irkais. Chicago, III,. 
1906 m. Pusi. 81. Kaina .... 20c.

96 LIETUVIŠKOS PASAKOS 
YVAIRIOS. Surinko Dr. J". Ba
sanavičius. Dalis I. Chicago, Ill.5 
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. -I 
Pusi. 280. Kaina $1.25.
Ta pati drūtais apdarais ..i.' $1.50.

97 LIETUVIŠKOS PASAKOS 
YVAIRIOS. Surinko- Dr. J. Ba- 
sanavičius. .Dalis II. Chicago,* 
Ill. 1904. šioje knygoje- telpa-1 * 
205 , juokingos pasakos. Yrsį tai, s 
tolesnis raukius lietuvių sodiečių 
pasakų. Puslapių 330. j Kaina .$^.2^, 
Ta pati apdaryta ............ $1.50.

98 LIETUVIŠKOS PASAKOS 
YVAIRIOS. Surinko Dr. J. B.V 
sanavičius. Chicago.; Ill. 1904,; . 
Dalis UI. šioje pasakų dalyje 
yra surašyta 206. *. Surinktos jos. i 
daugiausia nuo sodiečių Suvalkų 
gubernijos, minėtinai’ nuo- Griška-’ 
budžio ir Bartininkų. Pusi. 333. 
Kaina .................... .'.’...ii.. $1.25.
Ta pati apdaryta Statais a] 
tais. ..........................

99 LIETUVIŠKOS PASAKOS 
YVAIRIOS. Surinko Dr. J: Ba- ‘ 
sanavičius. Dalis - IV. Chicago. 
1905. šioje knygoje telpa šimtai 
pasakų. ši dalis yra tai užbai- . 
girnas 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 rankivs. Turė
dami šias knygas, turėsite patįs 
juokų ir pralinksmįsite kitus per 
visą savo amžį. ■ Rusi. 292. Kai
na ..................... 1................. $1.25.
Ta pati drūtais apdarais $1.50.

100 LAIKRODININKO ATMINI
MAI. Pasak Frank Erkman— 
šatrijaną sutaisė S. M. Paveiks
lėlis iš Napoleono I. paskutiniųjų 
kariavimų, Chicago, Ill. 1907 m. 
Labai gražus ir užimantis apra

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

101 MAXIM GORKU. Pasakoji
mai. Iš rusų kalbos vertė'- A 
L-lis. Turinys .’ Giesmė apie '■ sa
kalą, Nenaudėlis, Makaras Oudra, 
Rudenyj, Dvidešimts šeši ir viena. 
Chicago, Ill. 1906. Labai pui
kus apsakymai' iš rusų gyvenimo 
Pusi, -103. Kaina .......... . 25c.

102 MOKSLINČIUS TVARDAUO- 
KAS. Apysaka iš žmonių pada
vimų, kaip Tvardąucko tėvą už; 
puolė . žmogžudžiai,- ir kas iš to 
išėjo? Lenkiškai parašė J. I. 
Kraszewski.; * -Lietuviškai išguldė 
F. M. Dvi dali. Plymouth, Pa. 
1905. Pusi. 174. Kaina ....... 5bc.

103 MIŠKAS VIS SMARKIAUS 
DEGA. Parašė Stiklelis.’ 1 Apy
saka iš revoliucijos laikų Rusijo- 

, je. Kaip kaimiečiai, nesulaukda- 
’’ mi nuo valdžios jokio pagerinimo, 

padega girias. Brooklyn, N. Y. . 
1909. Pusi. 32.. Kaina ...... 10'C.

104 MUSŲ PASAKbs. ' Pirma lai
da. Vilniuje.;-!] šicįje knygelėje 
telpa 10 juokingi; pasakaičių, ku
rios užims kiekvieną. Pusi. 26. 
Kaina .................... 10c.

105 MORKUS IR AURELIJONAS. 
Apysaka iš pirmų amžių krikščio
nybės. Veria ilVytąlutaB. Tilžė
je, 1899. Labai gražiai aprašyta, 
kaip pirmuosiuose krikščionybės 
laikuose, kankino krikščionis ir. 
kaip tvirtai jre' laildėši savo' ti
kėjimo. Pusk 82. Kaina .... 15c.

106 NAŠLAITĖ. MlNe.pasaka. Pa
rašė Lazdinų .Pelėda. Tilžėje. 
Labai užimant# apysakėlė iš da
bartinio lietuvių gyvenimo. . * Pus
lapių 64. Kaina .................. . . 15c.

108 OBRUSITELIAIj Galerija , pa
veikslėlių iš maskolių gyvenimo 
Lietuvoje. Parašė Dėdė Atana
zas. Tilžėje, 1898. Čia yra ap
rašyta, kaip masknliški ėinovny- 
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. ,Pusl.
49, • Khia* 10c,1

110 PAMOKSLAI GRAŽIŲ ŽMO
NIŲ. Kun. A. Totoriaus. La
bai gražios ir pamokinančios pa-

* mokinančios pasakaitės. Shenan- 
Vdnah, Pa. i960. Pusk 95. Kai- 

; pa ■•«■•••................................... 60c.

111 PAJUDINKIME VYRAI ŽEMŲ."”
Apysaka. Parašė Vengriškai Mau-

* rikis Jokai ,o trumpai perpasako
jo lietuviškai A-iš-B. Puiki apy-

1 saka apie tautišką atbudimą ven
grų.. . Knygutė verta perskaitymo 
kiekvienam tėvynainiui. Tilžėje. 
1892. Pusi. 103. Kaina .... 20c.

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

Chicago, Ill.

“Kataliko” Ofise
galimą atlikti visokius Re
jentališkus dokumentus, pa- 
veizdan: Egząminuojam ab
straktus, Pirkimo ir parda
vimo raštus; Doviernastis; 
Testamentus; Draugiją in- 
korparavimus; Affidavitus 
ir visokius, kitus raštus; ko
ki tik Rejęnto arba “Notary 
Public” skyriuje daromi. 
Mes taipgi iškolektūojame 
dalis iš4 tėvynės ir atliekame 
abelnai visus reikalus. Taip
gi parūpiname pasportus iš
važiuojantiems į Lietuvą ir 
užtvirtįhame juos pas Rosi- 
još konsulį.
• H* ? V * ,. •' -

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

Didmiesčio ofisas: Kesner Building, 
kertė Wabash Ave. ir Madison St., 
Į5-tas,, flįoras, ruimo numeris 1512. 
Priėmimo vai. nuo 2 iki 4 po pietų. 
N. West ofisas: Home Bank Building, 
kertė Milwaukee ir Ashland Ave. 
Priėmimo valandos nuo 5 iki 7:30 
po pietų.

s, TEL. YARDS 1804

< > ST. ANUCAUSKIS, 
Karpenderis

.....  IB 
Kontraktorius.

'Budavojų visokius namus, mūrinius 
ir medinius, atlieku darbą greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kreipkitės 
par esvąjį' po numerių

4559 S. Hermitage Ave., 
y Chicago, Illinois.

DR. J. L. ABT
Pasekmingiausiai gydo visokias vyriš

kas, moteriškas ir vaikų ligas,

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

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

DB. JOSEPH L. ABT, 
1832 So. Hoisted St.. Chicago, HL 

Telephone Canal 37

4012
State Street
T el .Oakland 1441

ARU ir karštu va
ndeniu šildymo 

prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

d. H. OLSON

GERIAUSIA L. ŠOKIŲ MOKYKLA.

Mokina visokius 
šokius; mokiname 
vakarais: panedė- 
lyje, vtarninke ir 
seredoje. Norinčius 
mokintis meldžiam 
atsilankyti minėtais 
vakarais, atdara 
nuo 7:30 iki 10:30 
Vul. vakare. Mo- 
kykks adresas. 936 
W. 33rd St., 
Morgan St., 
cago, lllin >is.

arti
Chi-

Prof. Frank: L. JANKAUSKIS. 
(1-7)

URA VISI PAS
J. ZARAMSKI ,

1096 Watli'tonst. Gary Ind.
Užtaikau' šaltą alų, skang 

l degtinę, ir suteikiu visokg 
rodą kožnarii naujai prib
uvusiam in, Gary.

Telephone Yards 151 
DR. J. N. THORPE 

Gydytojas ir Chirurgas. 
Pasekmingai gydc moterų ir vaik\ 

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

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

DAKTARAS 
JOSEPH F. KOZLOWSKI 

SPECIJALISTAS ANT 
MOTERŲ LIGŲ.

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

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

Telephonas Yards 1781.

Telephone Yards 2750 
PIRMOS KLLASOS SALIUNAS

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas ma x atėjęi 

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

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

Telephone W. Pullman 1739

Lietuviška Registruota 
AKUŠERĖ 

ELEON. S. SUTKUVIENĖ 
148 East 107 Street, 

Roseland, Ill.

Tel. Lawndale 3670

W. POLCYN
MASON COHTRtCTM

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

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

"F,

Iškaltą^ 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.

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

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

Ashland Av., Chicago, UI,

Exami navoj u Abstractus, ir at
lieku kitus visus reikalus No- 
tariuszo pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve
timtautį.

Pirmutinis lietuviškas išdirbėjas 
visokią minerališką 

gėry m:?, kaipo.
aiSGEB ALE, P APSO, SALSEEIO 

IB OBUOLINĖS SALDĖS

K. MAKAREV1CZE

911-33rd St.
Tel. Yards 5423

ATYDA ST. CHARLES 
LIETUVIAMS!

Fotografiją pusę tuzino dykai — 
kas užsirašys pas mane "Kataliką” 
visiems metams ir i žsimokės $2.00.

Simonas Kiela
575 W. 6th St., 

St. Charles, Dl.

^UIKU0 SALI U NA
Labai ąardi arielkole, szaltas bavarskas 

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

užsirašyti.

SLOGA
I Nelaukit kol pirmas apsireiš- 
I kimas šitos pavojingos ligos in- 
|| siskverbs, kaipo skaudėjimas 
|| galvoje, kojose, atvedina karštį 
| gėlimo ir pailsimo kojose ir tt. 
I tuojaus vartokit D-ro Richter’s 
| PAIN-EXPELLER 
E pagal nurodymą apvyniojime 
| apie buteliuką.
g J Taipgi naudingas ant Reuma- 
Į tizmo, Neuralgijos ir šalčio.

Saugokitės pamegzdžiojimų ir 
žiūrėkit kad luobine popiera iš- 

įj- rodytų kaip čia parodyta ir galai 
lįj užpečetyti mus pečėtim su An- 
i cheru. Kitaip, gaunat netikras, 
I nuduotas. -«
I 25 ir 50 centų aptiekose ir pas 
į F. AD. RICHTER & CO.
i 215 Pearl St., : NEW YORK.

Geriančias Rankvedis Išsimokinimui

ANGLIŠKOS KALBOS
Jos vardas yra.’

“Vienatinis savo rųšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis”
Kaina drūtuose audeklo apdaruose tiktai $1.25

Kiekvienas supranta kaip yra reikalinga angliška 
kalba šitame krašte. Žmogus atvykęs į šitą šalį pri
valo lavintis angliškoje kalboje delei pagerinimo savo 
būvio. Taigi mes rekomenduojame naujai išleistą kny
gą : » 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 Jungtinių Amerikos 
Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga.

Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip:;

JONAS M. TANANEVICZE
5244 So Morgan St. Chicago. HI. '*

RU-KART NERELINIS LAIgBįkŠTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA iŠU KARTU 
" ANT NEDĖLIOS 3 '

. ...'... . c <• 'i 1 ■

Išeina kasutarninkas Ir petnučia.
---------- ----------  PRENUMERATA KAŠTUOJA:-------------------

-AMERIKOJ [”<Š’’^a*2i?2S(pusei matų $1.25
FTTROPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

( joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

Rašyk tuoj aus, o gausi vieną numerį dykai

W. D. Boczkauskas & Co.
520*522 W. South A9I., - Mahanoy City, Pa

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

Elektros Šviesa
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei

kia šviesą tūkstančiams namą ir tūkstančių arklių 
pajiegos fabrikams perdėm visą pietvakarinę dalį 
Chicagos.

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

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

General Contract Agent
General Offices, (Peoples Gas Bldg) 

122 So. Michigan Blvd.
(Randolph 3341

. Phones: [Alltom. 64612
Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 

šviesos ir pajiegos.

Lietuviškoje aptiekoje
’ 'S*-1 ' < ' (&-•-»)

Kr zy winskio
Kambarys Optiszkas

Atminkite.
Skaudėjimas galvos, nerviškumas, skaudėjimas 

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

Optiškas kambarys ExaminavimuiOptiškas kambarys Examinavimui randasi ap
tiekoje Krzy winskio, valandos ofiso: Nu^pusės 8 iki 
9 vai. vakarais arba dienomis. į

Priimame visokius taisymus akinių.0. Turime vi
sokių gydančių žolių nuo 
reikalinga aptiekorystėje, 
dykai. Taippat išdirbam 
nius nuo visokių ligų, 
miausios, persitikrinkit 
sų tavoras yra visados

visokių lig^į ir viską kas 
visokias rodai suteikiam 
visokius vaistus, familiji- 
Kainos musų /yra kuože- 
patys ir atminkit, kad mu- 

_T ______ t/_„ ______ šviežias ir gyarantuotas.
Atsiduodamas jūsų atminčiai garbingi tautiečiai 

ir tautietės pasilieku su pagarba,

Josepb E. Kizgwlnski
3149 S.Morgan st.,Chicago, Ilk

SVEIKATA
Nesenai “Kataliko” išleistuveje išleista nauja knyga, kokios lietuvių kal- 
ligšiol dar nebuvo, vardu:

Sveikata arba Tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatą.

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

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

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

alaC 2. Valgymo budai ir virimas. JbmL
3. Virškinimas.

W 4. Valgio rūgimas arba fermentacija. w
5. Kas yra alkoholis.

w 6. Kraujo cirkuliacija. M
j Alsavimas (kvėpavimas). j

8. Kūno pielčiai ir judėjimas. A
Inkstai bei oda ir jų priedermės. • -
Dirksniai.
Pajautimai,

boję

fL 9.
į|[ 10.

11. _______ ..Ill 12. Sveikata ir liga. ¥ ||I
IW ' 13. Parazitai.
VI 14. Privatinė ir vieša sveikata. Ui
vĮlj 15. Kaip išplėtojus kūnas. Mlj
u 16. Balsas. ui

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

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

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

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

• '^’4

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

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

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

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

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 rankvėdį į braugiau- 
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. Abclnai imantį

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 
teisybė.

dailių ir teisingų liudijimij turime desėtkus. Ir vis sakoma tikra

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

PER APGARSINIMUS VAISTUS? g
. 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. 7^ ^
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” išleistuvė išleido SVEIKATĄ lietuvių brolių naudai, jų būvio 

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

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

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

*Telephone Canal 2118 < 

t OR. A. LEONARDAS JUŠKA i 
įf Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
* 1749 So. Halsted SL, Chicago, Illinois. *5 PRIĖMIMO VALANDOS: 5
sz Nuo 9 ryto iki 11: po piet nuo 3 iki s ir
* vakare nuo 7 iki 9.
**************************

THE r ALCON OI GAB FACT.
Po vardu SAKALAS Cigarą Fabrikas

J. A. Nutauc Sav.
— išdirba gerin»®i!in — 

HAVANOS CIGARUS
Chicago, UI.

4613 S. Ashland Av., 
TeL Yards 1733. 
SUSIRINKIMAS.

**************************
5 Telefonas Yards 1532 W
* DR. J. KŪLIS *
* Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. *
* 3265 So. Habited St., Chicago, Illinois. *
5 PRIĖMIMO VALANDOS: Ž
ne Nuo o ryto iki ir: 6 iki 9 vakare. ja 
įf. Nedel. nuo9iki 12popiet: i.uo6ikiSvak jį 
*«^***^«****Į)f******«***«

£F«£LLS
•-? ;• JlawHal Balte a Specialty.

Telephone Yards 3547

kontraktierius
Pervežimo ir pakėlimo namų.

. Visus užkalbinimus atlieka kuo veikiausiai.
939-33rd Pl. Chicago, Ill.

Telefonas Canal 3263 I

Daktaras S. Wissig
IS SENO KBAJAUS.

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir mo
terų, kad ir užsisenėjusias. Jei kiti jus neišgydė n neikit pas j j, o jis 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

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

dėliotais nuo 10 iki 12 ryto.
- 1759 West 18 Str., Corner Wood Str.

S&W-
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ADMM—BTRACIJA LIET. TEATRAL. 
t»r.AUG\ STĖS PO PRIEGLOBA 

MARTINO.
Petr. Andrejauckas, Pirm., 

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

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

1900 W. 17th St.
Kadzievski, Išdininkas, 

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

3244 S. Mrgan St.

Ant.
Dom.

Mart.

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

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

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

3231 Auburn Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
STANISLOVO V. IR K. 
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave. 
Mot. Randis Pagelbininkas, 

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

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

4530 S. Wood St. 
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

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

TAUTO POLITIŠKO KLTUBO. 
VILKE-BARRE, PA.

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

J. Ažis, Pagelbininkas, 
130 Stauton St.

K. Kučinskas, Fin. Rast.,
141 Park Ave. —••

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

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

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

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery St.

VYRIAUSYBĖ GVARDIJOS DIDŽ.
L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIŲ ANT TOWN OF LAKE.

K. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

K. Ciapas, Pagelbininkas, 
4436 So. Hermitage Ave.

B. J. Keperša, Nutarimų Raštin. 
4644 So. Paulina St.

K. Ciapas, Finansų Raštin., 
4436 So. Hermitage Ave.
V. Jasulaitis, Kasierius, 
4552 So. Ashland Avė.

K.Trakšclis, Gvardijos Jenerolas,
V. Jasulaitis, Gvardijos Adjutantas, 
L. Boniaviče, Gvardijos Maršalga.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO R. ir K.

Kaz. Naugžemis, Pirmsėdis, 
3202 Auburn Ave.

Jos. Gurinskas, Pagelbininkas, 
3347 Auburn. Ave.

Ign. Mateliunas, Prot. Raštin., 
1424 So. 49 Ave., Cicero III.
J. S. Palyanskas, Fin. Raštin., 

3325 S. Morgan St.
Vine. Stankus, Išdininkas, 

2934 — 29 St.

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. ^pui
kų vakarą, kur bus: kalbos, deklama
cijos, monologai ir kiti' lietuviški 'žai
dimai. Durys atsidarys 6 vai. vakarė. 
Programas prasidės 7:30 vai. vakare.

Tikietus galima pirkti iškalno, - se
kančiose vietose: ant Bridgeporto-Ta- 
naneviez Savings Bank ir A. Olszews
ki Bank, ant West Side M. J. Taitąne- 
vieio Bank; Bagdžiuno Bank ir spaus
tuvėje pas J. Ilgaudą, ant Towif of 
Lake New City Savings Bank; V.<Mi- 
laszevicz Bank. Tėmykite:. Perkant 
tikietus minėtose vietose gaunamą už 
pusę kainos, o perkant tikietus -prie 
durių svetainėje reikia mokėti pilnai 
50 centų. j

Pasibaigus programui bus šokiai su 
lakiojančia krasa. Kviečia

KOMITETAS.

ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda visf TEKnimai rakandai. 
Rakandai yra darj.Hbai geram padč-;- 
jme ir dideli, ngftiduoda labai pfc 
giai. . Parsiduoolr tat 4' priežasties, jog 
savininkas važiuoja Lietuvon. Juoza
pas Balcziunas, 541 W, 14 Place, 
Chicago, Ill., arttros-Jubos iš fronto.

,i(6ra
Paieškau Juozapo Eiduko ir Petro 

Jargelo, paeinančių iš Kauno gub., Ra
seinių apskr. metų atgal gy
veno Scranton, PįL'ibėt dabar nežinau 
kur buna. Gal >kas girdėjote ir jie 
patįs tegul atsišaukia antrašų:

Juoz. Jucikas,
4433 S. Hermitage -Ave., Chicago, Dl.

(6-8)

858 W. 33rd

I K. J. FILLIPOVICH
General Agentas

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. 
Apsaugoja namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir 
Gary, ind. už labai žemas kainas, taipogi parsiduodu 
farmas labai pigeį. Kolektuoju bilas visokios notu- 
ros, taipogi prisiuneiu kamarninkus del išmieravimo 
lotų ir farmų. Imu visokias provas civilnas ir kri- 
minališkas ir priduodu goriausiems advokatams. Rei
kalauju agentų Chicagoj. Mokantiems vyrams 
raštą geras uždarbis.

Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiškai. 
Offiso valandos: nuo 8 iki 10 ryto ir nuo 3 iki 9 vak.

St., Gyvenimo adresas: 826 W. 34th St.
TELEPHONE DROVER 2250.

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

SENIAI LAUKIAMAS TEATRAS.
“Birutė” stato scenoje M. Petraus

ko operetę “ KAMINAKRĖTIS . IB 
MALŪNININKAS ’ ’ nedelioj, vasario 
(Febr.) 18 d., 1912 m., šv. Jurgio 
parapijos svetainėje, 32-ras Placė ir 
Auburn Ave. Pradžia 7:30 vai. ’vak. 
Tikietai 25e. ir augščiaji.

Kiekvienas jau žino, kad jaigu atei
si pamatyti ‘ ‘ Kam. ir Mal. ’ ’ tai -gau
si juokų iki ausų, glėbiais, kaip nie
kur kitur. Ateidamas geriau drūčiai 
susijuosk, nes kaip pradėsi juoktis, tai 
tam nebus nei galo. Bet nevien juo- 
kų prisikimši pilnas kišenes, išgirsi 
ir puikias dainas, gražias, švelnias 
melodijas. Pabaigoj šokiai ir žaislai. 
P. P. V. Sarpaliaus orkestrą.

(6-7)

Pradžia 7:30 val. yak.

Paieškau savo tikro brolio Vinco 
Banevičiaus ir 3 seserų: Kastės, Da
mininkes ir Kąrusės. Brolis gyveno 
12 metų Philadelphia, Pa., paeina iš 
Vilniaus gub., Varkalų parap., kaimo 
Seniniškių. Jisai pats ar kas kitas, 
meldžiama duoti žinią adresu:

Charles Boman,
. Alderson, Okla. J

JUOZAS SZLIKAE 
“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.

LIETUVIS KBIAŪCZIŪS
Jonas M. Tananeviče, 

“Kataliko” leidėjas.

Kazys .Vilniškis,
LEWISTON, ME.

, P. O. Box 36.

Paieškau savo .pusbrolio Mateušo 
Ermatos, paeinančio iš Suvalkų gub., 
kaimo Kirsnos, apie 25 metai Ameri
koj. Girdėjau jis gyvena apie Chi- 
cagą. Jis pats ar kas jį žino prašau 
danešti šiuomi adresu:

Antanas Vąlentukonis, 
1702 E. Miler Sti, Springfield, HL

CICERO. ILL. 
F/A. Golubickis, 1412 - 
M, Szarka,

49 th Av.
1410 — 49th Ct.

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

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIO.

J. V. ZachareviCe, Prez.,
917 — .-3rd St.

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

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

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

Draugysčių Reikalai
TEMYKITE 

z LIETU VIAU

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
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 Aye.

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

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

ADMINUTRACIJ A L. L. U.
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

'78 Oxford St.
Juozas Adoįrinas, Prot. Sekr., 

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

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

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis,

■ 446 Main St;. .< 
Jonas Kučinskas, -Raštin.,

238 Slocum St.

Taupykite pinigus.
Keistute Paskolinimo ir Budavojimo 

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

ge Vasario 8-tą 1912 ant Draugystes 
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 
Chieagoje. Akcijos kaina 25c., taigi 
kiekvienas gail užsirašyti po keletą 
akcijų, akcijos užsibaigia už 6 metų 
ir kiekviena akcija atneša $100. Tai
gi guoduojami draugai ir draugės 
meldžiame užsirašyti kiek galima sau 
akcijų, nes tai yra geriausia būdas del 
sučėdijimo piuigų, mokant po kelis 
centus arba dolerius ant savaitės.

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

Skolina pinigus tiktai ant pirmo 
morgičiaus (Mortgage) su peržiūrėjimu 
visų popierų ant atsakančių namų.

Su guodone,
B. Butkus, Prezidentas, 

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

3236 So. Morgan St.
Phones: Yards 2716, — Wabash 2200.

BAISUS JUDĖJIMAS KENSINGTO
N’S, ILLINOIS.

Visų šventų parapijos-Choras nede
lioj 18 vasario, 1912 m., J. Stančiko 
svetainėj, 205 — 207 E. 115 str., ren
gia pirmą sykį iškilmingą vakarą be 
svaiginančių gėrimų. Bus lošiama 
puiki III veiksmų komedija: “PRIEŠ 
VĖJĄ NEPAPŪSI”. Dainuos choras, 
bus deklemacijos, monologai, solos ir 
muzika. Po viskam šokiai. Gerbia
ma publika yra širdingai kviečiama 
atsilankyti ant to pirmo inusų vakaro.

Su didžia pagarba, 
(6—7) , CHORAS.

Paieškau savo tikrą brolį Joną 
Jakštą, paeina iš Kauno gub. Raseinių 
pav., Šilalės parap., sodos šėrikų; jis 
gyvena Amerikoj 8į. metas. Turiu la
bai svarbų reikalą. Meldžiu atsi
šaukti ar jis pats ar kas kitas šiuomi 
adresu:

Peter Jakštas, 
4621 Wentworth Ąv., Chicago, Ill.

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

DR-STĖ LIETUVIŲ JAUNIKAIČIŲ 
DAINOS MYLĖTOJŲ.
A. Mieszlaikis, Pirm., 

2122 W. 23rd St.
S. Vasikauekas, 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.

SUSIRINKAMAS.
Dr-stė šv. Stanislovo, V. ir . K., tu

rės savo mėnesinį susirinkimą, nedelioj. 
11 d. Vasario 1912 m., 1 vai, pp pietų, 
žv. Kryžiaus parapijos svetainėje 46 
ir Wood gatvės. Kiekvienas privalo 
pribūti ir užsimokėti posmertinę už 
mirusį draugą Stanislovą Martinkų, 

ap-taipgi daug turėsime reikalų del 
svarstymo.

Paul P. Baltutis,
3249 S. Morgan St., 

Chicago, Ill.

ŠV<ADMENISTRACIJA DR-STĖS 
MATEUŠO APAŠTALO.
Petį. Andrejauckas, Pirm.,

918 — 33rd St.
Antanas Mazelauskis, Pagebininkas,

3302 S. Morgan St.
Nikodimas Overlingas, Rašt. Prot.,

3245 S. Morgan St.
Antanas Kasparavičių Rašt. Fin.,

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Išdininkas,

918 — 33rd Street.
Ignacas Brazauskis, Knygius,

3220 Illinois Court.

DIDELIS 12tas ROŽINIS BALIUS.
Parengtas storone Dr-stės šv. Anta

no iš Padvos, atsibus nedelioj, 18 d. 
Vasario (Febr.), 1912 m., Freiheit 
Turner svetainėje, 3417 — 21 South 
Halsted St. Balius prasidės • 5 vai. 
po pietų ir trauksis iki vėlumo nak
ties. Inžanga 25c. porai ir rožė už 
dyką,

Užprašom visus leituvius ir lietu
vaites, senus ir jaunus konoskaitlin- 
giausiai atsilankyti ant musų iškil
mingo baliaus, kur linksmai sau lai
ką praleisit. Kiekvienas atsilankęs 
ant baliaus gaus gyvą rožę. Su godone 
(6—7) KOMITETAS.

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

Silvestras Pileckas, Prezidentas, 
462 E. South St.

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

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

Kfizim. Deltuva, Finansų Sekr. 1-mas, 
96 Logau St.

į,* J8S3 Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant Si,.

Juozas šnipas, Kasierius, 
386 New Grove St-

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K.

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

425 S. Grant .' t.
7. Staneika, Vice-prezid., 

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

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

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

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

New Grove St.

LINKSMAS BALIUS.
Su programų parengtas Chicagos Lie

tuvių Draugijos Sav. Pašelpos, suba- 
toj, 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, 
Deklemacijos; 81 kp. L. S. S. A. miš
raus ir vyrų chorų dainos ir ant galo 
šokiai ir kiti žaidymai.

Davažiuoti galima karais iki 
gat., nuo ten 18-tos karais iki 
Place ir pusę bloko į vakartis.

(5-6)

18-tai
23-čio

GRAŽUS BALIUS.
Draugystės “Vienybės” atsibus, ne

dėlioję, 11 d. Vasario (Fębr.), 1912 m. 
Freiheit Turner svetainėje, 3417-21 
So. Halsted St. Balius prasidės 5 
vai. vakare. Inžanga 25c porai.

'< Vieny-Nepamirškit Draugystes 
bes” baliaus. ~

(5-6)
Su pagarba, 

KOMITETAS.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis,
843 — 33rd St.

Jonas Bagdonas, Vice-prezi.,
3236 So. Morgan St.

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

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

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

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

Vladislovas Lincevicze, prezidentas,
- 18 Union St.

fuozas Muckus, vice-prezidentas, 
439 Indiana Avė.

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

Felix Jakszta, fin. sek-.,

GRAŽUS BALIUS.
Šv. Panos M. Ražancavos, Panų ir 

moterų draugystes, atsibus nedėlioję, 
11 d. Vasario (Febr.), 1912 m., Miko 
Meldažio svetainėje, 2242 — 44 W. 
23 Place. Balius prasidės 5 vai. va
kare. Inžanga 25c. porai. Merginai 
vienai 15c.

šiuomi užkviečia visus lietuvius ir 
lietuvaites ant šio gražaus baliaus, 
kur bus visokių skanių gėrimų ir kve- 
peneių cigarų, muzykė bus parkvies- 
ta net iš Vištyčio kuri griež lietu
viškus šokius. O moterys ir mergi
nos, sąnarės šios draugystės, grąžei 
pasipuošusios, priims kožną vieną sve
čią ir stengsis kuosmagiausei užbo- 
vit iki vėlybai nakčiai. Taipgi ne 
pamirškite, jog svetainė kurioj atsibus 
balius yra suvisu nat ja,' gražiai žibu
riais papuošta ir slidžios grindis del 
šokimo. Privažiavimas is visų dalių 
labai parankus iki 18 g., o tais karais 
iki 23 J_-a.ce, ir paeiti 1 bloką į vaka
rus kur rasite tą gražų visiems balių.

Mykolas Sabaliauckas kasierius, 
214 Entrance Ave. 

Matcušas šabonas, maršalka, 
Apiekunai kasos: 

Antanas Waitekunas, 
Jonas Grigoras, 

^Adolfas Paraszinckas.
. (52—2) . .

DIDELIS BALIUS SU PROGRAMŲ.
Parengtas 36-tos kuopos Susivieni

jimo Lietuvi.} Amerikoje nedėlioję, 11 
.dieną vasario (Febr) 1912 South Side 
'Turner svetainėje, 3143 So. Stata Sis

TREČIAS MASKARĖDOS BALIUS.
Drstčs Palaimintos Lietuvos, atsi

bus subatos vakare, Vasario (Febr.) 
10 d., Pulaskio svetainėje, 1711 So. 
Ashland Avė., arti 18ts gatvės. Ba
lius prasidės 7:30 vai. vakare. "Ti- 
kietai 25c. ypatai. Bus tai vienas iš 
puikiausių balių visoje Chieagoje, ku
ro jau daugumas senai laukia, nes ši
tas balius užganėdins visus. Vieni ga
li pasirengti kuojuokingiausiai, o kiti 
kad linksmai ir smagiai Vaiką pra
leisti. Prašome tėvų ir motinų, taad 
ir vaikus kartu atsivestų pamatyti 
jvariai pasirėdžiusius ir gražius žais
lus. Jauni šoka, štukavos, o tėvukai 
ullavos.

Kviečia visus be skirtumo, i, 
KOMITETAS.

Baldwin Locomotive Company iš 
Philadelphia, Pa. nupirko 370 akrų 
žemės mieste Indiana Harbor, Ind. ir 
tuojaus pradės statyt milžinišką gari
nių pečių dirbtuvę,/kur' 15.000 žmonių 
ras darbo. ,- ,T

Mes turim pardavime geriausius lo
tas arti šito fabriko. Delei platesnių 
žinių ir kainos lotų kreipkitės į mu
sų ofisą.

Branch office: Į>. K. Walshim & 
Co., Indiana Harbor, Ind.

D .K. Walshim & Co., 216 Reaper 
Block 82 W. Washington St. Chi
cago, Ill. (6—9)

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 
j visas svieto dalis.

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

wtWo & SleiDM

Parsiduoda grocetne ir bučernė už 
labai mažą kainą. Apgyventa tarpe 
lietuvių ir lenkų.’ Norintieji tegul 
atsišaukia. Ignacus Tyszkevicze, 4845 
W. 14 St., Cicero, Dl. (4—6)

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- 
teu 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.

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

CHICAGO,

TEATRAS IR BALIUS.
Dainininkų dr-ja “Našlaitė” šta

to scenoje vieno veiksmo komediją 
“VIENAS Iš MUSŲ TURI APSI
VESTI”, 11 d. Vasario; 1912 m. Juo
zapo Yukniaus svetainėje,' 4834 1 j
gatvės Cicero arba rGretut Works,sjllE 
l’o perstatymui bus puikus šokiai, kiu
riuose reikalaujama net 2000 šokėjų. 
Ant to vakaro atsilankę išmoksime 
mokslą mylėti ir pamatysime kaip 
mokslavyriams niekas nėra miela, 
apart mokslo. Nepamirškite, kad ši
ta draugija daro repeticijas kožną 
pėtnyčią Petro Yukniaus svetainėje; 
1442 — 49 Court.

Ar nori darbą? Jagu taip tai aš 
turiu vieną lotą- antr-pardavimo, kuris 
parsiduoda už nužemintą kainą, iš 
priežasties važiavimo- -į Lietuvą.- - Ku
ris pirks šitą lotą, tai galės gauti 
darbą pianų dirbtuvėje:- 

3364 S.
(4^-6)

Kreipkitės

Parsiduoda geras'įsalįunas, geroj vie-, 
toj. Parsiduoda-1 anai pigiai, iš prie
žasties, jog savininkas nesveikas ir 
itvažiuoja tėvynėn. Atsišaukit pas: 
1739 So. Halsted £Įt., priešai 18 gat.

(5-i7)

MIKASJ.TANANEVICZE
670 West 18th st, Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate, 
Brką ; parduoda namus ir lotus!

rlluodą -šiffcortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

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

DIDELIS BALIUS SU PRA
KALBOMS.

Parengtas per Sąjungą Lietuvių 
Namų Savininkų Chieagoje, atsibus 
subatoj 17-tą dieną Vasario 1912 in. 
bažnytinėje salėje parapijos šv. Jurgio 
K. ant 32-ro PI__ i- ’
Prasidės 7-tą vai. vakare. 
25e ypatai.

Nuoširdžiai užprašome visus lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti ant 
šio didelio baliaus, o ištikro nepasi
gailėsite, nes tai bus pirmas' toki s 
balius. Su godone 
(6—7) KOMITETAS.

Parsiduoda grosęrnč ir bučernė 
geroj vietoj tarp lĮetuvių apgyventa. 
1515 — 49 Avė.; Cicero, III. (5—7)

Place ir Auburn Ave.
Inžanga

TEATRAS, BALIUS IR DAINOS 
SU PROGRAMŲ. ■

Parengta Jaunų Lietuvių Išsilavini
mo Kliubo, atsibus subatoj, 17 d. Va
sario, 1912 m. 
je 2242 — 44 
atsidarys 6:30; 
vai. vakare. 
50e. ypatai.

Statoma pirmą kartą ant scenos 
bai puiki dviejų aktų komedija 
maitės “APSIRIKO”, kokios dar 
šiol nebuvo matyta.
tuviškos, padainuos labai gražiai ir 
bus išdalinti gražus programai su di
deliais apgarsinimais. Po dainų bus 
gražiausia muzika, kur grieš visokius 
šokius, su skrajojančia krasa. Tai 
bus gražiausis balius ant svieto su vi- 
l kioms zabovoms, kur galėsite susi
rinkę praleist linksmai vakarą.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės! 
labai retai turim tokį juokingą teatrą, 
todėl širdingai kviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites kuoskailingiąųsiai 
atsilankyti ant musų iškilmingo vaka
ro paskutinį subatos-’ vakarą prieš 
užgavėnes. šokiai trauksis iki po 
dvylikai nakties. Bus grąžei patar
naujama muš susirinkusiai publikai. 
Nepamirškit tos progos jauni ir seni 
nesigailėsite per gavėnę, pamatę 'ko 
dar nematėt ant šio puikaus vakaro 
(6—7) KOMITETAS.

M. Meldažio svetainė-
W. 23 Place. Durys 
teatras prasidės 7:30

Inžanga nuo 25e.

Bus dainos

iki

la- 
že- 
iki 
lie-

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalingas vaikas pabai

gęs Publik arba parapijinę 
mokslainę į “Kataliko” Re
dakciją.

FARMAS PARDUODU FARMAS.
Lietuvių Kolionija Michigan Valsti

joj kur turi pirkę 10 lietuvių farmas 
Mason ir Lake Cąunty turiu ant par
davimo daugybę geros neišdirbtos, 
žemės tarpe tų lietuvių farmų taippat 
turiu. Gyvenamų farmų su trobomis 
ir sodnais. Žemę su moliu juodžemiu 
ir smėliu maišyta, kokios nori, tokios 
gali pasirinkti žemės. Parduodu pi- 
gėi ant lengvų išmikesčių.. Adresuo- 
kie tuojaus, aš prisiųsiu lietuvišką 
informacijos knygelę ir mapą nuo 
mano žemių dovanai.

ANTON kiedis, 
PEACOCK LAKE COUNTY, MICH.

(6-i3)

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

Moka $3.Ou nuo šimto už padėtus pi
nigus. Skolina 
pirkimui namų, 
iš kitų bankų, 
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies ir vagių po — tta". P?~
ka ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus į visas dalis svieto. No- 
tarijalnam , skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legališkas popieras ir 
dovierenastis ir užtvirtina pas kon- 
sulį.

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

pinigus statymui ir 
Partraukia pinigus 
Parsamdo bankines

$3.00 metams. Per-

“KATALIKO” 
Agentai.

ANDRIUS JUREVIČIUS 
‘‘Kataliko” ’agentas.

m (JI U -v

Vargoninkas, atvažiavęs iš Lietuvos,, 
ieškau vietos, galiu vesti chorą, turiu' 
paliudijimus. ‘ • . - < • ~ ;

Antanas Glemsa, «.
812 E. 6th St., Wilmington, Del.

„ (5-7) . ; \ =

Paieškau savo sunąuš Stanislovo 
pinskio, paeinančio iš sodos 
lių, Pavandenė 
Kauno gub.

pinskio, paeinančio iš sodos Pabirįu- 
lių, Pavandenė parapijos;- Teišrųr pav^ 
Kauno gub. Apie 5 metai Amerikoj, 
girdėjau, kad praeitą vasarą gyveno- 
.Philadelphija,. .Pa., dabar -jeri-miitinac- 
pribuvo iš Lietuvos labai pasiilgus.' 
Jis pats ar kas iš pažįstamdfmaljįmė.- 
site pranešti adresu: - '■ ' ■ • - ! ;

Adam Lapinski,
552 W, 15 St., Chicago, Hl.

raštį “Kataliką” ir priimi
nėti už ji prenumeratą, 
rinkti drukus ir apgarsini
mus “Katalikui” ir kolek- tv Xtuoti uz juęę pinigus taip
gi pardavinėti knygas.

Jonas M. Tananevičia, 
“Kataliko” leidėjas.

GRAND RAPIDS, MICH.
Jonas Brazaitis, į 581 Broadway St.

TORONTO, CANADA, 
P. Ar Capas, 246 Bellwood

BROCKTON, MASS.

B. P. Meškinis,

Ava.

35 Arthur
135 James

NEW CITY SAVINGS 
BANK

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

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

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

TOWN OF LAKE SAV
INGS BANK 
J. J. h'liIZ S, S&V*

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

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

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

IZIDOR NAUSIEDAS
917 West 33rd st., Chicago.

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

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

P. M. KAITIS
1607 N. Ashland Av. Chicago 
- Priima bankon pinigus ir moka 

s ant Real Estate, 
namus i rlotus.

3%. Skolina pinig s ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus i rlotus. 
rird&ddff jštttaitres ir Siunčia pinigus 

vitas svieto dalis. * ’
OFISO VALANDOS: Panedėliais, 

soredoms, ket v ergais ir stibatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
triukais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki

M

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617
ILLINOIS

DR. A. L. GRA1ČUNAS
LIETUVYS GYDYTOJAS

3310 South Halsted Street 
Telephone Yards 3162 

CHICAGO, ILL.

KRYŽIUS ELEKTRIŠKAS VOLTA.

■
 Likosi išrastas Austrijoje prieš porą 

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

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

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

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

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

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

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

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

Telephone Yards 4527.

Atsakančiausias
Lietuvis

Folografistas.
Telephone Vtard«T3lotai

Telephone Yards 1454

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

3502 So. Halsted Street. Chicago, III.

11



■ata

m i VIETINES ŽINIOS. &
———M——I III I

S&2 džiai.

Sekkime jų pavyzdį.
Teko atsilankyti į “Drau

gišką vakarėlį atidengimui 
įViešo Knygyno” vakarinė
je miesto Chicagos dalyje, 
kuris atsibuvo sausio 31 d. 
š. m. Reikia pažymėti, 
kad pas mus, Chicagoje, lie
tuviai vakarą -vakarėlių tu
ri daugiau, negu jie gali su
spėti į juos atsilankyti, bet 
tokią vakarėlių, kaip ati
dengimas viešo knygyno, ne 
kasdiena pasitaiko ir tokis 
dalykas yra išimtinas, svar
bus musą visą reikalas. Iš- 
tikro, vakarėlis padarė 
įspūdį “didelės šeimynos”, 
kurios nariai pilnai žino sa
vo priderystes. Paminėti
na yra mandagus ir suma
nus to vakaro vadovas, p. 
J. Bučinskas ir labai apsu
kri bei meili su visais sve
čiais —- it tikra šeimininkė 
— p-lė S. Kaupiutė. Sulyg 
kalbėtoją tame vakarėlyje, 
tai nesvarbu kas ką kalbė
jo, nes tas jau taip pa
prasta, tik tiek pasakysiu, 
kad visi kalbėjo ne dėlto, 
kad tik kalbėti, bet dėlto, 
idant ką-nors svarbesnio 
pasakyti savo svečiams ir 
savo kalbų temas išpildė 
pusėtinai. Antgalo reikia 
paminėti, kad ypatingai 
svečius surišo “tėvynės 
meilės” ryšiu p-lė K. Kau
piutė savo deklemacija ir p. 
V. Prūsokas monoliogu. — 

/Duok Dieve, kad pas visus 
svečius ilgam laikui pasi
liktą omenyje to vakarėlio 

.fsukelti jausmai ir įspūdžiai! 
& Dr. A. Graičunas.

pavyzdingas ir kurias žin- 
geidaujanti visuomenė gali 
aplankyti ir persiliudyti 
apie nepaprastą čuinumą, 
švarumą ii’ sveikumą ap
linkybių, kokiose yra užlai
komos tos sveikos karvės.

Tą visą kaimenių savinin
kai mandagiausiai kviečia 
ir apsilankiusius noriai su
pažindina su visais buklais, 
palytinčiais pienininkystę.

Štai kur galima gauti taip 
vadinamą “Certified milk”, 
miestuose:

Edgewood Parmos
F. A. W. Kieckhefer, Pewaukee, Wis. 
Rusehe Haller Co., 3823 Rokeby 
Ira J. Mix Co., 361 E. 30th St. 
Bowman Co., 415 N. Albany St. 
Bowman C -., Evanston.
Bowman Co., Oak Park.
Winnetka San. Dairy Co., Winnetka. 
Theo. Suelke, Highland Park.

Arcady Farmos 
Lake Forest, Ill.

1802 Berteau St.
4221 S. State St.
6041 Wentworth Ave. 
Evanston.

st.

Bowman Co., 158 W. Ontario St.
Bowman Co., 1802 Berteau St.
Bowman
Bowman
Bowman jjvauo.un.
Huntley Co., 2346 W. Adams St.
Winnetka-San. Dairy Co., Winnetka.
Wilmette Dairy,.Wilmette.
F. G. Zahnle, Highland Bark.

Sedgeley Farmos
Hinsdale, DI.

Walker-Gordon Lab., 2452 Calumet av.
Kee & Chapell Co., 1101 N. Franklin st.
Kee & Chapell Co., 4540 Champlain av. r ------ - • • - •

Wern Farmos

Co.
Co.
Co.

Kee & Chapell Co., 1811 Columbia av.
Wern Fanuos •

D. L. Williams, Waukesha, Wis.
Borden ~ —
Borden
Borden
Borden

st.

S. L. A. 36-tos kuopos 
balius.

Vasario 11 d.,: ty. atei
nančio j nedėlioj, atsibus S. 
L. A. 36 kuopos balius su 
programų South Side Tur
ner salėje, 3143 So. State 
str. Kadangi minėta salė 
yra puiki, tatai tan vaka- 
ran-baliun, kaip girdima, 
žada apsilankyti daug lie
tuvią. Programas susidė- 
siąs iš kalbą, deklemaciją, 
monoliogą ir kitą lietuvišką 
žaidimą. Svetainė bus ati
daryta 6 valandą vakare.

Co., 1529 W. Van Buren 
Co., 2607 W. Monroe St. 
Co., 2800 N. Talman Ave. 
Co., 444 E. 47th St.

Brook Hill Farmos 
Howard Greene, Genesee Depot, Wis. 
Wieland Co., 3638 Evanston Ave.
S. Wanzer & Sons,- 19 E. 30th St. 
United San. Dairy Co., 5835 S. Blvd. 
Christiansen Bros., 2700 N.Campbell av.

Park Farmos
J. H. Williams, Waukesha, Wis. 

Borden Co., 2607 W. Monroe St. 
Borden Co., 4243 Ravenswood Pk. 
Borden Co., 101 N. Cuyler Ave.

Pleasant Valley Farmos
Robert G. Morey, Waukesha, Wis. 

Borden Co., 1529 W. Van Buren St. 
Borden Co., 3126 Wabash Ave. 
Borden Co., 321 W. 70ti Pl.
Borden Co., 7256 S. Chicago Ave.

Wakefield Farmos
George E. Van Hagen, Barrington, Ill. 
Borden Co,, 1529 W. Van Buren St.

Hawthorne Farmos J
Spencer Otis, Barrington, BL 

Borden Co., 1529 W. Van Buren St. 
Hartwood Farmos

H. Stillson Hart., Barrington, Bl, 
J orden Co., 1529 W. Van Buren'St.- - - I - - •

Tikėdamas, kad musą 
viengenčiams tuomi patar
nauju, ypatingai kūdikiams 
ir pabėgusiems ligoniams, 
visus meldžiu šitą antrašą 
surašą išsikirpti ir laikyti— 
kartais gali būti labai rei
kalingas.

Dr. A. K. Rutkauskas.

Už piršto sužeidimą < 
$23.500.

Apsaugos kompanija 
Lloyd Insurance Co. Angli
joj išmokės Jonui Kubeli- 
k’ui, garsiam avietiniam Če
ką smuikoriui, $23.500 už 
sužeidimą valant ponagiūs 
kairėsės rankos piršto, de
lei ko turėjo atidėti perei
to j subatoj rengiamą Chi
cagos Auditoriume teatre 
savo koncertą. Publikai, 
kuri jau išanksto buvo nū-; 
sipirkusi biletus — pinigai 
jau sugrąžinta, o kartu at
šaukta taippat rengiami jo 
koncertai miestuose Mil
waukee ir Madison. To 
garsiojo smuikoriaūs pirš
tai apsaugoti $235.000.

Minėtoji Anglijos apsau
gos kompanija žinoma yra 
tuomi, kad ji apsaugoja 
viską ir nuo visko. Daini
ninkai, pianistai, smuiko- 
riai ir tt. yra apsisaugoję 
toj kompanijoj, vienok 
kompanija labai atsargiai 
moka atlyginimą, nes pir
miausiai labai nuodugniai 
išegzaminuoja savo klientą. 
Garsios dainininkės Tetra- 
zini ir Mary Garden turi 
apsisaugoję savo balsūs, o 
Paderevski’s jau nekartą 
gavo atlyginimą už išsuktą 
pirštą. Z",/

savo amate "reikalavo pini
gą, tatai ir vedęs net ketu
rias pačias.

Veikli moteris.,
Labai energiška moteri

mi yra poni F; W. Packard, 
uždėtoj a ir pirmininkė or
ganizacijos “Society of 
Humane Friends ”, turin
čios tikslą globoti gyvulius. 
Jos rupestimi dabar vežė
jai gali girdyti savo arklius 
So. Water gatvėje, kur kas
diena yra toks didelis va
žiuojančią judėjimas. Poni 
Packard pati viedrais girdė 
arklius, idant kitiems duoti 
pavyzdį, kaip reikia prižiū
rėti ir gailėtis gyvulių. 
Dabar miestas įtaisė South 
Water gatvėje fontanus, 
kuriais kasdiena naudojasi 
tūkstančiai vežėją.

Elixir of 
Jis veikiai 

sustiprina .virškinamuosius 
organus ir gydo visokias 
pilvo, žarnų ir kepenų li
gas. Išgydo greitu laiku 
vidurių sukietėjimą ir visas 
nuo to paeinančias ligas, 
kaip antai: galvos skaudė
jimą, reumatiškus ir neu- 
ralgiškus skaudėjimus, atsi
raugėjimą, rėmens ėdimą, 
širdies supiykimą ir daugelį 
moterų ligų. Sustiprina 
visą organizmą, taip kad jis 
gali visus savo uždavinius 
atsakomai pildyti. Gau
namas visose aptiekose. 
Jos. Triner, 1333 — 1339 S. 
Ashland avė., Chicago, UI.

nėr-s American 
Bitter Wine. LABAI NAUDINGA KNYGAI

IŠĖJO KĄ-TIK IŠ SPAUDOS VARDU

PAJAUTA
Lizdeiko Duktė arba Lietuviai 

XIV metašimtyj.
Istoriškas Romanas.

PARAŠE M. BERNATOWICZ
Lietuvi šk on kalbon vertė JONAS MONTVILA.

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

su

SMULKŽOS ŽINUTĖS.

Karolis Dukas, areštuo
tas ir apkaltintas anglių 
vogime, buvo teisiamas tei
sėjo Heap. Kadangi Du
kas turi pačią ir vaikus, o 
darbo jau trys mėnesiai ne- 
gali sau susirasti, tatai tei
sėjas paliuosavo jį nuo vi
sokios atsakomybės.

Kokis-tai John Bergguist 
negalėjo susilaikyti nuo 
stipriąją gėrimą vartojimo 
ir delei to atėmė sau gy
vastį.

ne-

Miesto taryba kovoja 
telefoną kompanija.

Telefoną kompanija 
nori pildyti miesto tarybos
nutarimą, kuriuomi pasta
roji nori prašalinti iš varto
jimo netikusią telefoną sys- 
temą, kur pirmiau reikia 
inmesti “nikolį” (penkių 
centą pinigą), idant galima 
butą . telefonuoti.- Miesto 
taryba, išklausius abiejų 
pusią: už ir prieš, nutarė 
tokį telefoną systemą pa
naikinti kaipo j'blędingą ir 
neparankų. Tas klausimas 
bus išrištas teismuose.

Iš bado ir šalčio numirė 
kokis-tai Charles Pike, 2324 
Morse avė.

Skulptorius^ kunigaikštis 
P. Trubėckoi atvyko Chi- 
cagoh ir '«»tadsė- savo vei
kalą parodą ■ fArt ■ institute.

Koncertas.
Šv. Kazimiero Vienuoly

no naudai vasario 11 d. š. 
m. rengiama didelis koncer
tas šv. Jurgio K. parapijos 
mokyklos svetainėje, kertė 
Auburn avė. ir 32 place. 
Koncertas prasidės 7:30. 
Lietuviams verta tan kon- 
certan atsilankyti ir tuo 
budu sušelpti lietuvišką 
Vienuolyną.

Esama darbo.
Iš Waukegan, Ill. p. B. 

Sirvidas mums praneša, 
kad Waukegane nuo vasa
rio 5 d. š. m., ty. šią savai
tę pradėta smarkiai dirbti 
cukernėse ir tuojau parei
kalauta 300 naują darbinin
ką.. Kas iš lietuvią neturi 
darbo, o nori dirbti, tenai- 
tinėse cukernėse lengvai 
galės gaut darbą. Apie dar- 
bininkij reikalavimą buvo 
skelbta ir angliškuose laik
raščiuose.

Russian- American 
Line

Plaukiojanti reguliariškai tarpe Mas
koliuos ir Amerikos be sustojimo jo
kiam tarpiniam porte.

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

8 dienas, j Libavų 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, Kursk vasario 10, Lithuania va
sario 24, Birma kovo 9, Kursk ko
vo 23.

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

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

Dr. G. M. Glaser
gluptnl apreiškia pagodotal vlsuo- 

menial, jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 20 
u>?tų, 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 na v austais 
budais gydymą Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip Ir llgšol. Pasi
tikėdamas, jog gerbiamr publika Ir to
limus mane rems, estu namie ant kiek
vieno pai'oiktdavlmo dieną Ir naktį. 
Eslu specialistas Ilgose vaiką, moterų 
Ir vyrą ir užsendintose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Keit485r<wKrttv0e

— V Knygos prekė audeklo apdarais $1.25/ 
Popieros apdarais, - $1,0.0

Pinigus siųsdami adresuokite:

Jonas M. Tananevičė
3244 So. Morgan St., Chicago^ 111.

Namuose
. t!visados turėtų rastis zopostos gėrės-1 

nes degtines, kaip del priėmimo savoj 
pažystamų arba draugų ir del apsi
saugojimo nuo ligų kiekvienas gydy- . 
tojas velija Handmesome Bourbon.5! 
Riebus, skanus, švelnus. Labai tin
kanti arielka šeimynom. Pasimkit 
butelį namo šendie. Gaunamas visuos 
geresniuos saliunuos ir pas:

National Wine & Liquor Co.
2927-29 Archer Ave. Chicago, I1L*S

S Parduodu lotus Kingston
— -PENNSYLVANl

$

Chicagos lietuvių atidžiai.
Chicagos Gydytoją Drau

gijos Pieno Komisija pri
žiūri ir užtikrina .visiems 

„Chicagos gyventojams, kad 
žemiaus paminėtose vietose 
galima gauti tikrai šviežias 
— mažiau negu 24 valandą 
senumo nuo pamelžimo — 
ir nieku nesuterštas pienas. 
Už taip vadinamą “Certi
fied Milk” pieną vaikams, 
Chicagos Gydytoją Drau- 

k gi jos Pieno Komisija ima 
ant savęs pilniausią atsako
mybę. Kūdikiai, kurie kar
vės pienu maitinami, tiktai 
“Certified Milk” pieną pri
valo gauti — ne kitokį. Ži
noma, šitas pienas dvigubai 
brangesnis.

’t Žemiaus seka vardai tą 
ūkią, kuriose užlaikomos, 

k sveikatos komisijos išban
dytos, sveikos karvės, kurią 
tisas užlaikymas yra labai

Tramvajų tarnautojų 
“mandagumas”.

Policija net turėjo per
sergėti “perdidelį manda
gumą”, kokiuo nekurie 
Chicagos tramvajų konduk
toriai elgiasi su keliaunin
kais. Viename atsitikime 
“mandagus” konduktorius 
Hornberber nuo Wentworth 
avė. tramvajų linijos, bru- 
tališkai kumščiuodamas ir 
nutraukęs nuo galvos skry
bėlę, išstūmė iš tramvajaus 
16 metą mergaitę, Bernar
diną Waugh, 3701 Halsted 
gat., tiktai užtai, kad jos 
“transfer’is” konduktoriui 
pasirodė negeras. Kitame 
vėl atsitikime motormonas 
nuo Halsted street tramva
jų linijos smagiai “pavaiši
no” vieną vyrą geležine laz
da už tai, kad tas įėjo į 
tramvajų tomis durimis, 
kuriomis išeinama.

Tai yra tik vieni iš šimtų

2171 gaisras sausio 
mėnesyje.

Dar negirdėtai dideliu 
gaisrą skaitlį ūmi Chicagb- 
je atsižymėjo pereitas sau
sio mėnesis. Daugiausiai 
delei nepaprastą šalčių ta
me mėnesyje buvo net 2.171 
gaisras. Sausio 4 dieną 
mieste iškilo 81 gaisras, 
sekančią dieną jau net 171, 
o sausio 6 dieną buvo, ją 
160. Toji gaisrą epidemi
ja šiek-tiek apsistojo nuo 
sausio 10-tos dienos. De
lei didelių šalčių taippat 
buvo pertrauktas geležin
kelių judėjimas, kurie pri
veža miestan anglius! Ba
landžio 1 dieną laukiama 
didelio anglekasią straiko, 
tatai tikimasi dideles anglių 
stokos ir ją pabrangimo.

Keturios pačios.'
Vieton vakarienės W. H. 

Thompson, žinomas išradė
jas, turintis tappat 'vardą 
W H. Drummond, parėjęs 
namon, p. n. 1942 Lincoln 
avė., rado labai dramatišką 
sceną. Priešakiniam kam
baryje sėdėjo draugė dvi 
jo pačios, N. 3 ir No. 4, o 
du detektyvu laukė jo pa
sislėpę.

— Areštuojame tave už 
daugpatystę! — pratarė 
jam staiga atsiradę detek
tyvai. • ' '"■■■

Thompson’as 1 visai nei 
nesigynė. Staiga užklup
tas bigamistas ramiai prisi
pažino dhugiau, negu ią jo 
reikalauta. Detektyvams 
pranešė, kad jis turįs dar 
dyį pafc -KflLX‘ii No. &

‘ ‘Aušros ’ ’’debatai.
Vasario 11 dieną š. m. 

‘Aušros” svetainėje, 3 vai. 
po pietą bus debatai temoj: 
“Ar tautystė išgelbės lietu
vią liaudį?” Debatuos J. 
Hertmanavičia už ir A. Pet
raitis prieš. Apart viršmi- 
nėtą galės debatuoti norin
tieji ir iš publikos.

Žalias vakaras.
Subatoj, vasario 10 

m., “Aušros” svetainėje — 
3149 S. Halsted gat. bus pa
rengtas “Aušros” draugi
jos 1-mos kuopos vakarėlis. 
To vakaro ypatingumas —- 
tai 4 mandarinai: 1) P. 
Moskienė, 2) B. Bernotai- 
tienė, 3) Sankunas, 4) B. 
Vaitekūnas, kurie keistokai 
pasirėdę linksmins susirin
kusius per visą vakarą. 
Apart to dar bus: 1) Įvai
rią eilių dėkJemavimas — 
J. Briedis; 2) Monologas — 
Kaupaitė; 3) Dainos — K. 
Pleiskė; 4) Šokiai, žaislai, 
konfetti, terpentinas, už
kandžiai, šachmatai, varca- 
bai ir kitokie pasilinksmi
nimai. Inžanga 25 centai. 
Pradžia 8 val. vakare.

d. s.

CHOPIN Klauskit
ChopenlOc 

nesW1 AčjL padirbti iš
geriausio

— tabako.
JOS. BARTKOWIAK

Išdirbėjęs
4934 So. Paulina 3t., Chicago, UI.

Phone Yards 4154.

Telephone Canal 285

KAZ. KATUTIS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Persamdo kereezius ant 
pagrabq, veselijq ir tt.

668 W. 18th St. Chicago, I1L

Telephone Yards 2716.
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ.
3253 Illinois ct., kerta 334108 gatvte

Turin didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt. 

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

ALEKSAIČIO BALIUKAS
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 kiekvienam drau- 
£;iSkų patarnavimų visokiuose reikaluo
se. Jeigu atsilankysi į musų miestų, 
užeik pirmiausia pas mane, o dasiži- 
uosi ko tik norėsi. Phone Kilaoch 103.

(S8-25)

Kunigaikštis Wellington.
Kunigaikštis Wellington 

visada mėgdavo prižiūrėti, 
kad duodamas jo karei
viams maistas butą geras. 
Jis žinojo, s kad geras, svei
kas maistas i palaiko žmo
gaus stiprumą ir sveikatą 
ir su tokiu susitikti menkai 
ir blogu maistu maitina
mam priešui pavojingą. 
Tatai mus mokina, kaip rei
kia rūpintis, kad musą 
maistas visada butą geras. 
Jei musą kūnas atsisako 
priimti užtenkamai maisto 
ir nestengiajo suvirškinti,, --------- ---
Teikis toniito-jmrfhži VALANDOS: Niw M ryta iki 8

Dr. F. F. Wisniewski
Ofisas 1268 Milwaukee Av.

CHICAGO, DLL.
SPEOUALISTAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IB PRIE GIM
DYMO.

Gydau privatižkas ligas vyrų ir mo
terų, taipgi skausmų skilvio, inkstų, 
plauučių, širdies, reumatizmo, užnuodi- 
jimą kraujo ir ligas akių, ausų, nosies 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

i ir Hillsdale
PENNSYLVANIA ...... =

SIUVU SIUTUS VYRAMS IR MOTER.'MS
Užrašau ir atnaujinu “Kataliką,” teipgi 
parduodu visokių knygų ir paveikslų 
“Kataliko” spaudos. Su tikra pagarba,

KAZIMIERAS KUGZINSKAS
JV 141 Park Ave., Wilkes-Barre, Pa.

42-ras PUSMETINIS ISZMOKEJIMAS 
procentą musą užčėdijimo skyriuje. Procentas bus 
užtikrintas Sausio 2-rą ir bus parengtas išmokėti ar
ba įrašyti į knygutes, pagal parankumą Depozitorią 
tą pačią arba paskiau virš minėtos dienos.

Nuo naują depozitą įdedamą iki 15 dienai Sausio, 
skaitysis procentas nuo 1 dienos Sausio.

Industrial Savings Bank
' 2007 Blue Island Ave.

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

TIKRAS PRANCŪZIŠKAS KARTUS VYNAS $1.00.
Nuo visokių pilvo skaudėjimų, kaipo tai: prietvariaus, skilvio slogos, 
inkstų ir kepenų skausmų, skausmo nugaros ir šonų, skysto kraujo, me
mens, geltligės, yra, tai vienatinis sudrutinimas sergančių ir silpnų. Su
gražina jiems sveikatą ir sudrutina. Prancūziškasis Kartusis Vynas yra 
nepraaukštinamas vynas del apetito ir dauginimo kraujo, yra geriausias 
sutvirtintojas visos systemos. Kiekviena bonka gvarantuota. Parsiduo
ti! aptiekoje,

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

VYRAI! =£S Dr. ZINS
Senu patyrusiu ir pasekmingiausiu specijalistu Chicagoje, kuris H 

aplanko savo ligonius ypatiškai. M
AS noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicocelčs, Strikturos, Užkrečiama ĮįS 

Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų. u t
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktaru ir Egį 

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

VYRAI ATŠAUKITE SAVO SVEIKATĄ i 
atsilankykite į mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kai* sį 
bomis. Tamista gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, įgytu per 14 metų LJį 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai aš tamstai parody* Jį 
siu kaip išsigydyti ir - ftg

ISgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų Ir Inkstų.
NemokSk už nepasekmingų gydymų—MEISZCYDO, NEMOKĖK. Pš

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrlšku- 
mas, Ligos Kepenų Ir 

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

Plaučiai
Dusulys. Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dies ligos.

Išgydo, taĮtntaa svtlkis

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

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

Moterų 
Ligos

Vidurines Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi-

(Ištyrimas Dovanai) ir motera a
yiSISZKO I8ZQIJIMO kiekvienas įieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at- 
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosnok nuo kente- gJimų. (RODĄ DOVAffAl.J Kalbame Lietuviszkai. g

Dr.ZINS, 183 CHIGAGQI
Valandos: Nuo 8 ryto Iki 8 vak? Nedalioms nuo 8,ryto IkljĮ po g
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