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CHINAI — RESPU
BLIKA.

Chinų jaunas ciesorius iš 
Maneliu dinastijos pereito 
panedėlio dieną, ty. 12 va
sario, galutinai pasitraukė 
nuo sosto. Tam tikslui jo 
vardu išleista manifestas. 
Manifeste atvirai pažymėta, 
kad jei daugumas Chinų gy
ventojų reikalauja respu
blikos, tad kodėl nebūtų 
galima pildyti daugu
mos noras? Negalima mi
lijonams gyventojų prie1 
sinties delei vienos šeimy
nos garbės, — pasakyta ma
nifeste.

Tai žymus šiame šimtme
ty historiškas atsitikimas. 
Sekančiame numeryj apie 
tai turėsime progą plačiau 
pakalbėti.

IŠ RUSIJOS PADANGĖS.
Karo ministeris Įnešė mi- 

nisterių tarybon taip vadi
namą mažą laivų statymo 
programą Baltijos juroms. 
Tas programas turi būti iš
pildytas per 5 metus. Ma
noma pastatyti visa eilė mi- 
nonosų ir povandeninių val
čių, o taippat transportinių 
ir pagelbinių laivų. Svar
biausiuoju program© punktu 
yra projektas — pastatyti 
keturis milžiniškus šarvuo
čius, kurie neturi būti men
kesni nei už vokiečių, nei 
už anglų tokio jau typo lai
vus. Išskaityta, kad tie 
šarvuočiai atsieisią 150 mi- 
lijonų rublių. Pastatymas 
gi visų programe užbriežtų 
laivų atsieisią 500 milijonų 
rublių. Sakoma, tokioms 
milžiniškoms išlaidoms prie
šingas yra finansų ministe
ris. Vienok to programo 
Įvykdinimui gyvenimai! pri- 
jaučia augštesnieji Peter
burgo biurokratų sluogs- 
niai.

Nacijonalistų atstovų- 
kuopa įnešė valstybės du- 
mon projektą uždrausti 
Amerikos žydams įvažiuoti 
Rusijon. Kartu pakelta 
klausimas apie pakėlimą 
muitų ant visų Amerikos in- 
gabenamų išdirbinių. Tie 
klausimai bus svarstomi 
pirmojoj, dūmos sesijoj. 
Nacijonalistai nutarė paro
dyti amerikonams savo spė
ką Rusijoj ir nubausti juos 
už 1832 metų sutarties per
traukimą.

Rusijos laikraščiai paduo
da indomius faktus iš vei
kimo su Zilovo systemu, 
delei prineipijalinio nesuti
kimo pasitraukusio Kievo 
mokslo apskričio globėjo 
Zilovo. Į penkis apskričio 
valdymo metus globėjas pa
varė tris savopagelbininkus, 
paliuosuota buvo 32 gimna
zijų ir realinių mokyklų di
rektoriai ir 972 mokytojai,
perkelti į kitas vietas 822

mokytojai, uždengta 12 pri
vatinių gimnazijų, įvesta 
buvo pastojant gimnazijon 
paviršutinės mokinių išvaiz
dos peržiūrėjimas ir daugy
bė kitokių moksleivių ir mo
kytojų persekiojimų.

Piet-vaKarų geležinkelių 
valdyboje nuo Varsa vos- 
Vienos geležinkelio virši
ninko gauta oficijalis pra
nešimas, kuriuomi piet-va- 
karų geležinkelių tarnauto
jams pasiūloma užsirašyti 
kandidatais į galimą arti
moj ateityj jų- priėmimą ant 
Varšavos-Vienos geležinke
lio, nesenai vyriausybės at
pirkto iš privatinių lenkų 
akcijonierių rankų., Kan
didatams paduodama sekan
ti reikalavimai: rusų kiltis, 
pravoslavų tikyba ir poli
tiška ištikimybė, patikrin
ta žandarmerijos. Alga pa
siūloma pustrečio sykio di
desnė ir nuolatinis jos pa
kėlimas. _

Pavlovske ant semi tvir
tovės sienų stovi, kaipo pra
eities atmintis, kelios ka- 
nuolės. Kanvolės pastaty
tos iš visur matomoj vietoj. 
Nesenai stovintis ant sargy
bos policistas netyčiomis 
patėmijo, kad vienos kamio- 
lės nesama. Pradėta tardyti 
ir išsiaiškino, kad kanuolė 
pavogta nežinomų vagių dar 
gruodžio 25 dieną. Vagįs 
nakčia nuo sienos nusikėlė 
kanuolę, įsidėjo vežiman ir 
nusivežė. Kanuolė svėrė 
20 pūdų.

Peterburge pasklydo ži
nios, kad daugelis intekmin- 
gų asmenų rūpinasi, idant 
išnaujo butų peržiūrėta by
la buvusio policijos depar
tamento direktoriaus A. A. 
Lopuchino, delei išėjusių 
aikštėn naujų faktų, o ypa
čiai delei pastarojo provo
katoriaus Azevo atsiliepi
mo. Kiti vėl iš augštesnių- 
jų Peterburgo sluogsnių 
mano pasirūpinti apie visiš
ką dovanojimą Lopuchinui 
bausmės be peržiūrėjimo 
bylos, kuri vėl gali iššaukti 
daugybę įvairių paskalų ir 
negeistinų policijos tamsių 
darbelių. Sulyg pastarųjų 
žinių, Lopuchinas gyvena 
Krasnojarske (Siberijoj) su 
visa savo šeimyna. Pagal 
išvaizdą jo negalima pažin
ti, taip jis paseno ir persi
mainė. Kaip Lopuchinas, 
taip ir jo šeimyna gyvena 
skurde. Paš Lopuchiną at
sirado apkurtimo ženklai. 
Buvusis policijos departa
mento direktorius pinigiš- 
kai taip suvargęs, kad ne
galėjo, kaip sakęma, išpildy
ti daktarų įsakymus ir nu
sipirkti reikalingas gydy
mui reikmenis. -Keli Ameri
kos ir Anglijos laikraščiai 
nesenai kreipėsi į Lopuchi
ną, prašydami duoti jiems

gi kiekyienam burinį apei
na savi reikalai, ASmeniški

RIS TOM B'

- Vasario .£2: dieną sukanka 180 metų' nuipjurgio Washingtono,; piiųnpjo' Šuvien. 
Amęr.-Valstijų prezidentd,gimimo.'Tdji diena yra legaline švente. 'Aht vaizdo 
mTa^rie to garbaus vyro paveikslą, viršuj |Įnt jo kapo paminklas, o apačioje na
mai; kuriuose jis gyveno., „ • t * '

savo parašytus atsiminimus, 
už ką jam' buvo,pasiūlyta 
labai/ didelis* ^ąfjyginimas. 
Lopuchinas . atsisakė L išpil
dyti minėtų laikraščių no
rus.” 'r . .y" V'1

Šiol anų

žmetinėji- 
ą.- Tam- 
įsupranta, 
virtas re

$§lui reika- 
tlaikas, ke
ikiu dalykų 
fiima į ran- 
iriauja, ne
igiam tiks- 
l Ir tokios 
iUĮŠalį stu-

■ reikalai, o tiltas tuo tarpu
■ neišaiškintas?^ nėra kam 
tas padaryti. Patįs nežino

: kam toji nauja revoliucija 
reikalinga. Vienatinis ben
dras visų meksikonų rujo
jimas ant dabartinio prezi
dento Madero —- 1 
pastarasis nepildąs 
prižadėjimų, j Pasižadėjęs 
siitvarirytr^iffW^patysteje 
santykius^ bėC llgš4"1 
neišpildąs;

Tečiaū tqji 
mai netųi^pa 
sus mekšiko^ 
kad viešpaty^) 
formas negaili 
na dieną, ar tįi|yienu mė
nesiu. . Tam. / ’ 
lįngas atsakant 
Ii mėtaiįy- Jie^ 
nesuprasdami j 
.kas ginklus 
: žinodami; nei?j 
lui tas Veikiau) 
suirutėsįda^feį 
mia skurdan ir ąpie refor
mas- negali but bei kalbos, 
jei prisieina? tuos; pačius pi
liečius ginklais. ihaįšinti.

Meksiko dabaHiniai re- 
voliucijonieriap ^esusiorga- 
nizavę ir t©dM« prezidentui 
Madero jie vįąąiuiepavojin- 

.... ... ' nthfiiaušties, 
pajėgs 

-mįmalti.
ąe“revoliu- 
Megalima.

CHINAI TU įuSĮJA.

mai. Chinų valdžia Rusi
jos ambasadoriui raštu at
kreipus domą, kad Rusijos 
kariuomenė Mongolijoje 
drauge su mongolais kelian
ti sumišimus, atkreiptus 
prieš Chinus. Nuolankiai, 
.bet neatmainomu budu val
džia patėmijus Rusijos am- 
basadoriui, kad Rusija ne
gerbianti neutrališkumo, 
bet veikianti visados ir vi
sur savarankiškai. Amba
sadorius pasiuntęs atsaky
mą, tėčiau visai neaiškų, iš 
kurio nieko gero nematoma.

Mongolijoje padėjimas 
esąs labai prastas. Gin
kluoti mongolų būriai už
puldinėjanti miestus ir pa
imanti anuos į savo rankas. 
Tankiai chinų kariuomenė 
turinti kruvinus. susirėmi
mus su mongolais. Mongo
lijos maldnamių vyriausia
sis galva, nekokšai Kutuk- 
;tą,‘ žiūrinėj Mongolijoj ap
šauktas politiniu valdovu. 
Taigi ten truputį ramiau, 
bet kitur sukilimai tik ver
danti. ■< '

Suv. Amer. Valstijų se
kretorius Knox nesenai pa
siuntęs besirūpinančioms 
Chinais viešpatystėms pra
nešimą: kas link pinigų sko
linimo kaip republikonams, 
taip ir vyriausybei. Ir jei 
kas bile katrai Chinuose 
partijai paskolintų pinigų, 
toksai paskui negalįs. gauti 
jokiosglobosiąSuvienytųjų 
Valstijų pusės. .
< Jei panašiai imtų elgties 
ir kitos viešpatystės, tas

ŽINIOS IŠ MEKSIKO.
Miestą Juarez išnaujo 

ėmė " kontroliuoti dabarti
nio Meksiko prezidento Ma
dero lojališkoji armija, o 
visa kareivių iųgula, . kuri 
buvo . Sukėlusi maištus, sų 
slaptingais paliepimais iš
siųsta: speci j alinių traukiniu 
į Chihuahua. Važiuojant 
traukiniui iš miesto, .karei
viai per vagonų langus šau
dę. . Kas su jais atsitiks, 
nežinia. _

Į Juarez prisiųsta T.000 
lojališkų kareivių. Ingulos 
komendantu paskirta pulki-, 
ninkas Caravero, miesto po
licijos viršininku Campa, o 
majoru Mostas.

Be to dar ir kitur prasi
dėję kareivių sumišimai, o 
generolas Zapata su saviš
kiais tankiai, užpuldinėja 
Madero kareivius. ? j

Kaip ten Meksike nebūtų, 
bet dabartinė priešai Made
ro. revoliucija uegąli turėti 
pasisekimo, kadangi sukė- 
lusiems maištus žmonėms 
trūksta tam tikrojo, tik
slo ir jie nęturi ‘ sau at
sakomų vadovų. Daugumas 
dabartinių ten revoliucijo- 
nierįų nežino net-kokiam -- ..-r- ... 4- ‘y-i. * -

tai J<ąd 
savo

gi. Bet jei jie> 
Madero mokąs 
juos lig vienąją 
'^įtaip

cijos” įsaiskĮBtį

džįęs v ir. Rusios tenaįtinių

-T?.

daug užkenktų chihams re
publikonams, kadangi ant 
kiekvieno žingsnio reikalin
gi pinigai. Bet tas pat da
lykas dar aršiau išeina ir 
pačiai monarchijai.

REICHSTAGO ATIDA
RYMAS.

Andai po pietų Berlyne 
oficijaliai atidaryta 13-tasis 
iš eilės Vokietijos reichsta
gas (parlamentas), kurian 
sausyj buvo renkami atsto
vai. Parlamentą atidarė 
pats ciesorius Vilhelmas II 
skaitydamas sosto kalbą.

Kaipo paprastai, taip ir 
šiuomi kartu ciesorius par
lamento atstojus sukvietęs 
į sayb rumus, kuriems taip 
vadinamoj “baltoj salėj” 
perskaityta sosto kalba. Cie
sorius salėn pribuvęs labai 
iškilmingai, su daugybe ku
nigaikščių ir visokių valdi
ninkų. Paskui užsilipęs 
ant sosto ir perskaitęs val
džios programą.

“Baltojon salėn” susiėję 
visi parlamento atstovai, 
išėmus 110 socijalistij atsto
vų, kurie kaipir visuomet 
kaizerį ignoravo savo neat
silankymu ton “eeremoni- 
jęir’A Nepaisyta. net to, 
kad kaizeriui valdžia Dievo 
duota.

Sosto kalba, geriau sa
kant valdžios sutaisytu pro
gramų, pas susirinkusius at
stovus pareikalauta laiky- 
ties nutarimuose vienybės 
ir pildyti tai, ką valdžia yra 
sumanius, kadangi tas vis
kas dirbama tėvynės labui. 
Didžiausioji doma atkreipta 
į karo laivyną, kuris patar
ta kuoveikiausiai didinti, 
skiriant tam tikslui mili
jonus. Ar parlamento atsto
vai seks kaizerio patarimus, 
nežinia, juo labiau, kad par
lamente skaitlingiausioj! 
partija yra soeijalistai.

Reichstago pirmininku iš
rinkta centro partijos kleri
kalų vadas. Soeijalistai 
norėjo pirmininku išrinkti 
savo tėvą Bebelį, bet pirmu
tinis gavo daugiau balsų. 
Vyriausybė lengviau atsi
duso.

CHINUOSE IŠNAUJO 
KOVA PERTRAUKTA.
Pęreitoj savaitėj vyriau

sybės atstovai su republiko- 
nais išnaujo padarę sutartį 
pertraukti, kovą neapribuo- 
tam laikui. Bet nesitikima, 
kad ciesoriaus dinastija pa
sitrauktų nuo savo vietos 
anksčiau, kaip po kelių sa
vaičių, kadangi premieras 
Yuan Shi Kai vis dar ve
dantis tarybas kas link di
nastijos abdikavimo.

Chinų dienraščiai rašo, 
kad dinastija apsiimanti ab- 
dikuoti, bet norinti ant vi
sados pasilaikyti sau savo 
titulus, pasisavinti Pekine 
visus rumus ir užlaikyti 
nuolatinę sau gvardiją res- 
blikos lėšomis. Dienraščiai 
tame reikale patėmija, kad 
republikonai nesutiksią su 

tokiomis jiems statomomis 
išlygomis. Eina gandas, 
kad republikonų parlamen
tas ciesoriaus šeimynai pa
skyręs metams $2.000.000 
algos, bet apie rumus ir ti
tulus visai nebuvo nei kaL 
bama.

Mandžurijoje užgimė ju
dėjimai prieš tenai gyve
nančius chinus republiko- 
nus. Delei tos progos Japo
nija į Mukdeną pasiunčius 
būrį savo kareivių, kuriems 
liepta saugoti “savuosius” 
reikalus.

IŠ JUDĖJIMO PER
SIJOJE.

Persijos dabartinė valdžia 
patartus Anglijai ir Rusijai 
per Astrabado rusišką kon- 
sulį andai pranešė buvu
siam kitados Persijos ša
chui, kad ji pasirengus jam 
mokėti metinę algą, bet tik 
su tokia išlyga, idant ex
Sachas tuojau apleistų Per
sijos sienas ir daugiau ne
sikėsintų atsikovoti sostą. 
Be to, valdžia pasižadėjusi 
suteikti visišką amnistiją 
visiems jo šalininkams.

Vidurinių dalykų mįnyjrt 
teris apreiškęs, 'kad vąldjaia 
pasirengusi ’ buvusiam šą- 
chrif mokėti $100.000 meti
nės algos ir, kad Rusija ne
norinti jo priimti daugiau 
ant savo teritorijos.

Toliau valdžia norinti pa
skirti vienam buvusio šacho 
broliui $12.000 metinės al
gos, bet tik tuomet tai pa
darysianti, kuomet tasai 
brolis taippat apleisiąs Per
siją. Gi vyresniam ex-ša- 
cho broliui, Shut-es-Sulta- 
neh leista gyventi Persijo
je.

Kaip ten dalykų stovis 
nebūtų, bet Rusija ant per
sų galvų siunčia daugiau 
kariuomenės.

ANGLIJA RUSTINASI 
ANT VOKIETIJOS.

Visa Anglijos laikraštija 
ir gyventojai baisiai įnirtę 
ant Vokietijos, kurios vie
nas teismų Londono žymų 
advokatą B. Stewartą pa
smerkęs trims ir pusei me
tų kalėjiman, buk tai už 
šnipinėjimą Anglijos nau
dai.

Abelnas įnirtimas toksai 
didis, kad kartais Anglija 
ar tik nebus priversta per
traukti diplomatinius susi- 
nešimus su Vokietija. -

Verta pastebėti faktas, 
kad visa laikraštija reika
lauja pas vyriausybę užsis
toti už savo advokatą, ku
ris neteisingai pasmerktas 
kalėjiman. Nėra abejonės, 
kad tame reikale pasipils 
parlamentan ir interpelia
cijos.

Anglijos laikraščiai tvir
tina, kad anglas advokatas 
buvo teisiamas prie uždary
tų durių ir, kad vienatiniu 
prieš jį liudininku buvęs 
vienas prastos reputacijos 
belgas.
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KUPIŠKIS.

| Žinios iš Lietuvos, g

PANAIKINTI PAS
NINKAI.

Naujuoju šv. Tėvo raštu 
panaikinti pasninkai Naujų 
Metų, Trijų Karalių, šv. 
Petro ir Povilo, Žolinės, Vi
gų Šventų ir Nekalto Prasi
dėjimo dieną, jei tos šven- 

' tės išpuola penktadienį ar 
šeštadienį;

. -. PANEVĖŽYS. '. .. į 
Pereitą savaitę p.-Kerbe- 

džio miške buvo medžioklė;. 
‘ Tuo tikslu buvo ten su

šaukta nemaža žmonių so
diečių, kad varinėjas žvė7 
ris. Bet, užuot vaikius žvė
ris, du Vilkapiuvių kaimo 
vaikinu (broliu) baisiai su
badė peiliu Ūtos kaimo vai
kiną Bąlčą, kuris čia pat ir 
pasimirė. Sako, kad tai 
buvęs jųdviejų kerštas del 
kokio tai senesnio, vaido 
žmogžudžius tuojau suėmė.

. B.
ŠEDUVA.

Už 10 — 12 varstų nuo 
Šeduvos, Radvilionių dvare, 
prieš pat Kalėdas, atsitiko 
nelaimė: dvaro jautis nudū
rė galvijų šėrėją. Kaip gy
dytojas aiškino, jautis dū
ręs ragu kairiajin šonan ir 
išlaužęs grobkaulį, kuris, 
pasiekęs širdį, ant vietos 
užmušė nelaimingąjį. Už- 
muštasai buvo dar jaunas 
vyras, perkrikštas iš kokios 
tai sektos į pravoslavus; pa
liko žmoną su mažais vai
kais. Užmuštojo žmona, 
kaip girdėjau, ketinanti 
dvarininką traukti tieson, 
norėdama gauti šiokį-tokį 
atlyginimą. Bet dvarinin
kas, salio,, tuo ųei kiek nesi
rūpinąs ir teisinąsi tuo, kad 
jautis esąs “nepiktas”... 
Nors ir “nepikti” musų 
dvarininkų - jaučiai, bet, 
kaip žinau, jau nebe vieną 
žmogų nudurė: anais metais 
P. dvare, šiemet R.

Bešalis.

len- 
visomis

lietuviškai. Juo 
jiems gėda, kad 
gyveną Lietuvoje 
dvarininkai visai

RADVILONĮS, 
Šeduvos parap.

Daugelis musų ponų 
kų, kaip žinome,
pastangomis stengiasi nusi
pint! savo tarnų ir darbi
ninkų lietuvių tautinį jaus
mą; išnaudoja juos statis
tikos reikalams, kad papil
džius “lenkėj” eiles ir bru
ka jiems ant kiekvieno 
žingsnio savąją kalbą, nors 
patįs gana gerai supranta 
ir moka 
didesnė 
kaikurie 
vokiečiai
priešingai elgiasi. Štai kad 
ir toks pavyzdys. Nesenai 
teko man būti pas brolį, ku
ris tarnauja Radvilonių ba
rono Roppo dvare. Tasai 
dvaro savininkas vokietis ir 
kiti apylinkės (Šeduvos, 
Pakruojo, Rozalino parap.) 
dvarininkai vokiečiai, kaip 

, sužinojau nuo brolio, apie 
šventes davinėja, dovanas. 

'Tos davanos esti įvairios, 
bet man patiko labiausiai 

* tai, kad dvarininkas lietu
viams tarnams ir darbinin
kams dalija ir lietuviškas 
knygutes, kalendorius, 
“Blaivybės” išleidimo kny
gutes ir k. Taip antai ma
no brolis net 4 tokias kny
gutes ir “Tėvynės kalendo
rių” laimėjo... Šis dvari
ninko sumanymas pirkti ii 
dalinti knygutes ir dar to
kias, kaip “.Blaivybės“ lei-
idiniai, yra viešai girtinas 
Keto, vokiečiai dvarininką:

VISOKIOS ŽINIOS.
Palėvenėje nž kokio pus- 

varsčio nuo Kupiškio, rymo 
didelis piliakalnis. Kadaisia 
tą piliakalnį-buvę atnaujinę 
švedai. Žmonės sako, kad 
kiekvienas- švedus po vieną 
“ _ - •; - '- i — jr
supylę tokį piliakalnį. Šve
dai tada visus žmones buvę 
nukariavę; - nebegaudo n i i 
niekur priešininkų, jie, ėmę 
šaudyti dangun, už tai jie 
buvo nubausti-, baisus šal
čiai iššaldę netikėlius šve
dus. : ..d

Netoli nuo. piliakalnio ir 
Pajuodupio yrą kaimas. 
Reta rasti tokios gražios, 
ramios ir pavirinai gulin
čios vietelės, kaip Pajuodu- 
pio kaimo sodyba. Vienoj 
pusėj graži Lėvenės lanka, 
apaugusi medžiais; pavasa
rį tiktai langai tereikia* at
sidaryti pajuodupėriams, ir 
girdėt čiauškant lakštinga- 
lė, siaudžiant nuo paukšte
lių visas kuiteHs. Per pa
čias sodybas teka-šruvena 
Juodupė. Anaure čia butą 
Lietuvos kanclerio Čarto- 
ruiskio dvaro. Ir dabar dar 
kartelė Pajuodupėnų trobe
sių tebemini čionykščius se
nobės dvarunUs. Keliolika 
metų atgal, važiuojant pro 
Pajuodupį, tebešvitėdavo 
dideliame sode ir anų kartų 
dvaro rūmas. Dabar gi to 
rūmo vietoj bečiuža griuvė
sių krūvos; didžio sodo 
obuolėlius, tikką užsimez
gusius, nuskaiuioja visokie 
nekviesti padaužos; pats 
gražusis tvenkinys, betalk- 
šantis Pajuodupėnų sody
bose, visai apleistas, mau
rais užaugęs. Sodą nuomo
ja (iš valdžios) pajuodupė- 
nai, ir juo tolyn, juo labyn 
jis nyksta.

Pernai nideuį vyresnybe 
buvo prašiusi, kad kaimie
čiai padėtų įsteigti valdžiai 
tam sode pradedamąją mo
kyklą, bet dauguma tos se
niūnijos valstiečių atsisakė 
padėti. Ypač nenorėję pri
siimti mokyklos, kaip kokio 
pikto pinigo jos kratęsi pa- 
juodupėnai. Šiaip pajuo- 
dupėnai nors gudresni, ne
gu kitų kaimų žmonės, bet 
laikraščių nemėgsta skaity
ti, daugelio ulds apleistas, 
pramuštos galvos prie gė
rimo, bylų. Seniau čia bu
vo valsčius ir ištvirkino 
žmones. Tralialia.

su savo darbininkais lietu
viais visados kalba lietuvis- 
^ai, nežiūrint ar jiems tai Žemių 
sekasi, ar ne. Kaip mine-- ' ' ’ * * ‘
tojo, taip ir kitų Vokiečių 
dvarininkų lietuviai darbi
ninkai jaučiasi esą žmonės: 
niekas jų nepravardžiuoja 
“chamais”, neniekina jųjų 
kalbos, neužgauna tautinių 
jausmų; . žodžiu sakant; 
žmogus’ nėra čią . engiamas 
dęl kalbos. Būnant ponę 
Roppo . dvare teko girdėti 
tarnaitės dainoj ant lietuvių 
daineles. Ar išgirsi tai len
kų dvaruose?!

Žemės Dulkė.;

PERLOJA, 
Trakų apskr.

Gruodžio 21 d. iš Perlo
jos miestelio šešiolikos me
tų vaikinas Juozas Ikosala 
vidudienį nuvažiavo miškan 
malkų. Nusikirtęs medį, 
nešė prie vežimo. Atsigrįš-, 
ta — žiuri vilkas stovi. Iš
siėmę kirvį ir laukia, kada 
prieis. Pastovėjęs truputį, 
vilkas pastatė plaukus, pa
mažu priėjo ir stvėrė vaiki
nui už kojos. Vaikinas kir
to kirviu du kartu, užmušė 
vilką ir parsivežė namo. 
Galvą nusiuntė Vilniun gy
dytojams pažiūrėti. Gydy
tojai ištyrę davė telegramą, 
kad vilkas bi’vęs pasiutęs. 
Vaikinas, gavęs tokią tele
gramą, išvažiavo Vilniun 
gydyties.

PARDAVĖ DVARĄ.
“K. Lit.” praneša, kad 

šiomis dienomis,, rusas p. 
Charčenko, iš Ekaterinosla- 
vio pirko kunigaikščių Liu- 
bomirskių Franopolio dvarą 
su 22 palivarkais, išviso 17- 
000 dešimtinių žemės, Dys
nos apskr., Vilniaus gub. 
Tą dvarą jau prieš ketver
tą metų buvo kaip ir laiki
nai pirkę iš kunig. Liubo- 
mirskių keli Prūsų pirkliai 
miškui kirsti už 750.000 
rub. Dabar, iškirtę didumą 
miško prusai vertelgos už
leido savo teises p. Char- 
čenkai už 700.000 rub.

KUN. ŽONGOLAVIČIUS 
PASIŠALINO.

Žemaičių vyskupo sekre
torius kun. Bronislovas 
Žongolavičius atsistatydino; 
į jo vietą paskirtas Semina
rijos profesorius kun. Ka
zimieras Šaulys, gimęs 1863 
m., įšventintas kuniguosna 
1898 m. Kun. Br. Žongo
lavičius, kaip gįrdėt, žadąs 
išvažiuoti užsienin bent 
dviem metanu Žemaičių 
vyskupo sekretorium kun. 
Žongolavičius buvo 10 me
tų, nuo 1892 m.

ŽUVININKAVIMAS 
LIETUVOJE.

gubernijoje, ypač 
apskr., daugelis 
pradėjo paskuti- 
veisti žuvis, dau-

Kauno 
Raseinių 
valstiečių 
niu laiku
giausiai karpis, kad paskui 
juos pardavinėjus. Tokie 
ūkininkai turi iš to jau nū
dien, kaip rašo “S. G. 
Vied.”, nemažai pelno. Tam 
tikros kūdros duodančios 
kiekviena po 200 iki 400 
rub. gryno pelno. Tokias 
kūdras turi ūkininkai: Pra
nas Budrys, Šimavičius, Ei- 
nunas ir kiti. Daugiau- 
dai veisinami vadinamieji

_. hI.j s • .Japonijos . miesto Osaka 
visa džuis įdegus. Gaisras 
sunaikinęs (, 5.268 namu;?, 
30.000 gyventojų likę be 
pastogę, o JO asmenų žuvę 
gaisre. Nuostoliai apskai
toma ant $13,000.000.

Suvienytųjų Amėr. Vals
tijų prezidentas Francijon 
ambasadoriumi paskyręs iš 
Ohio valstybės M. T. Her
rick’ą. Franeijos vyriausy
bė Washrngtonan pranešus, 
kad jai tasai naujas amba
sadorius tinkąs.

Anglijos karalius su ka
raliene andai sugrįžę iš In
dijos Londonan. Nuošaliai 
išbuvę ištisus tris mėnesius. 
Karalių sutinkant Londone 
pebuta didelių iškilmybių, 
tik ant. gatvių gyventojai 
šukavę jiems važiuojant į 
ramus. , -i

Iš Italijos su Turkija ka
ro negaunama beveik jokių 
žinių. Andai pranešta, kad 
Italijos karo laivynas ėmęs 
bombarduoti Arabijos pa
kraščiuose vieną uostą, bet 
kolų, nežinia. Indomus tai 
karas, jei žinių nesugaudo- 
ma. -

; Ha - ■
*

Turkijos vyriausybė tu
rinti daug ; nesmagumų ir 
rūpesčių su Kretos salos gy
ventojais, kadangi salos val
dyba nusprendžius prisidėti 
prie tos salos revoliucijinio 
komiteto, kurio užduotimi 
yra salą; prijungti prie Grai
kijos. © ^Turkijai tos salos 
— labai gaila*. .

• ri<[ -v ■ - ■«. -o

Kieve tomis dienomis su
imta ir uždaryta kalėjiman 
pulkininkas Kuliabko, kuris 
pasisavinęs dalį pinigų, pa
skirti; caro priėmimui Kie
ve, kuomet nužudyta pre
mjeras Stolypin. O juk 
pulk. Kuliabkn buvo Kievo 
slaptos policijos viršininku, 
žymiu caro tarnu.

S BO

COFFVN REAtW TO | 
STAKT FRCftYI THE WATER

TRAUPIS,
Ukmergės apskr.

Nesenai rašiau apie ne
teisingą agentą, dabar su
žinojau, kad ne tik tuos 3 
žmones apgavo, ketindamas 
nuvežti į Ameriką, bet dar 
vaikščiojo girdamasis, kad 
jis mokąs puikių iš akmens 
paminklų kalti, tik, sako, 
duokite man keletą rublių. 
Buvo gudrių, kurie atsisakė 
iš kalno duoti pinigų, bet 
buvo ir tokių, kurie davė po 
10 rub. ir daugiau, kaip gir
dėti, daug jis iš musų žmo
nelių išviliojo pinigėlių. ,

Nebejaunas.
(“Viltis”).

Anglijos karaliaus Jurgio 
rūmuose sukelta intrigos 
priešai dabartinį Anglijos 
premierą Asquith. Angli
jos kabinetas pasidalinęs į 
dvi dali irdaugmnas minis
terių norgtų premieru ma
tyti kanclerių Lloyd Geor
ge. :

Iš Geneva rašoma, kad 
vienam Vokietijos ambasa
dos nariui Ryme pavogta 
svarbus dokumentai. Tas 
padaryta važiuojant gele
žinkeliu. Plėšikai užpuolę 
traukinį, apiplėšę keliaunin
kus ir podraug pasiėmę mi
nėtus dokumentus.

l *

Jautri.
Vyras sugrįžta namo, 

pati verkia.
— Ko verki? — klausia 

vyras.
— Putinas savo pačiai 

nupirko kailinius už 200 do
lerių...

— Na tai kas? Tegu 
sau verkia Putinas, bet ne 
tu.

— Verkiu, kad man labai 
tavęs gaila, nes ir tau tas

o

Iš Irkucko., (Rusija) pra
nešama, nkad . tenai sniego 
pušniuose sušalę 50 asmenų, 
kurie pėsti aš kitų sodybų 
keliavę jlrkuekan. Nelai
minguosius toje kelionėje 
užpuolęs p smarkus sniego 
pusnis, delcrko visi paklydę 
ir sušalę.u o

i

hu-hu!

Monako kunigaikštis Al
bert atradęs naują juros 
milžiniško po^po rūšį. To
ji baidykle krinti tik vieną 
milžinišką akį pusiau per
dalintą: vienaakies puse po
lipas žiūrįs augštyn, tyko
damas ką nors nutvėrus 
praryti, o kita akies dalimi 
matąs juros dugną.

Amerikos aviatorius Cof- 
fyn daro mėginimus su sa
vo hydroaeroplanu pasikelti 
oran nuo vandens ant upės 
Hudson “ties New Yorku. •

' K -
Viena Egipto moksliškoji 

ekspedicija Ebidose suse
kus indomius daiktus. Bū
tent atrasta vienas visai dar 
vandalų ir plėšikų nepaly
tėtas grabas, o tai todėl, 
kad ant ano buvęs kitas pa
statytas. .Grabe atrasta 12 
karstų ir anuose mumijos su 
visokiomis senovės brange
nybėmis.

>- *

Tomis dienomis nekurias 
Ispanijos ir Portugalijos 
vietas aplankęs didelis pot- 
vinis. Vanduo užliejęs dau
gybę miestų ir sodžių ir pa
daręs milžiniškus nuosto,- 
liuš. Tūkstančiai gyvento
jų netekę pastogės nusi- 
kraustę į kalvas. Ar žuvo 
kas iš žmonių, telegramais 
nepaduodama.

Budapešte netrukus at
sibusianti indomi byla. 
Teisman patraukta nesenai 
vienos mirusios ponios Belą 
Čabo mylimas šuo. Miru
si ponia mat palikus testa
mentą,- kuriuomi visas pa
liktas turtas vertės $5.000 
užrašyta... šuniui, Taigi 
dabar ponios Čabo likusieji 
artimesni giminės nori tą 
testamentą atmainyti.

• Turkijos ministerių kabi
netas tomis dienomis nu
sprendęs, kad visokios ita
lų. institucijos, atsirandan
čios Turkijoje,, turi but už
darytos, o tų institucijų sa
vininkai .— ištremti iš Tur
kijos. Taigi busiu uždaryti 
privatiniai bankai, apdrau
dimo kompanijos, našlaičių 
ir senelių namai ir tt. To- 
kiuo budu norima italams 
atkeršyti už karo vedimų.

Franeijos karo rateliuose 
imta daug kalbėti apie Vo
kietijos pienus. Vokietija 
sugalvojus visų aeroplanu 
būrį pagaminti, jei ištiktų 
anų karas su Francija. 50 
aeroplanų butų pasiųsta iš 
Vokietijos ant miesto Pary
žiaus ir iš Paryžiaus nuo 
bombų liktų tik vieni griu
vėsiai. - O aeroplanams iš 
Vokietijos nulėkti į Pary
žių pakanka 3 valandų. Tai
gi Franeijos karo rateliai 
ieškanti budo, kaip čia ap
sigynus nuo panašaus už
puolimo. - -

Vasario 7 dienų visoj An
glijoj apvaikščiota šimtme
tinės sukaktuves garsaus 
anglo poeto ir novelisto 
Charles Dic^enso. Londo
ne ant jo kapo sudėta daug

i WCKfOOTOF “ 
Įthe hydroaeroplane.

vainikų ir pasakyta kalbos. 
Be to tą pačią dieną surink
ta į $50.000, kurie busią pa
dalinti penkioms Dickenso 
anūkėms. Ir New Yorke 
tame pat reikale butą skait
lingų prakalbų. Taip tai 
gerbiami prakilnių žmonių 
darbai.

#■
Aną dieną Peterburge po

licija konfiskavusi vieną 
“Novoje Vremia” numerį 
už sukritikavimą caro rū
muose gyvenančio “burti
ninko” Rasputino, kuris 
carą laikąs savo rankose. 
Tas pat padaryta su vienu 
dienraščiu ir Maskvoje. 
Bloga su caratu, jei ten vi
sokie “pranašai-burtinin
kai” carą pasikinkę į savo 
prietarus. Argi toksai be
protis, kai kad dabartinis

caras, gali de facto vadin
ti es Rusijos valdovu?

Išaiškino.
Kaimynai norėjo apginti 

pačią, kurią vyras plakė, o 
vyras ant to: Aš darau 
kaip yra liepęs apaštalas; 
baudžiu savo kūną ir jį pri
jaukinu prie paklusnybės.

Vienas iš kaimynų: —• 
Juk tu muši ne savo kūną, 
bet pačios.

Vyras: — Ar gal nežinai, 
ką šv. Povilas yra pasakęs, 
kad vyras ir pati, tai vie
nas kūnas.

— Ar tu, Magdute, dar 
neapsivedus?

— Ne, nes nors daugu
mas mano rankos reikalavo, 
bet mano motina nei vie
nam neleido prasitarti tame 
dalyke.

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 
humoristiskų laikraščių per 10 metų; daugiau užganė- 
dinimo, nei išgėrus bosų alaus; daugiau gerų patarimų 
ir pasargų, nei visose virtuvių knygose ir tt.

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

Kaip tik gausi tų knygų, gali su ana išsitiesti km 
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. TAXANEVICZE
8244 So. Morgan Street Chicago, Ill.

' i* A
Kas atsiųs 1)2.00, gaus tq juokingą knygft Ir 

bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.
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AMERIKOS ŽINIOS

Išvaikė velnius.

reikalavi

Čia liko

Rasių kova.

J-’*

Kelioliką jau sykių da
bartinei Suvienytų Valsti
jų krasos administracija

GENE
SKY

Moteris sulaikė darbą 
kasyklose.

APIE KRASOS 
RAL'DELIVERY 

RIŲ.

Sekretorius Wilson ap 
kaltintas.

miesto mo^
rys John J.Breen-ir apkąl 
tintas mėtyniįp 
straikūojančių

mato sau gerus ir pigius 
darbininkus. Neramumas 
pakilo iš to, kuomet juod- 
veidžiai užšovė du baltuo
sius, kurie buvo užpuolę ant 
jų sodybos.

Galveston, Tex. — Suvie
nytųjų Valstijų vyriausybė 
davė paliepimą eiti kariuo
menės skyriams iš stovy
klų Salt Lake City, Utah, 
Seattle, Wash., Helena, 
Mont., Kansas City, Mo. ir 
Galveston, Tex. ant Meksi-

Iš audėjų straiko.
Lawrence-, Mass. — Liko 

areštuotas kaltininkas ir

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

J. M. TANANEVICZE
3244 S. Morgan St., CHICAGO. ILL

Į streiku ;aphn tą plotą at
siųsta dąr daugiau kariuos 
menės. ’ Miestas Lawrence 
ir apylinkės išrodo kareivių 
stovykla karo metu. Strai- 
keriai nutarė kovoti iki pas- 
kutinųjų, kol nebus išpil
dyti jų teisingi 
mai. "

Labai gražus keturiose spalvose 
Jubilejinis paveikslas

KOVA TIES

ŽALGIRIAIS

ko sienos pilnoj ikaro tvar
koj. Kariuomenė tuojaus 
turi išeiti su artilerija it vi
sokiais karo pasirengimais, 
kaipir eitų į tikrą mūšį su' 
priešininku.

Politikai pranaušaują, 
kad busianti Suvienytų’ 
Valstijų intervencija į Mek
siko reikalus su tikslu įves
ti ten “tvarką”, kas yra tos 
valstybės okupacija- arba 
užėmimu.

Perstatoma viršuj miestas Juarez, Meksike, kur andai kariuomenes ingula 
buvo sukėlusi maištus, apačioje — dalis miesto EI Paso, priklausančio Suvien. 
Valstijoms ir gulinčio ties Juarez, kitoj upės pusėj, o Vidury — Suvien. Valstijų, 
raiteliai, pasiųsti* į Meksiko sieną.

Washington, D. : C. — 
Žemdirbystės sekretorius 
Wilson liko apkaltintas ne
teisingoj eksploatacijoj vy
riausybės žemių, kame “už
dirbo” didelius pinigus. 
Sakoma, jis buvo susitaręs 
su žemės spekuliantais, ku
rie suviršum milijoną ake- 
rių vyriausybėš žemės vals
tijoj Florida pardavę, pasi
dalindami “pelnu”. Wil
son’as patraukiama išsitei
sinti iš tų užmetamų jam 
nešvarių darbelių. ' o

Vienas bures turėjo la
bai piktą bobą ir tankiai 
jam prisiėjo aną nupliekti. 
Sykį kuomet virvagalis vėl 
buvo darbe, mušama boba 
bliauna: Mušk,.budeli, gal- 
važudi, išmuši vieną velnią, 
tai jų vieton atsiras desėt- 
kas. Bet kuomet bobai 
kailį gerai inkaitino, tada ji 
atsiliepė: Gana jau, mano 
mielas vyreli, nes jau ma
nyje neliko nei vieno vel
nio.

Darbo biuro veiklumas.
Springfield, Ill. — Sulyg 

valstijos biuro, kuris ieško
jo darbo bedarbiams, pra
nešimo pereitais metais jis 
suieškojo darbą 59.827 dar
bininkams iš ■: 76.217 atsi
šaukusiųjų. Ieškančiųjų 
darbo skaitliuje buvo 51.557 
vyrai ir 24.670 .9 moterių. 
Moterims buvo lengviau su
rasti darbas, negu vyrams.

Kardinolas nori sutverti po
litišką “katalikų partiją”.'

Boston, Mass. —■■ Naujai 
paskirtas kardinolas. Q’Con
nell, imdamas pavyzdį iš 
Vokietijos, norį sutverti čia 
“centrą” arba politišką 
“katalikų partiją”, kuri 
uoliai dalyvautų čia politi
koje ir gintų Bažnyčios rei
kalus. Kardinolas tvirtina, 
kad apsigynimui prieš plau
kiančią čia iš Europos ma
sonų ir anarchistų intekmę 
katalikai turi kovoti su pa
galba politikos. Suvienyto
se Valstijose priskaitoma 14 
milijonų katalikų.

Juodveidė prisiekusiuoju 
teisėju.

Spokane, Wash. — Dora 
Coatės, tyro kraujo juodvei
dė, liko išrinkta prisieku
siuoju teisėju vietiniame 
augštesniame teisme. Jį 
yra pirmąja moterimi iš tos 
rasės išrinktą teismo,.nariu. 
Toji moteris turi nemažus 
turtus ir intekmę toj apy
linkėj.

Hibbing, Minn. — Dau
giau 1.000 kalnakasių turi 
švęsti vietinėse geležinės 
rudos kasyklose delei teis
mo uždraudimo, kokį išrei
kalavo poni Lizzie H. Lind. 
Savo skunde ji nurodė, kad 
pasikasta jau po jos namais, 
kurie dinamito sproginimu 
jau yra nemažai sunaikinti; 
o ji pati gavo dirksnių su
irimą ir serga. Tos kasy
klos priguli Oliver Maining 
kompanijai ir dabar liko už
darytos, kol teismas neiš
duos savo nusprendimo.

Sufragisčių reikalavimai.
Washington, D. C. — Ka

dangi dabar yra liuosa vie
ta vieno augščiausiojo fe
deralinio teisėjo, tatai mo- 
terįs reikalauja prezidento 
Tafto, idant šis į-tą vietą 
paskirtų moterį. Jos tvir
tina, kad šešiose valstijose 
moterįs jau turi balsavimo 
teises, o trijose neužilgo jas 
gausią, tatai moterįs turi 
pilną teisę federaliniam tei
sme turėti savo teisėją. 
Taftas vienok, atsižvelgda
mas į savo partijinės poli
tikos pakraipą, mano' pa
skirti į tą vietą pirklybos ir 
darbo departamento sekre
torių, Ch. Nagel’į.

Neapsigina vilkų.
Corning, Iowa. — Gauja 

išalkusių vilkų užpuolė ant 
farmos Ch. T. Okey ir išdu- 
sino 38 avis, nusinešdami 
nekurias^š jų, kol įveikta 
tuos laukinius grobuonius 
nuvyti. • Tose apylinkėse 
gyventojai neapsigįna'vilkų, 
tatai manoma sutaisyti 
abelną jų medžioklę.

Frankfort, Ky. — Guber
natorius pasiuntė į šias apy
linkes kelias kompanijas 
milicijos, idant užbėgti ka
lančiai rasių kovai. Baltie
ji būtent nori išvyti iš tos 
apylinkės juodveidžius ir 
iš to gali būti nemažas 
kraujo praliejimas. Bal
tieji plantatoriai apgina 
juodveidžius, kadangi juose

, pondenciją tuo budu ir pa
galiau išbrenda blogan kė
liau, arba, dar aršiau, pikta
darybėm

Taigi postmeisteris suma
nęs galutinai tas privilegi
jas krasose susiaurinti, ar
ba tą skyrių visai panai- 

. kinti, idant anuomi nuola
tiniai miešto gyventojai ne
sinaudotų. Tiktai vieniems 
ateiviams, ty. ant trumpo 
laiko miestuose apsistoju
siems, bus leidžiama gauti 
laiškus, adresuotus ■/ant 
“General Delivery” sky
riaus, bet ne kitiems.

Negalima nepripažinti, 
kad tuose postmeisterio pa
sakojimuose nebūtų teisy
bės, antraip vertus tečiau 
reikia pažymėti, kad tasai 
skyrius iš daugybės atžvil- 
gių yra naudingas ir 
daug gelbstintis daugumai 
žmonių, o ypač keliaujan
tiems agentams, mainan
tiems tankiai gyvenimo vie
tą, kurie, jei tas krasoje 
skyrius butų panaikintas, 
turėtų didelius apsunkini
mus ir visokius reikalų ve
dime nesmagumus. Reikia 
ir į tai tėmyti, kad blogi 
-žmonės visuomet moka pa
naudoti ir naudingiausią 
instituciją prastiems tiks
lams. > Taigi nekurios tame 
skyriuje pastabos labai rei
kalingos ir gaila, kad gene- 
rališkas postmeisteris se
niau to nėra padaręs. Nors 
tie perspėjimai, žinomas 
dalykas, blogi; žmonių nepa
taisys, bet visgi galės žy
miai jiems apsunkinti viso
kį veiklumą su “General 
Delivery” .skyriaus pagal-

Historinis namas sudegė.
Sykesville, Md. ,— Čia su

degė historinis namas, ku
riame užgimė “Bettsy” Pa
terson, savo rankomis iš
siuvusi pirmutinę žvaigždė
tą Vėluvą naujai susitvėru
sioms Suvienytoms Valsti
joms. Namas tas buvo 
kaipir nacijonaliniu muze- 
jum, kuriame buvo sukrau
tos įvairios historiškos lie
kanos iš Suvienytųjų Vals
tijų karo už neprigulmybę 
ir kurį tūkstančiai žmonių 
kasmet atlankydavo. Tuo
se namuose paskučiausiai 
gyveno gubernatorius Fr. 
Brown. Namas sudegė iki 
pačių pamatų, o gaisre žu
vo visos branginamos histo- 
rinės liekanos.

valdovailj&nt buvo gana 
plačiai rašoma, kad krasose 
visiškai panaikinus taip va
dinamą “General Delive
ry” laiškų skyrių ir tai pa
siremiant svarbiausia tuo, 
kad iš to skyriaus tankiau
siai naudojasi išimtinai tie, 
kurie neturi grynos sąžinės 
ir delei. įvairių aplinkybių 
neapkenčiantį dienos švie
sos, taigi su to skyriaus pa
galbą veda sldptą kores
pondenciją. " Šiais laikais 
ir vėl generoliškas post
meisteris Hitchcock išleidęs 
pastabas, idant krasos įsta
tymai, kas lytisi išdavinėji
mo laiškų iš to skyriaus —< 
be pavardės pažymėjimo — 
butų kiek-nors aštresni.

Postmeisteris sako, kad 
iš to krasos skyriaus labai 
daug laiškų gaimančios jau
nos mergaitės, kurioms na
mie panašius laiškus aplai- 
kyti butų draudžiama. Tais 
laiškais jaunoms mergai
tėms visokie niekai rašoma, 
o retkarčiais nekurioms pa
siūloma net nemoralės pro
pozicijos.
/‘Jaunos mergaitės sau 

laiškus ir kitokius siunti
nius privalo gauti nurodytu 
jomis antrašu ir pavarde, 
ty. namuose, bet anaiptol 
ne krasoje prie, lango, kur 
parašyta ‘ ‘ Geųeral Delive
ry” — sako postmeisteris.

“Taippat tikrai žinoma, 
kad moterįs, o čia kalbama 
apie vedusias, su to sky
riaus pagalba apmeluoja ir 
apgaudinėja savo vyrus, 
taiso įvairius susiėjimus 
nemorališkiems tikslams — 
baigia postmeisteris.

Krasos “General Delive
ry” skyriuje šiais laikais 
aplaikanti ir išdalijanti tiek 
daug laiškų, kad didesniuo
se miestuose kiekvienoj 
krasos stotyj prireikta tan 
skyriun nusamdyti net po 
kelis klerkas, kurie atsišau
kusiems turi specijaliai pa
tarnauti, laiškus išduoti.

Jaunos mergaitės ir leng
vo būdo moterįs (vedusios) 
veda kuoplačiausią kor.es-

Išgelbėjo užgriuvusius dar
bininkus.

Sutler Creek,' Cal. — Pa
galbos skyrius atkasė 62 
kalnakasius, užgriūtus ka
syklose Bunker . Hill, ir 
išnešė juos oran gyvus ir 
sveikus, nors ir nusilpusius. 
Atskilusios nuo sienų uolos 
užgriuvo visus įėjimus ka- 
syklon, tatai darbininkai ne
galėjo išeiti ir 24 valandas 
turėjo išbūti po žeme. Iš
ėmus juos oran, jų šeimynų 
džiaugsmas neturėjo ribų.

Straikerių jkomįtetąs ma
no pasiųsti gubernatoriui 
Foss protestą prieš arešta
vimą dviejų straiko vadovų 
Ettor’o ir GiovŪnitti.

Darbininkų unija Central 
Labor Union nutarė strai- 
keriams pagelbėti ir remti 
juos morališkai' ir medžia
giškai. Taipjau ir Ameri
kos Darbo Federacija pri
pažino streiką teisotu ir 
nutarė remti streikuojan
čius medžiagiškai.

Daugybė straikerių, ne
galėdami išgyventi, apleido 
miestą, ieškodami kitur dar
bo. Vieną savaitę išvažia
vo iš miesto • tiktai italų 
apie 1.000 darbininkų. Pir- 
klyba mieste sustoja ir 
smulkesni pirkliai, prigulin- 
li tiktai nuo darbininkų, su- 
bankrutijo.

Organizuotų -• darbininkų 
vadovas William ■ D. Hay
wood su keliai* kitais strai
kerių vadovais turėjo slap
tą konferenciją. Straikas 
manoma išplėsti; visoj val
stijoj, bet dar laukiama, 
kęl fabrikantai; parsigaben
sią naujus transportus med
vilnės ir norėsią .savo fa
brikuose paleisti pilną dar-

Areštųos menamus dina- 
mitininkus.

Indianapolis, Ind. — Fe
deralinis teismas paliepęs 
areštuoti 32 valdininkus įr 
agentus darbininkų unijų 
intariamus dinamitavime 
kartu su nuteistais dinami- 
tininkais broliais McNama
ra’is. Nors intariamieji 
darbininkų vadovai gyvena 
įvairiuose miestuose, vienok 
jie visi manoma areštuoti 
viena diena. Apkaltinto j ai 
tvirtina, kad tie vadovai pa
pildę 100 dinamito pasikėsi
nimų, kol liko areštuoti 
McNamarai. Tarpe inta- 
riamų yra Frank M. Ryan, 
prezidentas geležinių tiltų 
konstruktorių unijos, Ed
ward N. Nockels, Chicago 
Darbo Federacijos sekreto
rius, W. F. Francis, buvęs 
keliaujantis konstruktorių 
unijos agentas ir keliolika 
kitų žymesniųjų darbininkų 
vadovų. Tas dalykas tarpe 
darbininkų -kelia didelį 
trukšmą ir unijistai mano 
surinkti didelius pinigus ap
kaltintųjų apgynimui, nu
žiūrėdami tuose apkaltini
muose kapitalistų suokalbį 
prieš organizuotą darbą.

Švilpauja bažnyčioj.
Hillside, N. J. — Meto

distų bažnyčioje pastorius 
William Bird įvedė nepa
prastą naujieną, nes suor
ganizavo vaikų chorą, kuris 
vieton giedoti — švilpaus 
per pamaldas įvairias baž
nytines giesmes. Pastorius 
yra labai užsiganėdinęs tąja 
naujiena, o jo parapijonai 
taippat pripažino, kad tas 
choras yra geresnis už gie
dantį. Amerikoniškai ir 
originališkai!

Chinietis kandidatu į mies
to tarybininkus.

Georgetown, Colo.—Pir
mutinių sykiu šios šalies 
historijoj chinietis išstatė 
šiame mieste savo kandida
tūrą į augštesnius valdinin
kus. Tuoju chiniečiu yra 
Leo Gow, kuris dalyvauja 
rinkimuose kaipo kandida
tas į tarybininkus, pasiėmęs 
politikierių amerikoną už 
savo rinkimų kampanijos 
vedėją. Go,w atvyko čia 
su tėvais, kuomet turėjo „dar 
tik keturis metus, tatai turi 
piliečio teises ir gali būti 
šalies valdininku.

unito po 
ėjų na

mais. . Brėeh“pbTicijos nu
samdytas, idąjvt pabotų, ar 
straikeriai įiemaife daryti 
dinamito pasikėsinimus, 
Šaipo didžiąsias, niekšas 
pamezdavo dinamitą po ne
patinkamų sail žmonių na
mais, o paskui pranešdavo 
apie tai policijai, kuri to- 
kiuo budu kelioliką visai 
nekaltų audėjų areštavo. 
Jo biaurus darbas vienok iš
ėjo aikštėn, tatai. liko pa
tupdytas kalėjilpan, o ne
kaltai areštuotus pąliuosuo-

Darbininkai laikomi 
vergijoj.

London, Ky 
patraukti teisman keli sta
tantieji geležinkelio bėgius 
kontraktoriai, ’kaltinamieji 
laikyme savo darbininkų ti
kroj vergijoj. Bylą tardo 
federalinis prisiekusiųjų 
teismas, kuris smarkiai nu
baus vergijos šąįininkus, 
jaigu jų kaltė bus prirody
ta. Darbininkai juodvei- 
džiai buvo tikrais kaliniais, 
negalima jiems buvo pames
ti darbas, o neklausantieji 
net buvo apkaustomi rete
žiais ir botagais genami į 
darbą.

Brangiai kainuoja savo 
dantį. *

Boston, Mass. — Poni J. 
Cullen patraukė teisman 
vieną duonkepį, idant šis 
atlygintų jai $8.000 už iš
laužtą dantį iš duonkepio 
priežasties. Valgydama nuo 
jo nupirktą duoną, išsilau
žė sau dantį į esančią duo
noj vinį.

Kita vėl p-lė McNeill ap
skundė restauratorių $10- 
000 atliginime, kadangi šis 
davė jai valgyti senų su
gedusių vėžių, nuo kurių ji 
susirgo ir per tai neteko ge
ros vietos.

Kariuomenė ant Meksiko 
sienos.

Ne tavo.
Vienas ponas savo rašti

ninkui diktuoja laišką į my
limiausią: “Mano mylima 
Elziute!” Perskaityk, ką 
parašei.

>— Parašiau: “Mano my
lima Elziute!”

O ponas raštininkui į 
sprandą ir šaukia: “Ne 
tavo, tik mano!” '

Kiek amerikonai suruko 
tabako?

New York, N. Y. — Lai
kraštis “ United "States To
bacco Journal” apskaito, 
kad Suvienytųjų Valstijų 
gyventojai 1911 metais su
rukę dešimts milijardų ci- 
garetų; neskaitant daromų 
iš tabako namie. ’ Jaigu 
tuos visus cigaretus sudėti 
vieną šalę kito, tai gautu- 
mėm raištį, kuriuomi ga
lima butų apjuosti žemės 
kamuolį 19 sykių. Cigarų; 
Suvienytose Valstijose iš
rūkyta septyni ir ketvirta 
dalis milijardo. Tatai pe
reitais metais cigaretų su
vartojimas pasididino 1.200 
milijonų, o cigarų 160 mili
jonų, Kiekvienam iš 90 
milijonų gyventojų 1911 
metais išeina 109 surūkyti 
cigaretai, 80 paprastų ci
garų, 13 mažųjų cigarų ir 
keturi pundeliai tabako del 
rūkymo ir triratinio. .

Karštas noras.
Vyras giedrią naktį: —- 

Norėčiau būti taja žvaigž
de padangėse.

Pati: — Tai kodėl?
— Nes tuomet nuo tavęs 

milijonais mylių bučiau ati
tolintas. ' ž

Didumo 14x24 coliai.
{ Šitas paveikslas — tai fe-
• tenybė, tai jubilejinis 500 
» metų .sukaktuvių išleidimas 
J kovos lietuvių ir lenkų su 
j kryžiuočiais. Paveikslas tep- 
k liotas garsaus teplioriaus J. 
[ Mateiko. Jis perstato D. L. 
f K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
’ Jagailos kovą su kryžiuočiais 
į 1410 metais, kuomet kryžiuo- 
> čių galybė galutinai sumalta 
k ir jų garbė sumindžiota. Pa-

i į veikslas išleista turtu ir spau-
’ da “Kataliko”.
i Tokio paveikslo niekur nega-
* Įima gauti. Pageidaujama, i- 
j dant tasai jubilejinis paveiks- 
k las papuoštų kiekvieno lietu- 
[ vio namus, o ypatingai, kuo- 
[ met šiemet apvaikščiojama 
! 500 metų sukaktuvių jubi- 
į Įėjus.
j fartlflBoJi labai pigiai. P.rkint “Ka- 
k tallko** reJakcl|o|«, ant nlatoa, pa- 
’ vamalaa IrtooĮa tik 25c. Su prlalun- 

; ’ tlmu tn kitus mlaatua, 80c. flgen-
/ tams> Imant daugy nuleidžiama SO 
! nuošimtis.

■ "L* ••
£
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| MOTERIŲ SKYRIUS
VAIKŲ DABRAS IR 

NAUJO AUKLĖJIMO PA
MATAI.

Žmogaus dvasia susideda 
iš proto, jausmų ir valios. 
Auklėjimo užduotimi yra 
išvystyti tas visas dvasios 
puses. Išvystyti — atkarto
jame — nereiškia tai prie
varta varžyti ir kreipti, bet 
suteikti kuogeriausias sąly
gas natūraliniam, prigim
tam besivystymui. Tatai 
visas auklėjimo darbas yra 
tame, idant suteikti kubgė- 
riaųšiaš sąlygas. Viena tų 
sąlygų yra geras pavyzdis. 
Šalę to vaiko gabumai vys
tosi per jo paties veiklumą 
— per darbą.

Vaikas nuo ankstybiausių 
metų pradeda dirbti. Tas, 
ką vadiname žaislais,' yra 
darbu, pritaikintu jaunam 
vaiko amžiui. Yra tai su- 
vistovis besįvystymas, liue
sas .plėtojimasis jo fiziškų 
ir dvasiškų gabumų. Galin
ga gero auklėjimo priemone 
yra tokis vaiko darbo pa
kreipimas, idant jis kuoge- 
riąusiai tiktų jo besivysty- 
mui. Jau nekartą tame at- 
vejyj kalbėta, kad darbas 
turi būti dabartinio vaikų 
auklėjimo pamatu.

Kaip kalbėjome,. darbas 
prasideda ankstybiausioje 
vaikystėje. Žaislai yra pir
muoju vaikų darbu. Da
bartiniais persilaužimo lai
kais papildome*dvi dideles 
klaidas: rūpinamės kartu 
perdaug ir permažai apie 
savo vaikus. Permažai, 
kadangi pertankiai palieka
me mažus vaikus pačius 
vienus, per ką išstatome 
juos į pavojų, kas darbinin
kų luome ne visuomet iš- 
teka'iš tėvų kaltės. Apart 
to beveik visi tėtai pėrma- 
žai patįs prižiūri savo vai- 

•kus, o vienok yra tai viena
tinis kelias, idant juos pa
žinti, įsigilinti į jų viduri
nį gyvenimą ir proto besi- 
plėtojimą. Bet ne tas yra 
butinu daiktu, idant įeiti į 
jų vidujinį gyvenimą su ko
kiais prievartos tikslais, bet 
idant užsiėmimą ir žaislus 
pritaikinti prie protiško 
vaikų gyvenimo ir nestatyti 
jiems neatsakančių reikala
vimų. Taip, pavyzdin, ne
kartą visai netinkamu budu 
įsikišamė į vaikų žaislus. 
Kas atidžiai ir širdingai pri
sižiūri į saVo vaikus, tas 
lengvai supras, kaip su jais 
reikia elgties. Žinoma, vai
kai neturi to žinoti, jog į 
juos prisižiūrime. Jaigu 
motina nuolatos esti tarpe 
savo vaikų, tai ji tą lengvai 
gali atlikti. Vienok ir 
tiems, kurie nesti nuolatos 
su vaikais, nėra tas negali
mu. *

Esant tarpe vaikų, per
daug jais užsiimame. Vie
ton, prisižiūrint jų elgimui- 
si, surasti, kas jiems yra 
tinkama, be paliovos nurodo
me ir įsakinėjame jiems, 
įsikišdami į jįj užsiėmimus. 
Kuomet dvimečiui ar trime
čiui vaikui nupuls sviedi
nys, beabejonės kuris-nors 
iš' vyresniųjų pasiskubins 
vaikui jį paduoti. Jaigu gi 
vaikas pats parpuls, iškįla 
apie jį trukšmas, tarsi vi
są šeimyną kokia nelaimė 
patiko. Ir jaigu ten butų 
trys tetos ir dvi bobutės, 
tai beabejonės visos penkios 
pultųsi gelbėti, idant vaiką 
pakėlus ir apgailėjus. Nįe-

j imas išbandyti ir išplėtoti 
savo jėgaš. Kuomet ką 
numes, tegul tą ir paima 
pats, kuomet parpuola, te
gul pats ir atsistoja. Tame 
išsivysto jame sąmonė, va
lia, pasitikėjimas savo jė
gomis, o apart to savisto
vumas suteikia jam kur kas 
daugiau- smagumo. Tiesiog 
jis jaučiasi laimingu, kaip 
lengva tame persitikrinti, 
kuomet kartą išbando to 
systemo. Jaigu bepaliovos 
varžome prigimtą vaiko in
stinktą savistoviai veikti, o 
— deja — tas daroma visur# 
tai pasirodo jis kitokiame 
pavidale, labai nemaloniame 
vadinamame nemandagumu 
ir būva baudžiamas rykšte! 
Nesi griebiame prigimtų
priemonių, ty. neleidžiame 
laisvai vystyties tiems in
stinktams gerose aplinkybė
se. ■ ' ■ '• ■ '

Tas pats ir su žaislais. 
Jaigu vaiko žaislus pada
rysime jo darbu, tai pačius 
žaislus galime pavadinti 
darbo Įrankiais. Tatai žais
lai turi būti tokie, idant 
vaikas su jų pagalba galė
tų kokį-nors darbą išskirs
tyti į daleles, daryti naujus 
pavidalus ir t. p. Mergai^ 
tės tame atvėjyj yra kiek 
laimingesnės, negu vaikai, 
kadangi turi savo lėles, ku
rias gali nurengti ir ap
rengti. Pastaruoju laiku 
patėmyta tas ir išdirbta ga
na daug tinkamų žaislų, o 
nekurie yra net gana pigus. 
Vienok esama kurkas dau
giau netinkamų žaislų, tų 
būtent, kurie yra išvien pa
daryti ir kuriuose vaikas 
nieko negali perkeisti. Kuo
met vaikas tokį žaislą pa
ims rankon ir sulaužys į 
sklypelius, ^akįla tubmet 
garsus nusiskundimai į jo 
negerumą ir nemandagumą. 
O vienok jis išpildė viena
tini galimą su tokiais žais
lais^ darbą. Nebuvo tai 
jokiuo budu vaiko negeru
mas, bet darbas.

Turime čia priminti dar 
labai svarbią klaidą, papil
domą daugumos tėvų link 
vaiko užklausimų. Užklau
simų pradžioje vaikas juos 
užima, toliaus alsina, paga
lios priveda į nekantrybę — 
bet tiktai tuos, ką neturi 
tikros meilės link vaikų, 
tuos, kurie mato juose tik
tai žaislą del vyresniųjų, o 
ne busiančius žmones/ už 
kurių gerą išauklėjimą pri
siima atsakomybę. Kas 
rimtai žiuri į savo vaikų 
išauklėjimą, tas jų užklau
simuose nuolatos ras vis 
naujus pasigerėjimo šalti
nius.

Vaikas, užduodamas pa
klausimus, dirba. Tuomtar- 
pu daugumas tėvų, atsakę 
į du ar tris klausimus, pa
meta kantrybę ir atsako: 
“Nelysk man į akis” arba 
‘*Duok man ramybę”. Kar
tais atsitinka dar blogiau. 
Nuduoda, kad klausimų ne
girdi, tyčiomis į juos nieko 
neatsako. Atsiranda net 
tokie tėvai ir suaugę žmo
nės, kurie daro sau žaislą, 
išjuokiančiai arba neteisin
gai atsakydami į vaikų 
klausimus.

Tokiuo budu vaiko tiri- 
nėjimo pajautimas lieka su
klaidintas; iškraipoma jo 
minties darbas; o kadangi 
vaikas vėliau ar anksčiau, 
paprastai labai anksti, atsa-

fesniųjų žodžiais. Kas nc-|gali. Vaikai supranta tą 
turi vaiko užsitikėjimo, tąsi labai gerai, jaigu abelnai 
negali jo auklėti. Pagaliosi 
vaikas; taip palinkęs ką-i 
nors pasekti, pavyzdžiu mo
kinasi meluoti.- Tą taippat 
bandome vėliaus pataisyti 
rykšte.

Klausimai, kokius užduo
da vaikas, mums aiškiai pa
rodo jo prigimtą proto vys
tymosi krypsnį ir. taippat 
nurodo, kokiuo keliu tą vys
tymosi galima remti.. Pir
miau jau matėme,i kad vai
kui reikia pavėlinti atsistoti 
ir vaikščioti tuomet, kuo-; 
met to nori; taippat .reikia 
jam, kuomet nori, pavėlinti, 
ir savistoviai galvoti, lavini 
ti* mintį. Taip jau dera 
jam pavelint žinoti: tą, ką 
sužinoti jis nori... Kuomet 
vaikas apie ką klausia, ta
tai jis nori apie tai žinoti. 
Jaigu jis gaus tinkamą ir 
suprantamą atsakymą, per
sitikrinsime, kaip -ta® atsa
kymas pabeka medžiaga ? ir 
paakstinimu vaikui galvoti 
ir kaip iššaukia sekančius 
klausimus, kaip tie jo klau
simai nuolatos darosi pro
tingesni, kaip; L.piintijimO' 
gabumai auga, plėtojasi; o 
pasikalbėjimas su vaiku su
teikia vis daugiau pasiga- 
nėdinįmo. Ir štai daugu
mas per tinginystę arba? 
lengvatikybę, . žaizdamas 
duodant klaidingus atsaky
mus, sugadina-; arba. iškrai
po taip galingą būdą proto 
plėtojimosi ir minties dar
bo patraukime; Tiktai vė-> 
liaus neišpasakyta sunkeny
be stengiamasi išbudinti 
mintijimo gabumas ir pa- 
akstinti norą mokinties, kas 
jau tankiai būna bė pasek
mės. \

Tiesa, kad ne visuomet 
yra galima atsakyti į kiek
vieną vaiko klausimą. Ne
kartą vaikas klaiisia tokią 
dalykų, .kurių pė>tsi auklėta 
jas nežiiio, kadangi/-niekas 
negali viską žinoti. - Tau-, 
kiai vėl klausia tokią daly*: 
kų, kurių &u]wasti negali 
arba kurie darYiėdera jam 
žinoti. Tuomet reikia /atsi
sakyti duoti jam atsakymą, 
bet visai atvirai paduoti 
priežastį, kadangi negali bti- 
„ti kalbos apie gerą auklė
jimą ten, kur nėra teisingu
mo ir atvirumo. Nekurie 
tėvai, o dar tankiau moky
tojai gėdinasi prisipažinti* 
vaikui: “Aš pats to neži
nau”. Bijosi, kad jis pa
liaus juos guodojęs, kuo
met sužinos; jog ir jie ko- 
nors nežino. Labai klysta. 
Nieko nėra lengvesnio, kaip 
išaiškinti vaikui, kad nie
kas visko negali žinoti. Ki
taip gi yra labai pavojinga 
suvadžioti vaiką, kad esi 
viską žinąs. Yra tai labiau
siai puolančioji į akis mela
gystė ir lengviausiai pati 
save išsiduoda. Vaikas la
bai greitai suras, kad esama 
daug dalykų, kurių auklėto
jas nežino, o tuomet kom
promitacija yra tuomi di
desnė. Suprantama, reikia 
šalintis tokio elgimosi, ku
ris vaikui suteiktų įsitikini- 

jog jis yra svarbiau
siuoju asmenim. Jaigu 
esame labai . nuilsę it toji 
priežastis yra. užtektina, tai 
tuomet išimtinuose atsitiki
muose galime nusišalinti at
sakinėt į klausimus. Tas 
pat, jaigu . turima kokis 
svarbus užsiėmimas,. arba 
nors tuomet, kada, pavyz- 
din, kokiame pasivaikščio
jime vedama kalba su suau
gusiais žmonėmis. .Tuomet 
yaikas turi suprasti, kad. jis 
privalo nusileisti prieš vy-

Visa aiSriSjiwo pasekmė du t 
yra vaikto pasitikėjime.

Vėlia ils jeŲįii prisideda mo
kyklos airitakmė. Turbut 
nereikiasečia3 atkartoti, kad 
dabartinis mokyklos syste-, 
mas neturi, nieko abėlno su 
paduotą^ ,čįą(.auklėjimo pa
matais., -j Mokyklos tikslu 
šiandie yrą tik suteikti tam 
tikra formąliškai .apribota 
žinią apštis ir prirengti į 
darbą, visai neatsižįurint į 
vaiką prigimtas. - Įndividu- 
ališkąs ypaįybe^., ...Delei tos 
prieža^ti^Įnolęįnįrposi, dąr- 
bą.jąokykla pąveyčia į,kan^ 
kyąesj . ?jPĮ’įgįtąįkaąit , prie 
musą, idealą, -.jąi, at
bulai, i^yeątį, aikštėn gabu
mus, esančias,:vaiko prigi
mime^ -pilnai /leidžiant jam 
lavintis;.; tame <dąrbę;, kurį 
jis ■■labiausiai mėgsta. Per
•tąį 
kanis butą, pasįsiąaginimąj, 
taip; kaipėr,ipisįsąiaginįmu 
jiemą. ryrąi^ ^ąislą4,. ^urie,. 
kaip minojoine, yra taippat 
tiktai;tam tįfeęą. darbo for
ma. ,auklėjimas 
neįeiną .či^paaj . į- musą išve-: 
džiojiiną,; TabąSj,; t vįenatiniąi 
tas? ;mji^;įa®einar kaip tui*į; 
•žiūrėti; .tėvelį i į ;įSavo vaįįą 
mokyklas.,: Geriaą- 
siai,. butą, /idant tuoiftį vąį- 
ką darbu? /tęvai visai nesirū
pintą. -Mokyklos užduoti
mi turėtą 1 ^ątį taip suregu
liuoti mokyklos užsiėmimus, 
idant vaĮkaį patįs galėtą, 
juos atlikti, torėdami tieso
je tam tiksląi atsakančius 
nurodymu^-;..p Deja,.- tokios 
užduoties mokykla nepildo. 
Duoda ji pe^aug ir tai per-? 
sunkią užsiėmimą. Dėlto- 
tai sunkoj ireikąlauti; idant 

jt^vai į tai ąęsikištą.. Pa
prastai bun^.dąįp, kad , kas 
kitaą,už( yąįįm?atlieka jo už-

ti,, kad- tp? t^įąądie.ąįąęsę są-. 
■lygose isyeągti $ymkū. Mai
gu vaikau (kasdiena praleį- 
Mžia penkį^ą.^valandas mo
kykloje, o isėjęs iš .moky
klos dar ^turias valandas 
kankinami Icljciją prįrengi- 
inu, kurios yra perdaug sun
kios joj proto jėgoms, tai 
nėra kitokio išėjimo, kaip 
likusius ŲŽęįąNinius už jį 
kitam atlikti.^ Vienok tai 
yra didelė ...klaida. Nesu
lyginamai ggrįąu yra,užves
ti vpiką į tikrąjį kelią ir pa
akinti, idapjt pats, išrištą ir 
atliktą savo, uždavinius. 
Čia vienoj ( yra mokyklos 
didžiausioji kąltė. Pageri
nimas fatąij.tą sąlygą turi 
būti atliktą^ .pačios moky
klos, kuri^ją mes čionai ne- 
užsiimsime.

Ką tatai, turi daryti au
klėtojas, kuomet eina klau
simas apie- vaiko darbą? 
Turi padaryti jį molonįu ir 
patraukiančiu;^ idant jis bu
tą pritaikintas prie vaiko 
jėgą ir gabumą, idant duoti 
jam dirbti nedaugiau, negu 
jo paties patraukimas į dar
bą to reikąlaąją, Bereika
linga yraf haįnė, idant jis 
nenorėtą fpeJinažai dirbti. 
Juo labiau auga jo jėgos, juo 
daugiau jo? jĮjeikalauja užsi
ėmimo., ^iel;ę neveikimas 
jam yra nesmagus.

Auklėjimo/ Aiksiu ir už
duotimi yfra 8 užtikrinimas 
laisvo išsivystrymo prigimtą 
vaiko gabniniąidr palinkimą.

Tą tilssląiu pasiekiame 
dviem budais: < : .

1. Geru pavyzdžiu. *
2. Padarius- vaiko darbą 

jam suprantam^ ir mieli!.
Kas atmįš ’ tas abelnas 

taisyklės, taš supras visas

ka;i'aliogas
Knygą Išleistą

jpl Lietuvišką Mokslainią 
ir taip kitokią vi- 

\ ; šokią knygą.
> Taipgi ir kitų Išleistų lie
tuviškų spaustuvių Ameri
koj ir Lietuvoj.
No. Kaina
1 GRAMATIKA. Trumpa Lietuvių 

Kulbes Gramatika” del Lietuviš
kų mokyklų šiaurinėje Ameriko
je.Pagal Stuobrį Ir kitus pa
rengė S. P. Tananevtčia. Yra tai

, geniausia ’ sutaisyta Gramatika del 
lietuviškų mokykliL Ji paranki

. ir tiems kurie noil gerai išmokti ‘ 
lietuvišką kalbą ir rašybą. Pusi.
102. ‘ Kaina drūtuose audekli
niuose. apdaruose ....J.,:.;.-.. ...^ 35c...

2 LEMENTOBTUS. Lietuvių Pa
rapijų'Mokykloms šiaurlnėjeAme- 
rikoje. Sutaisė S. P. Tananevi- 
dal ' Yra taf’parankiausias prast 
mokinimui ■ skaitymo ir ■ rašymo 
rankvedis, sutaisytas mokinimui 
Valkų. Pusi. 76. Kaina drūtuose 
audekliniuose apdaruose .......... 20c,

3 KATEKIZMAS. Rymo-Katalikiš- 
kas Didesnysis Katekizmas. Pa*. 
rašė.. kun.. J. Dėharbė, DJ- J. Gė/' 
rlatisiĮts,' nes-laibai suprantajnas 
ika^jjiį:mežiems .vaikams Kato- 
įkizjnaij, parankiausias lietuvių 
prailkiems n^okyklonis Pusi. 199.

tKųjna (įrųtupse apdaruose . .. . 35c.

4 NAUJA CHBESTOMATUA del: 
Lietuviškų Mokslainių Amerikoje. 
Dalls I. Parengė--P. Brandukaš.:’’ 

■ši knygą, yra geriausią skaitymui 
šiek tiek pramokusiems skaityti, 

* nes. joję telpa trumpos, gerai su
prantamos jaunam protui pasakai-' 
tės.Pusi. -155. Kaina drūtuose 
apdaruose .............       35c.

5 . NAUJA KNYGA del Lietuviškų 
Mokšlainių Amerikoje. Dalu II. ’ 
Parengė-Brandukaš. Yra. tai 
antra dalis 'Chrestomatijos labai

: paranki mokinimui jau pramoku-..-„ 
šių skaityti ir rašyti vaikų. Tel- 
pa 'jbje apysakėlės ir eiles. Pusi.
212. , Kaina drūtuose apdaruose 35c.

6 NAUJA SKAITYMO KNYGA Lie
tuviškoms Mokslainėms Ameriko
je. Dalis III. Su paveikslais. 
Tai yra trečia Chrestomatijos da
lis, arba tolesnis lavinimasis jau 
mokantiems skaityti valkams ar
ba ir suangunsiems. Joje telpa 
daugiau moksliškų apsakymų ir

: eilių. Pusi. 138. Kaina druotuo- 
se apdarudšė ....... .'.'i50c.

1 ŠVENTA ISTORIJA. Senojo tt 
Naujojo Įstatymo. Parakė Vys
kupas • Motiejus Valančauskas. 
Trečias su- pataisymu išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Yra tai 
aiškiai ir kiekvienam suprantamai 
aprašyta visa istorija nuo Sutvė
rimo pasaulio ligi pradžiai krikš
čionybės. , Pusi. 180.

'■ drūtuose apdaruose “ .'. i
Kaina 
.'.. 40c.

BELETRISTIKA. 3
.s i adynos<A!pib girtuoklius; U

■, Labai ’juokingi aprašymai, gėri 
smagiai/praleisti laikų. Pusi 

;i 24./ Kaina .....................................10c.

C AMALŲNGA . Tyro duktč, . 
_ Labrfi gražf apySaba -apie 'balt- 

■ • veidžips. indijonus, kurie Ajne- 
rikdjį šrnuSčšl ui savo tėvynę. ' 

:Pusl. 91.' .Kaina . . .............., 25c.
Ta pati su audeklo apdarais.. 50c.

10 ANTRAS KRIKŠTAS. Się lai
kų apysaka. PSraše B.-. Varg
šas. Labą! žingeidi apysaka 
apie padėjimų šių dienų Rusijoje 
ir buvusių revoliucijų. Pusi. 83. 
Kaina' .......... . 25c.
Ta pątf apdaryta .......... 50c*

,11 APIE RŪKYMĄ. .Keli žodžiai 
norintiems Suprasti teisybę. . P. 
B.1 'Šioje knygelėje aprašo koki 
pa,vojų atgabena žmogui rūkymas

1 ir alkoaoliškl gerymal Pusi. 
23... Kaina-’ .........   10c.

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

13 APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. ' At. 
sitikimas iš Amerikoniško gyveni
mo. H. Slenkievič. Išguldė Lap- 
šaus vaikas. Antrą laidą. La
bai juokingas aprašymas apie 
užsidėjimų vieno Amerikos mies
telio.' Pusi. 32; Kaina. . 15c.

14 BROLIS IR SESUO. Apysaka.
Parašė Vaikas. Labai užimanti 
šių dienų atsitikimų apysaka, 
verta perskaityti . kiekvienam lie
tu vinl-tėvynainiul Pusi 57.
Kaina ........ ........... . .................* 25c.

15 CIECOBIUS DOMlCIJONAS IB
KASĖJAI KATAKOMBOSE. Is
toriškas apsakymas Laikuose 
Krikščionių • Persekiojimo. Pa
gal lenkų kalbų sutaisė P. B. La
bai puikus aprašymas apie perse
kiojimą pirmutinių krikščionių 
Ryme, viešpataujant ciecorlul Do- 
micljonul. Aprašytą, . kaip plr- 
miejlc katalikai, vengdami perse
kiojimų, susirinkdavo ant pamal
dų i požeminius urvus, katakom
bomis vadinamus, kurie ir šian
die dar tebrandaci Ryme. Pusi. 
217. Kaina  ..........35c.
Ta pati apdaryta  ....................50c.

16 DAUGUS/ Pagal K. Flamarion
parašė P. Brandukaš. Su pa
veikslais. Astronomija — moks
las apie pašau!}. Parodo kokios 
yra planetos, kaip jos eina ir 
kokią Įtekmę turi viena ant ki
tos. Knyga yra moksliška di
delės, vertės. Pusi. 193. Kaina 60c. 
Ta pati apdaryta .................. 75c.

17 GELŽKEL1S. Pagal svetimus 
. rašinius parašė K. Stiklelis, čia

• ‘ labai aiškiai' parodyta išradimas 
pirmutinio gelžkelio Anglijoje, ir 
kliutįš, kokias turėjo jo išradėjas.

■, Pttrf.’ 21.- > Kaina .............. 1QC,

IŠ GRAŽI DOVANELĖ LIETUVOS
ARTOJAMS. Eilės. K. .Stikle
lis. Joje telpa keliolika puikių.

. tčvynalniškų eilių garsaus mūsų ’ 
poeto K. 8. Pusi. 21. Kaina 10a>

met vaikui atimama gale kad vaikas to suprasti naujagadyniniW auklėjimo 
paslaptis.

te GRAUDUS VERKSMAI, arba 
panibudlnlmaa prie apmislyjimo 
Kandlos VieSpa ties Jėzaus Kris- 

Pusk 20. Kaina ..**<• I

■■ritei

20 G U LIVER O K KUONĖS į neži
nomas šalis. Vertė P. žemutis. 
Yra tai labai puikus Ir Juokingas 
aprašymas apie j.isitikimus ke- 

z liaujant po išsvajotas šalis; Ūž- 
' imanti ir podraug, pamokinanti .
Įmyga. Su paveikslėliais. ' Pusi.

• 98. Kaina- . .-į. .į>....... 40c.
Apdaryta ........ b5ei

*?. GYVENIMO GABALĖLIAI, Jo
je telpa 13 įvairių puikiu past 
skaitymų ypatingai apie Last".* 
vos yųrgus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas atras labai daus ge- 
nijallškų minčių apie vargdienių 
padėjimą. Pusi. 50. Kaina .. 25c.

22 HUMORAS IR SATYRA. U_- 
taisė P. B. Puikiausia if.*> .'!ų 
kalboje humoro ir pajuokos any- 
fa. Jei bv-si nuliūdęs paimk tą

nygų, ” ji tave prajuokįs. Pusi.
158. Kaina  .........   53e.
Su apdarais ................................. 75c.

23 KABALAS, arba Salamono Bu
klumai ir Planetos. Ateities pra
nešimai su pagalba stebuklingojo 
planetos - ratelio ir kviečio grū
delio. Pusi. 26. Kaina tiktai 15c.

?4 KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS
. AMERIKOS VALSTYBĖS, - Aiš

kiai. parodo, .kokios kolonijos bu-' 
vo'pirma ir kaip iš jų ’susitverė 
šiandieninės - Jungtinės.’ Valstybės. 
Pusi. 35. Kaina ..... .......  10c.

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

26 KATORGON. . Atsitikimas’ Mu
ravjovo, laikuose, Vilniuje. Para-

/ šė y/ B. . Aprašo, kaip Muravjo- 
,vas be jokios mielaširdystės kan-

' kįųo jr žudė 'nekaltus žmones, ar- •. 
-s ;ba varė juos Sibyriun. Pusi, 18.

Kaina'./ ..'......Z;......... . 10c<

27 KATORŽNINKAS. Labai tdaili
.i apysakaitė Br. Vargšo ,iš šių dienų 

atsitikimų Lietuvoje. Kaina .. 15c.

28 ĮiETŲVAITĖ. Apysaka Juozo 
Kyietkauskio. GtHdė P. G. L»-

: bai puiki apysaka iš gyvenimo 
Lietuvių Lietuvoje apie-.pusėje de- ■ 
vyniolikto ąmžiaųą. Skaitydamas 
šių- knygų ne tiktai kų Smagiai

■ praleisi laikų, bet dar įgysi, -sau 
naudų ii pasipažįsi su gyvenimo

' ' budu lųūsų senuku, . Pusi. . 296? 
,Kaina ......................................... 50c.

Sū -apdarais i. ..75c.
29 MALDOS GALYBĖ.. Istoriškas 

piešinys IV šimtmečio. Lietuvių 
kalbon išguldė t*. B. Puiki apy
saka iš gyvenimo pirmutinių

, krikščionių Rymo viešpatybėje. 
Verta kiekvienam perskaityti.

■ . Pusi 74. Kaina ......................... 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; 
nimaa 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- 
k in. Išguldė Magnus Parvalkie- 
tis. ' Labai juokingai aprašyta 
prietikiai jaunos rusų poros, ke
liaujančios užsienyje, o nežinan-

; čios svetimų kalbų. Labai už
imanti knyga. Pusi. 216.

;Da .......... ..
82 MYLEK SAVO ARTYMĄ; r
_ 'gal F. Hoffmaną parašė P. B. 

'Puikus aprašymas iš laikų J7apo-
į leonb. Labai' užimanti ir pamo

kinanti .apysaka, .verta perskaityti
kiekvienam. Pusi. 131. Kaina 30c. 
Apadtyta auri.;.............. 45c.

33 Wa:šLAIčiAI arba paveikslas iš 
prąeįtiės. Vertė Artojas. Yra 
tai labai užimanti apysaka iš ne
tolimos. praeities. žingeidus ir 
pamokinantis aprašymas, vertas 
pefrskaityti. 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 P. Bernatowicz.
Maontvila. Kaina .
Su apdarais ............

Kai- 
. 50c.
Pa-

Vertė J.
..........$1.00.

. $ 1.25c.

36 PONAS TVARDAUCKAS, Garsus 
Burtininkas, Žingeidus, su įvairiais 
paveikslėliais, papasakojimas, pa
gal surinktas liaudies legendas. 
Vertė.' B. Nevalgęs. Pusi. 
Kaina ...................................
Ta pati apdaryta .. .•........ ..

110.
,. 40c.
. 65c.

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

Ž8 PŪSČIOS DVASIA. Puikus ap
sakymas iš Amerikoniškų Miškų. 
Pagal d-rą Bird parašė A. L. An- 
čyc. Lietuviškai išguldė P. B. ' 
Puikus aprašymas apie ameriko
niškus miškus, pirmutinius jų gy
ventojus baltveidžius ir jų kares 
su Indijonais. Labai užimanti ir 
pamokinanti apysaka, verta per
skaityti kiekvienam. Pusi. 330.

r Kaina ...................  50c.
SD RANKVEDIS. “Vienatinis sa

vo rųšies Lietuviškai-Angliškas 
i .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- 

, moję 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. Pufel. 63. Kaina: .... 25c.

VISOKIOS KNYGOS.
4Į TRIS KELEIVIAI. Krikščio- 
’ nis, ‘žydas ir Turkas.“ Pamokinan-

Al U1X IAz, 1. n A*.

tė P. B. Antra laida. ’Morališ
kas apsakymas. Pusi. 92. Kaina 25c.
Ta pati apdaryta ...........   30c,

42 U2m.lu.TA M ERGELĖ su ban
da ir Barzdaskutis. Labai už
imantis ir juokingas apsakymas. 
Pusi. 27. Kaina ............ . KX,

.43, UŽKEIKTO' URVAS. Apysaka 5 
iš lietuvių gyvenimo. Pagal len 
kiškų nupiešė P. B. Labai Už ■’■' 
imanti ir pamokinanti apysaka 
Pradėjęs jų skaityti negalėsi atsi 
traukti, kol nepabaigsi. Tai-gi vi
siems vertėtų jų perskaityti. Puri

. 288. Kaina................... ............. 50&

si VĖJINIS MALŪNAS. Pagal lan- 
kiškų parašė P. B. Apysaka apio 
?ydų, kuris nupirko malūnų del 
“gešefto”, bet vėtra malūnų su
laužė. 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 ŽVAIGŽDĖ. Rytų pasaka. Pa- 
Lietuvių kal- 

Chicago.
rašo V. Veresajev. 
bon išvertė J. Gicla.
Pusi 17. Kaina ...

46 EETLEJAUS STONELĖ > arba
Kristaus Užgimimas. Drama tri
juose aktuose. Parašė P. Puiki “ 
knygelė del perstatymų apie Ka
lėdas. Pusi. •

47 IŠGAMA.
Parašė J. S. Laida II pertaisyta. 
Labai tinkama knygelė teatrų lo
šimams. Pusi. 24. Kaina .... 160 ‘

31. Kaina.......... 15c<

Drama 2-se aktuose.-

48 KNARKIA PALIEPUS. Ko
medija 1-me aktė." Sulig lenkiš
ko sutaisė Gineitis. Labai juo
kinga komedija del trumpų pers-

- tatymų. Pusi. 26. Kaina .... lOCj'

49 NIEKO BE PRIEŽASTIES. Ko-., ' 
mediją viename akto. Lietuviš-’į, 
kon kalbon vertė Magnus PaTval- '

. kietis. Yra- labai smagi atlošimui, . 
nes įeina tik trįs asmenįs". Pusi.
341 Kaina .........'.. i...... 15c,

50 ĄIiTUTĖ duktė kunigaikščio Ker
ui* un. Puiki apysakaitė iš stab
meldystės laikų Lietuvoje. Pusi.
24. Tilžėje. Kaina .................. 10c.

51 AMŽIAUS GALAS PONSKO PI
LOTO, kurių buvo sudžia Viešpa 
ties Jėzaus Kristaus.' Ketvirtas 
spaudimas. Bitėnai. 1006. Spau
da ir kaštu M. Jankaus. Pusi. 16- 
Kaina ..................................   • • • 5c,

52 ANDERSONO PASAKOS (su pa- , ; 
veikalėliais) knygutė pirma. Iš* 
guldė P. Nerys. Tjįžėje, 1895. m. . 
Šioje knygelėje telpa 10 puikių pa
sakėlių garsaus raštininko Ander
sono, kurio pasakos yra jau išgul
dytos į visų civilizuotų tautų Įkal
bas. Jos tinka skaitymui kaip 
mažiems, taip lygiai ir suaugu
siems. ■ Pusi. 82. Kaina...... 20c..

53 ANIMA VILIS. Apysaka Marės 
Radzevičiūtės. Lietuviškai išgul
dė Jonas^ Montvila. 1898. She
nandoah, Pa. Yra tai labai puiki 
apysaka iš kovos 'likimų vieno nu
vytusio. Sibyriun jauno vaikino.'

■ Kaip aplinkybės stūmė jį į nelai
mes ir kaip jis kovojo su jomis.

. Puąį 169. Kaina .
54 ANT NAKVYNĖS.

užrašų d-ro Baltušio.
1894 m. Puiki apysaka iš tikro 
atsitikimo. Pusi. 16. Kaina .. 5c.

75c.
Lapelis iš

Tilžėje,

Kaina

55 ATMINIMAI. Parašė žemaitė. 
’Aprašymas iš tikro atsitikimo Lie
tuvoje ' ant egzekvijų. ’ Tilžėje, i« 

1902 m. Pusi. 23. Kaina......6c.

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

57 AKYVOS ISTORIJOS. Šioje 
knygelėje telpa 7 ’ labai juokingos 
pasakaitės. Mahanoy City, Pa.
1901. Pusi. 88. Kaina.......... 20c.

C
58 AVENTINO NEREGĖ. Apysaka 

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

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

60 DUONOS JIEŠKOTOJAI. Apy
saka Henriko Sienkevičiaus. Lie
tuviškai išguldė V. Stagaras. She
nandoah, Pa. 1897 in. 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.

62I 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
novės Istorijos. Shenandoah, Pa.
1899 m. Kaina .........................  75c,

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

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.

06 FINAI IR JŲ GYVENIMAS.
i Viensėdis ir Pirmutinė šalna. Dvi 

daili apysakėli. Vilniuje, 1893. 
Pusi. 38. Kaina...... ................. 15c.

67 GRĄŽI VAIKŲ KNYGELĖ. Vil-
1 niuje, 1891. Telpa čia 25 gražios 
pasakėles, surašytos del Lietuvos 
vaikelių.

. skaitymui
kunigas 
Schmi’dt.

JONAS M. TANANEVIČE,

Telpa čia 25 gražios

Labai naudingos pasi- 
jaunnomeneL --Btrrašė 

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

Chicago, Ill,
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SKAITYTOJŲ BALSAI.

Bay City, Mich.
Šitas miestas nedidelis, 

bet dailioj vietoj stovi ir 
per vidurį perdalintas ne
maža upe. Darbų čia -yra 
.visokių, bet daugiausiai.dir- 
bama kasyklose. Lietuvių 
čia gyvena apie 20 šeimy
nų ir apie 15 pavienių, ku
rie beveik visi dirba kasy
klose. Uždarbiai čia ne
blogiausi: už 2 savaičių dar
bą mokama po 40 ir 50 do
lerių. Lietuviai čia užsii
ma tiktai saliunų lanky
mais, muštynėmis ir prasi- 
.vardžiavimais. Laikraš
čius mažai kuris skaito. 
Daugumas lietuvių yra su
lenkėję ir veda lenkes mo
teris, o jų vaikai jau visai 
išjuokia lietuvius ir niekina 
jų kalbą. Lenkai turi su
sitvėrę švento Kazimiero 
‘draugiją, bet ji nekaip gy
vuoja. R. Vieversėlis.

lietuvė apsivedė su italijo- 
nu ir vestuvės buvo tokios 
iškilmingos, kad nei vieno 
lietuvio, nei jos genčių jose 
nebuvo, o tik vieni italijo
nai. kurie džiaugėsi sulaukę 
vieną lietuvę į savo būrį.

Šepetys nuo pečiaus.

Rockford, Ill.
Sausio 28 dieną š. m. vie

tinė lietuvių S. P. L. S. pa
rengė prakalbas. Pirmiau
siai kalbėjo anglas socijalis- 
tas, šio miestelio alderma- 
nas, savo kalboj raginda
mas visus šviesties ir mo- 
kyties anglų kalbos, eiti į 
susirinkimus ii’ tt. Toliau 
kalbėjo p. A. Sederavičius 
iš Chicagos temoj “Drau
giška ir organiška evoliuci
ja”. Pradėjus kalbėti apie 
evoliuciją, pasirodė, kad ir 
pats kalbėtojas ne ką žino 
apie tai. Taippat, norėda
mas pasirodyti mokytesniu, 
tankiai vartojo svetimus žo
džius ir terminus, publikai 
visai nesuprantamus, o ir 
pats kalbėtojas tankiai juos 
ne vietoj vartojo. Baigda
mas savo kalbą, agitavo už 
socijalistų partiją, prižadė
damas “aukso kalnus”. Pa
baigus prakalbą, buvo už
duoti klausimai, į kuriuos 
nemokėta kaip reikiant at
sakyti. Per klausimus ne
palikta ramybėj ir buvu
sios čia p. Balučio prakal- 

’ bos. Antgalo viskas užsi
baigė trukšmingais prasi- 
vardžiavimais ir besikolioji- 
mais už rašymą melagingų 
korespondencijų ant p. Ba
lučio buvusių prakalbų.

Subatoj, sausio 27 d. š. 
m., vietinis Liet. Ukėsų 
Kliubas parengė balių, bet 
ant nelaimės neatėjo pa
samdyti muzikantai.

Agnieškutės Švogeris.

Morgan, Pa.
Trys miesteliai: Morgan, 

Pa., Treneskyn, Pa. ir Sy- 
gan,, Pa. yra gana tirštai 
apgyventi. Lietuvių juose 
gyvena arti 1O0 šeimynų ir 
tiek pat pavienių. Yra čia 
4 lietuvių draugijos. Dvi 
senesnės, šv. Antąno ir L. 
R. K. S. A. kuopa narių tu
ri neperdaugiausiai. Kitos 
dvi, tai yra Tėv. Myl. Drau
gijos 109-ta kuopa ir prie 
tos pačios kuopos pašelpos 
skyrius gyvuoja gana gerai; 
prigulintieji gauna ligoje po 
$6 į savaitę pašelpos; da
bar yra įstojimas tik $1, 
tatai gera proga lietuviams 
į ją prisirašyti. Yra čia su
sitvėrus kooperativiška 
krautuvė valgomų daiktų ir 
kitokių reikmenų, kuriai 
pradeda vis geriau sektįes. 
Tarp lietuvių yra čia. ir la
bai žemai stovinčių žmonių, 
nes nežinia kuomi jie yra; 
vadina save anglais, ar ki
tokiais, o lietuvius niekina.

Sheboygan, Wis.
Šiame miestelyje lietuvių 

apsčiai gyvena, daugumas 
jų turi nusipirkę savus na
melius. Lietuvių vertelgų 
jokių nėra, apart devynių 
smuklių, kurioms ir čia ge
rai klojasi. Čia yra ir lie
tuvių bažnyčia, bet parapi
jos reikalai labai silpnai ei
na. Klebonaujant čia kun. 
Balinskui, lietuvių parapija 
labai gražiai tvarkėsi, bet 
jam iš čia išvažiavus ir vėl 
užslinko parapijai sunkios 
dienos. Yra čia dvi pašel- 
pinės draugijos, šv. Juozapo 
ir šv. Kazimiero, abidvi ge
rai gyvuoja. Yra taippat 
ir L. S. S. kuopa, kuri, pri
traukimui į savo tarpą dau
giau narių, jau kelintu kar
tu parengia prakalbas. Da
bar nesenai taippat buvo pa
rengusi prakalbas, kuriose 
kokis-tai kalbėtojas iš Mil
waukee’s gyrė socijalistus, 
ragino prie jų rašytis ir rin
kimuose balsuoti už juos, 
nes, sako, išrinkus socijalis
tus valdininkais, dirbsime 
tik. tris valandas į dieną. 
Reikia daugiau teisybės, o 
mažiau pasigyrimo! — Čio
nai darbai gerai eina, visose 
dirbtuvėse dirbama pilnas 
laikas. . J. A.

East Arlington, Vt.
“Kataliko” 3-čiam num. 

ir “Laisvėj” porą sykių 
juvo rašyta apie neprašytą 
atsilankymą pas mus .iš 
Hoosick Falls svečių-smuk- 
lininkų. Kokis-tai Degti
nės Priešas savo korespon
dencijoj nurodo, kaip tuos 
neprašytus “svečius” iŠ čia 
atpratinus. Jie ir patįs 
atprastų, jaigu iš musų pa
čių tarpo neatsirastų tokių, 
kurie sųv didele pagarba 
juos priima. Man rodos, 
kad tiems yra didesnė gė
da, kurie tuos “svečius” 
atsakančiai priima, negu 
tiems “svečiams”, kaip 
Degtinės Priešas rašė. Iš 
musų pačių atsiranda tokių 
neišmanėlių, kurie už vieną, 
kitą nuodų bonkutę negana 
kad po lietuvių namus juos 
vadžioja ir girią jų prekes, 
bet dar fabrikan nusiveda, 
kur viename tokiame atsiti
kime liko prašalintas lau
kan ir “svečias” ir vedžio- 
tojas. Taigi, jaigu nebūtų 
tarpe musų tokių neišmanė
lių, tai tie “svečiai” labai 
retai, arba ir visai pas mus 
nesilankytų. O ką parody
mas durių tokiems “sve
čiams”, kaip Degtinės Prie
šas rašė, tai juos nei šildo, 
nei šaldo, kol mums yra di
delė stoka susipratimo ir 
vienybės.

Girtybės Priešas.

pertrūkiais, kuro reikalinga 
takto išlaikymas?, [tai pasi
darydavo tikras>mišinys. Iš 
tos tai priežasties pasidarė 
piktumas ir neknarieii giedo
riai pradėjo apleisti) chorą.

Toliaus kordšpo^dentas 
rašo, kad p. A? Senkų var
gonininkas išmokino iš gai
dų giedoti. Yra tai tik
riausia neteisybė, nes dar 
Rochėster’yje nebuvo nei 
p. A. Kasparavičiaus, o jau 
p. A. S. mokino dainuoti sa
vo draugūs ii* kaip iš jo 
draugų girdėjau,5 tai dar 
Lietuvoj būdamas 'jis giedo
davo bažnytiniuose choruo
se iš gaidų, o Amerikoj jau 
yra giedojęs bent keliuose 
choruose po kitus miestus. 
Kaip tik varg. A. K. pri
buvo į Rochester’;, tai p. A. 
Senkus su savo dfaugais iš 
pirmos dienos pristojo į

Wilkes-Barre, Pa.
Pas mus “šalta kaip pęy 

kloj”, anot vieno nigerio, 
nes mat afrikohui geriau 
karštis, negu šaltis. Tas 
nuolatinis šaltis jau užtek
tinai inkyrėjo ne tik juod- 
veidžiams, bet ir visiems 
žmonėms, ypač bėdinie
siems.

Musų mieste tarpe vaikų 
siaučia liga “measles”, kų- 
riąja visame mieste serga 
apie 500 vaikų. Uždrausta su 
vaikais eiti į teatrus, ba
lius h’ nekurios viešosios 
mokyklos uždaryta.

Sausio 25 d. š. m. teko 
būti Scrantone “District 
Court’e”, kur išsiėmė pilie
tybės poperas apie 100 
žmonių, daugiausiai lietu
viai.

Lietuvii; bažnyčioj nepa
prastai šalta, termometras 
rodo zero. Nors iš rudens 
buvo taisomas apšildymas, 
bet pasirodo, kad viskas da
roma be tvarkos, netikusiai.

South Wilkes-Barre’j 
viešpatauja didelis ištvirki
mas. Nekurie girtuokliai 
savo dukteris atidavė į pa
taisos namus. K. K.

Waterbury, Conn.
Sausio 25 d. š. m. čia pa

simirė Juozapas Matuse vi- 
čia, 51 metų amžiaus. Ame
rikoj išgyveno 16 metų. 
Laidotuvės atsibuvo sausio 
28 d. Velionis paėjo iš Su
valkų gubernijos, Prienų 
parapijos, Ateinantį pava- 
sarį jis; jęngėsį keliauti Lie
tuvon, bet jau nelemta jam 
buvo išvysti savo tėviškę^ 
Didėliam nuliudime paliko 
savo pačią, sūnūs ir dukte
ris. : / J. Vahijekąė. .-f

East St. Louis, Ill.
Vietinės lietuvių parapi

jos reikalai gerai eina. Tu
rime gerą, kleboną, kun. 
Petravičių, kuris yra labai 
geras del visų, daug geres
nis už kun, Gadeikį. Die
ve duok jam ilgą gyvenimą 
ir ilgą apsibuvimą musų pa
rapijoj. Parapijonas.

Waterbury, Conn.
Sausio 24 dieną š. m. 

dirbtuvėje Scoville M. F. G. 
Co. vienas italas peiliu per
skrodė vidurius lietuviui 
Leonui Petkui, kuris tuo- 
jaus liko .nugabentas ligon- 
butinl Daktarai pripažįsta, 
kad jis išgis. Italas tuo- 
jaus liko suimtas ir paso
dintas kalėjiman, bet teis
mo dar ikišiol nebuvo.

Darbai sintimi tarpu einą 
gerai, visos dirbtuves dirba 
pilną laiką, tai iš kitur pri
buvusiam darbininkui dar* 
bas gauti nesunku. Visi 
lietuviai tarpe savęs suti-

Rochester, N. Y.
“Kataliko” 3-čiam num. 

tilpo p. Antano Baranauc- 
ko iš šio miesto korespon
dencija, kurioje neteisingai 
aprašoma apie vietinį “šv. 
Cecilijos” bažnytinį chorą 
ir apie svietišką “Aido” 
chorą. Prigulėdamas į tuo
du choru nuo pat jų įstei
gimo ir gerai juos žinoda
mas, negaliu užtylėti - neat
sakęs į tą korespondenci- 
)?•

Korespondentas beveik 
pradžioj korespondencijos 
rašo: “Kada jau visus cho
ristus vargonininkas A. 
Kasparavičius gerai pramo- 
kino giedoti, tai nekurie 
choristai ėmė vargonininkui 
priešintis ir neduoti gero”. 
— Tas yra neteisybė, Ne
kurie giedoriai jau yra gie
doję bent keliuose jchoruo- 
se ir gerai suprazdami gai
das, o matydami, kad var
gonininkas jų nepildo, pra
dėjo priešintis neteisingam 
mokinimui. Kurie giedoji
mai buvo be gaidų'arba sir 
gaidomis; o taktas lygus ir' 
sykiu visiems balsams, tai

prašė jo pamokinti nepažįs
tančius gaidų .choristus, ką 
p. A. S. su mielu noru ap
siėmė ir dar reikale padė
davo perrašinėti ir gaidas. 
Bet, kaip augščiaU minėjau, 
vargoninnikui nedabojant 
takto, o šiek-tiek- Supran
tantiems gaidas giedoriams 
reikalaujant užlaikyti tak
tą ir muzikos ženklus, tarpe 
giedorių ir vargonininko 
darėsi vis didesnis piktu
mas. Vargonininkas pra
dėjo giedorius, © labiausiai 
p. A. S., skųsti klebonui, 
buk jis norįs išardyti chorą 
ir reikalavo, idant jį pra
šalintų iš choro. Išgirdęs 
apie tai p. S. pats su savo 
draugais išstojo iš choro ir 
sutvėrė “Aido” chorą, apie 
kurįį paminėsime-toliaus.

Korespondentas toliau 
rašo, kad 5 choristai ir 2 
choristės nuėjti į>hs kleboną 
ir reikalavo prašalinti var
gonininką, lies kitaip jie 
grasinę ir patį kunigą iš 
parapijos prašalinti. Čia 
yra neteisybė, nes jokis 
choristas pas kleboną nebu
vo nuėjęs. Dalykas buvo 
taip. Daugeliui giedorių 
išstojus iš choro, o likusius 
pačiam vargonininkui pra
šalinus, pastarasis be klebo
no žinios sulinko kokias-tai 
vokietukes ir vieną nedėl- 
dienį bažnyčioje giedojo. 
Klebonas išgirdęs, kad ne 
savi giedoriai gieda, paklau
sė parapijonų, kas tą chorą 
importavęs ir užsakė vi
siems giedoriams susirinkti 
parapijos svetainėn išaiški
nimui visų nesusipratimų. 
Paskirtam laike pribuvo vi
si giedoriai. Pora mergi
nų, eidamos į minėtą susi
rinkimą, užėjo pas p. A. 
Baranauską pasivadinti ir 
jo moterį, nes ir ji prigulė
jo į chorą. Tenai mergi
nos pavaišinta ir liepta drą
siai šnekėti prieš vargoni
ninką A. K., idant kaip nors 
jį prašalinus, už ką p. A. 
Bar. žadėjo dar geriau pa
vaišinti. Nežinia kodėl p. 
A. Bar. savo duotų žodžių 
neišpildė ir, nOTšjau var
gonininkas ^3-čias’ mėnuo 
kaip atstatytai,"O Gaišių tos 
merginos vis- ūnesulaukia- 
Taigi, ‘ susirinkus c giedo
riams, klebonas užklausė jų 
visų nesutikimų priežasčių. 
Giedoriams paaiškinus, kle
bonas pripažinom vargonin- 
ką kaltu, bet norėjo, kad 
vėl Viši susitaikyti; ir gie
dotų po senovei, .. Giedoriai 
atsisakė giedoti,, bet nerei
kalavo vargonininko prašą- 
linimo. Vienokį klebonas 
matydamas, kad 
gonininko darosi 
nė suirutė netik

vargonininko, o giedorius 
prašė, idant jie nenustotų 
giedoję, kol negaus naujo 
vargonininko. Einant gie
doti, p. A. Bar. atkalbinė
davo juos nuo ■ giedojimo, 
idant tokiuo budu greičiau 
gavus naują vargonininką, 
vienok giedoriai dar giedo
jo apie 2 mėnesiu ir tik pa
galios netekę kantrybės pa
metė, nes jau giedojime vi
sai nebuvo jokios tvarkos. 
Kaip tik klebonas gavo 
naują vargonininką, tuo- 
jaus senajam- atsakė vietą, 
ko šis pastarasis nesitikė
damas, visai nesirūpino ieš
koti sau kitą vietą. Pribu
vus naujam vargoninkui p. 
J. Šakeliui į Rochester, už 
senąjį vargonininką užsis
tojo keli parapijonai, tarpe 
kurių netikėtai ir pats p. 
A. Baranauskas. Klebonas 
iš senojo vargonininko pa
ėmė bažnytinius raktus ir 
perdavė juos naujam. Daug 
dar yrą kitokių senojo var
gonininko prašalinimo prie
žasčių, bet butų perilga jas 
visas čia paminėti.

Užėmus vietą nąujam 
vargonininkui, vėl sugrįžo 
choras, kuris dabar suside
da iš 18 abiejų lyčių asme
nų ir atsakančiai yra mo
kinamas. Kiek teko suži
noti, p. J. Sakelis yra mylė
tojas dainų, teatrų lošimo, 
todėl ateityj galės nuveikti 
daug gero tarpe šios para
pijos lietuvių.

Korespondentas dar rašo, 
kad “ Aido ’ ’ choras, turėda
mas 30 dolerių, ketino ati
duoti juos kunigui. Stebė
tina, iš kur korespondentas 
tą girdėjo, jaigu “Aido” 
choras apie tai nei manyti 
nemanė. “Aido” choras 
dabar turi 27 abiejų lyčių 
narius ir vasario 27 dieną 
š. m. sukaks jau metai kaip 
choras gyvuoja po vadovys
te p. A. Senkaus. Iš sykio 
mažai kuris iš dainininkų 
suprato gaidas, o dabar jau 
choras gali sudainuoti bent 
kelis desėtkus dainų, už ką 
p. A. Senkui priguli garbė.

Pabaigoje savo korespon
dencijos p. A. Bar. rašo: 
“Ištikro, kaip dar toli dau
gumas musų lietuvių stovi 
nuo tos skelbiamos artimo 
meilės, nes vienas kitą kaip 
žuvis žuvį ėda”. Bet tie 
žodžiai kaip syk tinka pa
čiam korespondentui. Vi
soj korespondencijoj netei
singai užsipuolama ant vi
sai nekaltų asmenų, o taip- 
pat reiktų pačiam p. A. Ba
ranauskui atsiminti, kaip 
keletas mėnesių atgal jis 
tiesiog norėjo “suėsti” var
gonininką A. Kasparavičių. 
Dabar gi, kuomet “stikli
nis” dievaitis suminkštino 
jo širdelę, tai jis verkia 
kruvinomis ašaromis ir gai
lisi to paties Vargonininko 
ir jo vaikelių, kam jie vargą 
keneią.

Pervėlai, p. A. B., pervė- 
lai!...

Užbaigdamas, vardan 
abiejų chorų* kviečiu Ro- 
chester’io jaunuomenę ne
praleisti laiko už dyką, bet 
prisidėti prie chorų ir dar- 
buoties sykiu, o laikui bė
gant, įvyks tarp musų mei- 
lė-vienybė if daug tada ga
lėsim nuveikti lietuvių la
bui.

Anicetas Šlapelis.

išdrįso laikraštyje patalpin
ti straipsnelį, nurodantį, 
jog Kristus galėjo būti. 
Mat, “Keleiviui” tas butą 
nemadoje, už ką “K-ką” ir 
apšaukė nieko nežinančiu ir 
taip kitko pasakė, kad 
“K-o” redakcija apie Kris
tų tiek težino, kaip nere
gįs apie šviesą.

Bet štai ir “išlindo yla iš 
maišo” ir pasirodė, kiek tas 
p. Michelsonas žino apie 
Kristų ir Jo mokslą. — 
‘‘Keleivio” 4-am num. š. m. 
vietinėse žiniose tarp kitko 
rašoma: “Kapucino misi
jų vaisiai pradeda jau pa
sirodyti. Pereitam ketver
ge (turbūt sausio 18 d. š. 
m. L. J.) ant 3-čios gatvės, 
po No. 7, So. Bostone pasi
korė savo kambaryje ant 
durių Liudvikas Kiburys. 
Nors' tikroji nusižudymo 
priežastis nežinoma, bet, 
kaip kaimynai kalba, Ki
burys paliko labai nusimi
nęs po kapucino misijų. 
Prisiklausęs .beprotiškų pa
mokslų, pradėjo svajoti, 
kad gyvendamas žmogus 
tik nuodėmes daro ir tokiuo 
budu vis giliau į pragarą 
brenda”. — Na, tai tau ir 
garsaus “idealisto” argu-, 
mentai! Žmogus mokina 
kitus doros ir laiko kvailais 
tikinčius bei skaitančius 
šventraštį, kurį jisai pava
dina pasakomis, o tuom tar
pu jisai, pasiremdamas ant 
kaimynų pasakos, spauzdi- 
na laikraštin tą liūdną sau- 
žudystės žinutę, primezda- 
mas kaltę tame katalikams 
ir T. K. kapucinui. Nema
nau tame pertikrinėti “K.” 
red. nei apginti T. kapuci
ną, bet tiktai vardan teisy
bės noriu pažvelgti, ką ben
dro gali turėti kapucino pa
mokslai su tuomi nelaimin
gu saužudžiu.

■ Juk jau pati praktika pa
rodo, jei kuris žmogus tiki 
į pragarą, tai turi tikėti ir 
į dangų. O kodėl tas žmo
gelis panorėjo sau pragaro? 
Juk ir kapucinas savo misi
jose aiškino, už kokius dar
bus kokia vieta žadama. O 
Bažnyčia netik ką jau dva
siškai nubaudžia saužudžius, 
bet ir kūniškai, nes nei jų 
lavonų nelaidoja į pašvęstą 
vietą. Nėra ko stebėtis, iš 
to, jaigu laisvamaniams ir 
juokingi kapucino pamoks
lai, bet visgi indomu žinoti, 
kodėl jie nevertai užsipuo
la. Juk visgi ir žmonišku
mas užgina žmogui garbę 
plėšti. Kad jau ir netiki į 
jo pamokslą, bet visgi rei
kėtų tikėti, kad ir jisai yra 
žmogumi ir ne taip jau la
bai bepročiu, kaip kas sau 
įsivaizdina. Juk beprotis 
dar nei vieną iš kelio neiš
vedė ir nepaklaidino, kaip 
“Kel.” sau mano. Daug 
gali būti nusižudymo prie
žasčių, bet pilnai tikintis į 
Dievą žmogus nekados sau 
gyvastį neatims, nes nei 
tikėjimas to nerodo, o jei 
kam ir atrodo, tai gal to de
lei, kad jisai tikėjimo dog- 
matų visiškai nesupranta,
arba, taip sakant, pats sau 
kreivai išsidirba gyvenimo 
plianus. Todėl ir minėtas 
Kiburys greičiaus nustojo 
gyvenęs per intekmę “K.”, 
ar tam panašių gyvenimo 
bevilties skelbėjų. * Gal but, 
kad tas žmogelis po misijų 
pagavo neramumą, nes užsi
krėtęs “Kel.” amžinosios 
prapulties — ligą, išgirdęs 
pamokslininko gydančius 
žodžius, nuėjo persitikrinti 
•ir ieškoti sveikatos, taip sa
kant, amžino gyvenimo. Bet 
gal jau buvo pervėlu, gal 
jąų perdaug buvo įsisenėjų-’

‘ bevilties Hga, todėl ir ka 1

pucino vaistai jau jam ne 
gelbėjo, per ką įpuolė į am
žiną desperaciją, kuri ir 
privertė atimti sau gyvastį. 
Reikia dar pastebėti, kad 
“Kel.” redaktorius tokią 
saužudystės auką primeta 
kapucinui, bet juk pasak pa
ties p. redaktoriaus saužu- 
dystčs — tai pirmyneigos 
žingsnis. Gal dar kas pa
mena, kaip anais metais S. 
Bostone gazu užsitroškino 
viena mergina. P-as Mi- 
chelsonas tuomet rašė, kad 
toji mergina padarė žingsnį 
pirmyn, nes, pasibaisėjusi 
šio surėdymo ir neprama- 
tanti galo žmonijos var
gams, ji atsiėmė sau gyvas
tį. Nesinori nei manyti, 
kad p. Michelsonas nepa
žintų tikėjimo, dogmatų, nes 
kartais apgynime tikėjimo 
jisai užima kunigo vietą so
či jalistų debatuose, bet, >
žiūrint iš šalies, atrodo juo
kinga ir nendrėms žmogui 
prisieina pasakyti, kad tik
tai tiek p. Mich. gali studi
juoti tikėjimą, kaip katinas 
grybauti.

Norint šį straipsnelį ra
šau vardan teisybės, vienok 
iš kalno žinau, kaip busiu 
apšauktas iš “Kel.” pusės. 
Tik, meldžiamieji, pasi- 
stengkite atsakyti rimčiau 
ir nuosekliau, idant savęs 
nesubiaurotumėte.

Lukšių Juozas.

Chicago, Ill.
Musų parapijonai taip 

yra apsileidę, kad nekados 
neparašo jokios korespon
dencijos, ar žinutės apie 
Šviekšną, Raseinių apskri
čio, Kauno gub. Mes 
šviekšniškiai, būdami Ame
rikoj įvairiuose miesteliuo
se, o ypačiai Chicagoje, 
skaitom laikraščius ir dabo- 
jam, ar nėra kokia žinutė 
apie musų parapiją Šviekš
ną. Randame žinučių iš 
įvairių Lietuvos parapijų, 
bet iš Šviekšnos netenka 
patėmyti. Delko taip yra? 
Juk Šviekšnoj yra nemažai 
apšviestesnių vyrų. Taigi, 
broliai, nebūkit tokie apsi
leidę, surašykite visokius 
atsitikimus iš musų parapi
jos, o mes radę tokias žinu
tes laikraštyje ‘ ‘ Katalike ’ 
akis išplėtę žiūrėsime kaip 
kas dedasi musų sodžiuose. 
Mes labai pasigendam miysų 
raštininkų šviekšnoj, todėl 
mes šviekšniškiai Chicago
je, apie 10 vyrų, susirinkę 
šiuomi nutarėm atsišaukti 
ir pasiųsti dovanas ir užra
šinėti laikraštį “Kataliką” 
tiems šviekšniškiams kores
pondentams, kurie nuolatos 
siuntinės korespondencijas 
“Kataliko” redakcijai ir 
kurias matysime indėtas lai
kraštyje.

Vardan šviekšniškių-chi- 
cagiečių,

Povilas E. Krauleidis, 
4420 S. Hermitage av.

Chicago, Ill.

deleivar- 
vis dides- 
tarpe gie- 

parapi-

žvilgis iš šalies. '
Patarlė sako: “Nespiauk 

į vandenį, nes pačiam pri- 
sieis'atsigerti”. Bene dar 
pamenate skaitytojai, kaip 
pereitais metais “Keleivio” 
24-am num. p. S. Michelso
nas davė vėjo “Kataliko”

Lengviau.
Motina: — Delko norė

tum ištekėti už žemdirbio?
Duktė: '— Nes toksai 

lengviausiai išvesti į lau
kus.

Stebuklas.
— Šliome, man regis bu

vai pas rebę su prašymu, 
idant tavo pati pagimdytų 
sūnų... Na, ir kaip, ar tas 
gelbėjo? .

— O kaipgi, tik rebė taip 
karštai meldėsi, kad apsi
reiškė dar didesnis stebu
klas: pagimdė sūnų ne pati? 
bet mano nevedusį duktėu

5
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15. K. Faustino k. - /
16. P. Julijonos p.
17. 8. Silvino ir Ptlikrbna.
18. N. Užgav. Simeono v. k, Konst.
19. P. Konr. iSp.
20. U. Le no vysk.
21. S. Pelenę diena. Maksimi!.

rikos lietuviams ir pasta
riesiems tos neapšviestos 
“mergelės” net pasiūlija
ma. Galicijoj jos turėsian-;|ir paniekinimui.

Mums matosr v4e-*tei daro 
visokie Z. Aleksai dides
niam katalikų apšmeižimui

Taip ir ^‘Laisvės” redakto
riai ih^avę^ nūdien šiek/ 
tiek laisvės, nebežino nei i valdžia

sau
jau kaltinama

Redakcijos Paiėmijiinai.
Audė j ų straikas. .

Iš Lawrence. Mass, aplai
žėme laišką sekantį:

“Straikas a"dinyčiūse ne
sibaigia ir nežinia kada dar 
baigsis, bet iš straikerių nei 
vienas neina dirbti. Dau
gumas lietuvių darbininkų 
išvažinėja į kitus miestus, 
kiti keliauja į Lietuvą. Va
sario 8 dieną į Lietuvą iš
kylavo 40 žmonių. Vasa
rio 7 dieną atlaikyta lietu
vių straikininkų susirinki
mas. Kalbėjo p. Grikštas 
iš So. Bostono Daug gra
žių dalykų jis žmonėms nu
pasakojo, daugiausiai strai- 
ko reikaluose, apie vieny
bės reikalingumą straikinin- 
kams. Susirinkusiems jo 
kalba labai patiko, nes pir
musyk girdėta toks iškal
bingas žmogus. Kol Law
rence’je nebuvo straiko, tai 
čionai buvo pilna ir socija- 
listų ir inteligentų, bet ėmus 
darbininkams straikuot, iš
nyko kaip socijalistai, taip 
ir inteligentai, netekom nei 
kalbėtojų, nei ko kito. Rei
kia daug padėkoti p-narns 
Ramanauskui ir Arlauskui, 
nes tik tuodu vyru mus vie
nybėje palaiko, pakalba 
mums, suteikia patarimus ir 

: suramina. Anglų kalbėto
jų yra daug, bet daugumas 
lietuvių nesupranta angliš
kai. Kareiviu pilnas mies
tas ir pėsčių ir raitų. Strai- 
kininkai prisirašė į uniją. 
Tuojau aplankysime knygu
tes ir unijos ženklelius — 
busime unista’s, bet neturė
sime darbo. Kai kuriose 
dirbtuvėse straiklaužiai dir
ba.” A. T.

Viskas parašyta taip aiš
kiai, kad nereikalaujama iš 
mus pusės nei pastabų. 

• *

čios dirbti menkiausius dar
bus, o Amerikoj iš jų išeitų: 
“geros” lietuvių vaikų 
“mokytojos”. c j ;

Mieli Didžiosios Lietuvos 
viengenčiai, ■ pasilaikykite 
sau tokias “mokytojas” ir: 
tokiu© pasiulijimu neterški
te Amerikos lietuvių vardo. 
Į “Saulės” kursus su tomis 
* ‘ mergelėmis ’ ’, į kursus! 
Ten, ant? vietos, bus ne tikį 
■pelnas tėvynei, bet ir jums 
patiems “garbė'

*

Prūsų lietuviai pralaimėjo."
Šiemet į Vokietijos reich

stagą (parlamentų) atstovų 
rinkimuose Prūsų lietuviai 
pralaimėjo kovų su savo 
kandidatais. Klaipėdos-Ši- 
lokarčiamos valsčiuje iš
rinkta vokietys Schwabaeh, 
nacijonalistas-liberalas, o 
Tilžės-Pakalnės valsčiuje — 
dvarininkas Kopp. Pasta
rajame valsčiuje lietuviai 
Savo kandidato nei neturė
jo. Taip praneša “Birutė”. 
Pasak “Birutės” lietuviams 
rinkimai nepavykę pasi
traukus šalin nuo lietuvių 
nekuriems “lietuvių” lai
kraščiams, kurie nors lietu
viškai pasivadiną ir iš lie
tuvių duoną valgų, bet visa 
savo siela tarnaują vokie
čiams ir jų vyriausybei, be 
to dar stengiasi visokiais 
budais lietuvius ištautinti. 
Tikrai lietuvius užstojanti 
laikraščiai yra šie: “Biru
tė”, “Apžvalga”, “Jauni
mas” ir “Pagalba”. Dabar 
visa lietuvių viltis padeda
ma sekančiais rinkimais, 
kurie, ant nelaimės, galės 
įvykti tik praėjus penkė- 
riems metams, nes tokiam 
laikui atstovai renkama.

Kas tiesa, Prūsų lietuviai 
iš tautinio atžvilgio visai 
užmigę ir daug dar, labai 
daug praeis laiko, kol gero 
noro tautininkams pasiseks 
juos galutinai iš to miego 
pažadinti. Tam tikslui rei
kia nepaprasto pasišventi
mo ir drąsos, kadangi ir 
Prūsų valdžia, kai kad ir 
Rusijos biurokratija ne vo
kiečius aštriai persekioja ir 
baudžia už rengiamas tarp 
saviškių agitacijas.

" - m -i t

lietuvių kalbimn&ų V

“Viltyj” sl^tmšeĮ kai 
sausio 3/ 4^ jr f> dieną šiais 
metais buvę susirinkę lietu
viai kalbininkai: J. Jablons
kis, K. Būga, kun. J. Lau
kaitis, Ą. Smetona, Ji Šla
pelis ir Balčikonig. ? Pa
kviestas kun. A. Dambraus- 
kis neatvažiavęs. Visas 
tris dienas komisija nagri- 
nėjus šio meto rašomosios 
kalbos paklaidas, dorojus 
pačius reikalinguosius rašo
mosios kalbos terminus. 1 
Tariamąjį materijalų suda
ręs ir išdėstęs komisijai J. 
Jablonskis.

Posėdyj nutarta: Peržiū
rėti “Viltyje” išspauzdin- 
tuosius kalbos dalykus, ku
rie buvę įvairių žmonių ra
šyti ir išrinkti visa, kas ge
riau tenai išdėta. Tai pa
siėmęs padaryti Balčikonis 
su Smetona. Sutaisę ir kiek 
apdoroję jie duosią peržiū
rėti Šlapeliui, Būgai ir Jab
lonskiui. Jablonskio pasku
tinius “Viltyje” išspauzdin- 
tus dalykus pats autorius 
peržiūrėsiąs, išlygįsiųs ir 
duosiąs Šlapeliai ir Būgai 
papildyti. Visa tai busią 
išspauzdinta Mokslo Drau
gijos vardu. Visi kalbos 
dalykai busią skelbiami lai
kraščiuose. Kitan pOšė- 
din komisija nusprendžius 
susirinkti per užgavėnes.

Na, musų filologai nors 
sykį šį-tų kalbos dalykuose 
pradėjo veikti.

Amerikos lietuviams siūlo
ma tas, kas kitiems netinka.

Kauno “Vienybėje” iš 
Šviekšnos randame tokį in- 
domų pranešimą:

“Iš musų krašto išvažia
vo keletas mergaičių į klioš- 
torių, tik ne Lietuvoje, bet 
į Galiciją, Austrijos kara
lystėn, lenkų žemėn. Taigi 
svetimiems nunešė savo pa- 
sogą-dalį ir savo viso am
žiaus spėkas pašvęs svetim
taučiams, net tiems, kurie 
mus skriaudžia. Nežinau, 
kokių jos ten žmonijai at
neš naudą, nes kaipo neap
šviestos, klioštoriuje turės 
menkiausius darbus dirbti: 
daržus ir gyvulius prižiūrė
ti, nes vargiai kas anas rū
pinsis išmokinti lig tiek, 
kad galėtų būti mokytojo
mis, kurių lenkai ir taip tu
ri gana. Kas kita pasiųsti 
doras ir gabias mergeles 
Amerikon į klioštorių; butų 
iš jų mokytojos prie lietu- 
viškų bažnytinių mokyklų 
ir tuo prisidėtų prie palai
kymo tarp savųjų tikėjimo 
ir apšvietimo, apgintų Ame
rikos lietuvių vaikus nuo iš- 
tautėjimo, iš jų pačių spėkų 
butų ir Dievui didesnė gar
bė ir tėvynei pelnas.”

Iš to pranešimo išeina 
kad kas netinka nei Lie- 

|B||™tuvai, nei svetimtaučiams,

Paleista klaidingus žinios.
Kauno “S. Z. Telegraf” 

(rusų laikraštis) kadaičiai 
buvo padavęs pramanytų ži
nių, kad kasžinkoki katalikų 
partija savo susirinkime pa- 
sitariusi statyti kandidatais 
iš Kauno gub. į valstijos dū
mų 6 atstovus, tarp jų kun. 
Dambrauskų, kun. Tumų ir 
buvusįjį atstovų Kubilių. 
Taigi “Vienybė” ant tos 
pramanytos žinios štai kų 
atsako:

“S. Z. Telegrafui”, maty
ti, neturinčiam žinančių lie
tuvių gyvenimų sandarbi- 
ninkų, dažnai atsitinka pa
leisti panašias klaidingas 
žinias.* Apie tokias tary
bas mes nieko nesame gir
dėję. Pati žinia nei kiek 
nepanaši į tiesų. Katalikų 
partija tebūtų galėjusi kal
bėti apie 5 atstovus, kadan
gi šeštasis iš Kauno . gub. 
atstovas vienų rusų skyri
mu trenkamas. Kun. Dam
brauskas apsigarsino Visai 
nenorįs būti kandidatu į at
stovus, o Kubilius kaipo 
baustas už Viborgo atsišau
kimą nustojo teisių būti du
rnos atstovu. Taigi nesu-

■ . ..prantama, kam garsintiaiš-
dtas gali mielai tikti Ame- kiai klaidingas - -

bedievių, girtuoklių ir pa
Tas pat budavo su valgių laidunų sum 
produktais, tas pat su*an- jųjų nebūtų, 
glimis, drabužiais ir kito-

i visai

_ vadinamos ap- _
— 7T- .saugmčs muitų tarifus, de- mis prekėmis. 

s^eft)tį humbuginius. Įęį/įpgfaimerim Jr .pirkliai, 
it.jokios? sau 

su užsieniais konkureneijos, 
kelia kainas taijp augštai, 
kaip jįems patinka. Esama 
dar ir tokių neišmintingų 
“gydytojų”, kurie tvirtina, 
kad brangumui esą kalti pa
tįs darbininkai, kadangi už 
savo darbus imanti augštas 
mokestis, delei ko fabrikan
tas, farmerys ir pirklys pri
versti už visokius produk
tus brangiau imti, jei nori 
turėti sau šiokį-tokį pelną.

Toliau kaltinama detali- 
niai pirkliai, kad tie Už pre
kes imanti augštas kainas, 
bet daugumas, rasi, ar ne 
teisingiausiai, kaltina už 
viešpataujantį brangumų 
trustus ir visokius monopo-

apskelbimų^ kuriuose žmo
nėms siūlomą visokių įjįgų. ijscnems siu!

apgavystes, lhįegu matyti kL 
tuose laikraščiuose nekalto 
turimo apskelbimus.

Perdaug, perdaug, ponai, 
imate naudoties šios šalies 
laisve ir. perdaug tauzijate!

t 7? ■ * ■ ■ -j

Nauja lįetuvaičių dr ja.
Kaune išeinatis laikraštis 

“Lietuvaitė” praneša, kad 
vyriausybė Kaune patvirti
nusi naujų moterių vartoto
jų draugiją vardų “Gražy
bė”. Tokiuo vardu draugija 
esanti pirmoji dar netik 
Lietuvoje,, be t ir visoje Ru
sijoje.Tos dr-jos įsteigėjos 
esančios:. “Saulės” buchal- 
terijos kursų vedėja Jerze- 
kevičaitė, Naujalienė, “Sau
les” mokyklos vedėja J. 
Stanelytė, E. Vaitkevičienė 
ir Moterių Dr-jos pirminin- 
kė Kobelinskaitė. Pajus 
esąs 10 rublių, už įsirašymą 
sft’itėį.“.'.-; ; -■ : .. .1

Pravartu butų ir Ameri
kos lietuvėms moterims ir 
merginoms; sutverti sau 
“Gražybę’’,., j

'■ *

* #
Rusijoje autokratija Į i

Iš Rygos pranešama, kadį 
tenaitinis gubernatorius ad- 
mimstrativiniu budu uždė
jo ant laikraščio “Rygos 
Garso” redaktoriaus 250 
rublių pabaudos arba 6 sa
vaites kalėjimo už paminė
jimą Rusijos kariuomenės 
veikimo Persijoje. O tasai 
“paminėjimas” tiek skam
ba: *

“Persijoje pradėjo veikti 
rusų skraidomieji būriai, 
bauzdami persus už tatai, 
kad tie nepersenai buvo už
puolę ant rusų kariuomenės 
Tabrizo mieste ir išmušę ar
ti 200 kareivių ir Vieną ofi- 
eierių. Dabar iš Kaukazo 
apskričio pasiųsta pora bu
rių po 5.000 kareivių,' kurie 
Persijoje atlieka tą patį 
darbų, kaip laisvės metais 
kad darė Vidžemėj ir Kur
še.”

Ir už tokią gryną teisybę 
baudžiami redaktoriai! Ru
sijos autokratams viskas 
galvoje' susisuko at jaučiant, 
kad jų mylimam “batiuš- 
kai” artinasi paskutinis ga
las, kad jau neteks jam il
gai viešpatauti, taigi to de
lei ir iš proto brendama.

* *
“Laisvės” klajojimai.

So. Bostoniškei “pažan
giajai” “Laisvei” pagaliau 
ima durti akis net nekuriu 
lietuviškų laikraščių ap
skelbimai. Mat, kas ne su 
ja, tai prieš jų. “Laisvė” 
pasityčioja iš p. J. M. Ta- 
nanevičio banko skelbiamo 
*1 Katalike ’ ’. Pasak • vieno 
žmogaus net ir patiems ne
judamiems daiktams laisvė 
daug kenkia. Duok laisvę 
pav. dailiai, lygiai lentai pa
gulėti kelias savaites. Ji 
tokioj laisvėj būdama susi
mėtys, susiraitys, taip kad

“Šerno-Murikališkas 
Fondas”.*

“Lietuva1”' 6 numeriui 
praneša, &aS vasario 1 d. 
“Aušros”1 kambaryje buvę 
susirinkę Šerno Muz. Fon
do’ ’ nariai aptartų, kas pa
darius sii tuo fondu toliau. 
Sueigoj dalyvavę 12 narių.
Pripažlh'fąhfondaš!i!reikalin- 
gu ir pcP ilgeŠnių paišiiiąį- 
bėjimų fondas tilo pačiu 
vardu priskirta prie “ Auš
ros ”- dr-jos. ' Išdirbti pri
skyrimo sąlygoms išrinkta 
komisija. O kiek tasai fon
das turtingas, nepasakyta.

Del Seinų vyskupo 
sostainės.

“Glos Warųz,” rašo, kad 
vyskupas Karosas visai ne
sirūpinęs, kad perkeltų SeL- 
nų vyskupo sostinę iš Seinų 
Lomžon, nes tam reikią vi- 
supirmu Vątikano ir Peter- 
jurgo sutikimo, antra, bent 
pusės milijono rublių išlai
doms. “Glos Warsz.” nuo
mone, perkėlimas vyskupo 
sostinėsLomžon butų paran
kus tik lietuviams, kuriems 
engviąu butų tuomet at

skirti Suvalkų guberniją 
nuo Lenkijos.

BRANGUMAS

Nūdien labai daug kalba
ma ir rašomą^ apie brangu
mų netikgvalgomų produk
tų, bet if- drabužių, apau
tu vų, butų, kuro ir abelnai 
visako, kas yra reika-

Įsitčmijus į visus tuos 
kaltinimus, reikia pripažin
ti, kad visuose anuose ran
dasi šiek-tiek tiesos. Ap
sauginis muitas, uždarantis 
užsienių produktams sienų, 
apsaugoja ne tautų, bet sau- 
jalę pirklių, kurie, neturė
dami , sau konkurencijos, 
ant visokių prekių pakelia 
kainas tokias, kokios jiems 
patinka. Farmeriai taippat 
pastaraisiais laikais pakėlė 
kainas ant savo produktų ir 
nors ; jie valgių. trustams 
prigulmingi, tečiau augštes- 
nes kabias ima už javus, 
pienų, sūrį, sviestų, bulves,, 
galvijus, daržoves, vaisius 
ir t. p., nei kad imdavo pirm 
15 ar tai 20 metų.

Paskui farmerį seka

supirkinėdamas

sau paima, , 
nn*pfi>Bau seka geležinkelių 
ir garlaiviiy trūstai, kurie? 
tuos supirktus produktus 
išvežioja į paskirtas vietas; 
jie už pervežimų paima di
delius mokesčius; toliau ki
ti trustai atgabentus pro
duktus krauna į milžiniškas 
ledauries ir ten laiko ištisus 
metus,' kol jiems tas viskas 
nepasiseka parduoti su di- 
džiausiuoju pelnu.

Tie visi produktai iš to
kių abelnų sandelių parduo
dama detaliniems pirk
liams, kuriems pravartu ir
gi šis-tas uždirbti. . Taigi 
kol bile koks produktas pa- 
sieka konsumento (sunau
dotojo) rankas, pirmiau už 
jį paima sau uždarbius ke
li žmones, o to delei ir nes
tebėtina, kad jis pasidaro 
taip brangus.

Pirm dvidešimties ir dau
giau metų čionąi, Ameri
koj, nebuvo tokio brangu
mo, net laikais neužderėji- 
mų buvo galima viskas pi
giau gauti. Na, nes tuomet 
dar nebūta tiek daug viso
kių trustų ir taip augšto 
“apsauginio” muito, nebu
vo milžiniškų ledaunių, ku
riose produktai galima lai
kyti kelis, o net ir kelioliką 
metų; nebūta įvairių tarpi
ninkų,ir agentų nei valgo
mų produktų trustų, nes ar
čiau miestų gyvenantieji 
farmeriai patįs į miestus 
atgabendavo savo produk
tus ir juos pardavinėdavo 
arba detaliniems pirkliams

Žodis “brangumas” nūdien! 
visų šiosfc.šaįies gyventojų 
upose laikosi, o už to žo

džio tuno>nuplatinis klausi
mas, kas Joli^u bus?

Įvairus^ - r- .visuomeniniai 
“gydytojai” siūlo visokius 
vaistus gydytą tautą is tos arba ir patiems konsumen- 
igos, bet tie siulijimai nie
ko negelbsti, juo labiau ne
gelbsti, kad tie vaistai ne- 
naudojami. ./praktiškai, bet 
visuomet tik teoriškai.

tams.
Prekių gabenimas gele

žinkeliais i jr garlaiviais 
taippat tuomet buvo piges
niam todėl apsimokėdavo 
farmeriui. iš tolimesnių

Pirm kokių 15-kos metų 
kietosios anglies tonas pav. 
Chicagoj buvo galima nu
plikti už 5 dol., o šiandie 
tokios pat anglies tonas 
kainuoja 8 dol. Taigi tuos 
3 dol. daugiau užkėlė tar
pininkai, transportacijos 
trustai ir patįs anglies savi
ninkai. Anglies tonas iš 
mailių išimti savininkams 
net su uždarbiu atsieina ne 
daugiau 2 d. 65c., taigi li
kusieji, 5 dol. 35 centai lieka 
kišeniuose tarpininkų, trus- 
tų ir detalinių pirklių. Ga
na bus aišku, kad jei kiek
vienas produktas pereina 
per tiek rankų, turi but 
brangus. -

O juk žinoma, kad Ame
rikoj pilna ir anglies, ir val
gio, Jtąi iš kokios priežas- 
ties turėtų but toki brange
nybė?

Bet tai ligai vaistus labai 
lengvai galėtų surasti pati 
šalies vyriausybė, jei tik 
norėtų veikti, bet ne tuš
čius žodžius plepėti. Tegu 
atidaro sienas valgomiems 
produktams ir leidžia čionai 
be muito, o tuomet netik 
valgiai, bet podraug ir ki
tos prekės atpigtų, tegu 
vyriausybė panaikina trus- 
tus, o viskas tuojaus bus la
bai prieinamomis kaino
mis. Tegu valstijų, pavie
tų ir miestų valdybos už
draudžia trustams ledaunė- 
se ilgus metus laikyti mė
sų, kiaušinius, sviestų ir 
kitką, o tuomet ant turga
viečių visako bus pilna ir 
pigiai. Tegu valdžia aš
triai baudžia visokius kai
nos pakėlimo konspiratorius, 
o tuomet butų galas ir trus
tams ir nebūtų panašių va- 
gysčių., ■

Antgalo miestuose tegu 
bus steigiamosmunicipali- 
nės sankrovos, į kurias tu-

dūktai tiesiog iš farmerių, 
o paskui konsumentams 
pardavinėjami su mažu už
darbiu, o visoks brangumas 
veikiai išnyks. .

Daug yra būdų prieš tuos 
vagilius atsispirti. Reikia 
tik norėti nuo jų ginties. 
O ginties piliečiams labai 
paranku. Visur įvairiais 
budais veikti, sukelti pro
testus prieš išnaudotojus ir 
priversti Washington© vy
riausybę tuo reikalu užsi
imti. D. Z.

Pereitos savaitės “Kata- 
iko” No. 6 radau straips

nį, perspauzdintą iš kokio- 
ten laisvamanių laikraščio: 
neva aš nupeikęs ‘ ‘ Katali
ką” sąžinės nuodais._ Ma
no priedermė yra tą viešai 
paaiškinti, jog žmogus, ku
ris rašo melus bedieviš
kuose laikraščiuose ant sa
vo dūšios ganytojaus, liu
diją apie savą jau užnuo- 
dintą sąžinę, nes žmogus su 
sveika sąžine bijo nusidė
jimo, melagystės nuodėmės 
ir papiktinimo svieto.

Tiesa, kunigo užduotis 
yra persergėti žmones prieš 
dvasiškus nuodus, kuriais 
ledieviški laikraščiai ir 
knygutės nuodina dū
šias katalikų, daro juos ne- 
morališkais šiame gyveni
me ir veda ąmžihon prapul- 
tin; bet laikraščio “Katali
ko” aš pats esmi abonentu 
ir raginu visiems jį skaity-

tina farmerius ir gyvulių krastU savo produktus pa-1 ti. Kad visi laikraščiai; bu- 
augintojus, ^Uk šiei.pakėlėnamuati i

Kunigas Jonas Gis, 
Apv. Dievo parapijos ka- 

mendorius,

AUTOMOBILIŲ EKS 
PORTAS.

- Suvienytos Amerikos 
Valstijos į užsienį ekspor-

1 tuoja kaskartas vis daugiau 
automobilių ir šiais laikais 
jau visose šalyse galima pa
matyti amerikoniško išdir- 
bimo automobilius. Perei
tais metais iš Suvienytų 
Valstijų į visas šalis auto
mobilių eksportuota vertes 
$20.000.000, arba dešimts 
sykių daugiau nei pirm de- 
sėtko metų. Vienų gumi
nių ratų ir kitų automobi
lių dalių pereitais metais 
eksportas išnešęs sumų $21- 
636.661, o eksportas į ame
rikoniškas kolionijas, kaip 
Hawai, Porto Rico, Alaska 
buvęs $1.843.165. Pirm de
šimties metų užsienin išga
benta automobilių dalių už 
i >1.069.782/ metais 1906 — 
«>4.409..186, o 1910 metais —• 
814.030.226.

Iš kitur į. Ameriką auto-

metai einąs mažyn. , Nuo 
.902 iki 1906 metų automo- 
jilių importas (įvežimas) 
pasididinęs nuo $500.000 lig 
>5.000.000, bet jau tais pa

čiais 1906 metais importas 
susimažinęs lig $2.500.000.

Abelna vertė automobi- 
ių, kokie pergabenta per 
amerikoniškus uostus pas- 
mtiniais dešimtimis metų 
siekianti $100.000.000.

Kaip matoma, ameriko
niškų automobilių eksport
as ir išdirbimas visame 
sviete užima pirmą vietą. ,

BED. ATSAKYMAI.

A. J. S., Orange, Mass.— 
Tamstos prisiųstą “Juo
kingą aprašymą iš Bilijušų” 
sunaudoti negalime. Tokio 
“aprašymo”, kaip Tam
sta klausi, mes dar niekur 
nematėme ir pasiunčiame jį 
ten, kur Tamsta iškalno nu* 
rodei.

K. O. Orlovskis. — Tam
sta apie lietuvių papročius 
teisingai rašai, bet mes to 
rašto laikraštin nedėsime 
štai delei ko; Tas dalykas 
kelis sykius jau buvo minė
tas Lietuvos laikraščiuose, 
o tai vis darė pažangesnieji 
žmonės. Bet ar tas išėjo 
ant gero? Tie žmonės už 
tokį savo širdies* atvirumų 
užsitraukė ant savęs tik 
tamsių minių paniekinimą, 
daugiau nieko. Nenorime 
ir mes tų pačių pasekmių 
sau sulaukti. Tas tiesa, 
kad lietuviai tame dalyke 
blogai eilgiasi, bet Tamsta 
imk bile vienam ir pasakyk, 
kad jis, taip darydamas, 
prastai elgiasi, o pamatysi, 
ką už tai-gausi! Kuomet 
lietuviai apsitrįs, daugiau 
turės šviesos ir pažangumo, 
tuomet tas paprotįs pats 
savaimi išnyks; ' Tą dalyką 
ątjaučianąe taippat, kaip ir 
Tamsta, bet anaiptol neno
rime išgirsti rugonių. Gal 
rankraštis sugrąžinti?

Joe. Vitkus. — Tamstai 
nieko negalime nei pagelbė
ti, nei pasakyti, ar tai bu
vo Tamstos brolis, ar kas 
kitas. Geriausiai Tamsta 
paduok “Katalikan” savo 
brolio paieškojimą, kuria
me primink, kur brolis pir
miau gyveno ir prašyk jo 
atsiliepimo. O gal tuokart y

6
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1912 METAI.

Nors saulė 1912 
valdovauja, kitaip 
valdininkauja, te- 
mėnuHs dusyk už- 

Balandžio 17 dic-

mė-
Pa- 
mė- 
die-

daug 
linksmas? Ar gal ką nors 
išlošei, ar kas pasidarė?

B: — Tai ne. Mano pati 
vakar užkimo, tąi kelias

,tik 5 valandas, 48 minu- dienas turėsiu nors ramy-

Šiemet pasaulyj valdan
čiąja planeta yra pati sau
lė, į ką prietaringi žmonės 
atkreipia didelį svarbumą. 
Šiuomi kartu tie visi prie
tarai turį išeiti žmonijai 
naudon, kadangi saules 
viešpatavimas, kaip mano
ma, turi but visuomet lai
mingas, 
metais 
sakant 
eiau ją 
temdys.
ną užtems saulės tik maža 
dalis ir tas bus matoma 
Europoj, gi spalių 10 dieną 
atsitiks visiškas saulės už
temimas ir jis bus matomas 
nuo pietinės dalies Atlanti- 
ko okeano ir iš pietinės 
Amerikos. Šalia to dar, ba
landžio 1 ir rugsėjo 26 d. 
turėsime mėnulio užtemi
mus.

Reikia pažymėti, kad šie 
1912 metai yra prakilnieji 
metai, delei ko vasario 
nuo turės 29 dienas, 
prastaisiais metais šis 
nuo turi visuomet 28
nas. — Mokinti žmonės ži
no, kokios sunkenybės rei
kėjo pergalėti, idant paga
liau popežiaus Grigorians 
XIII laikais, 1582 metais, 
pravesti žymią kalendoriu
je reformą. — Kaip žinoma, 
metai yra tuo laiko tarpu, 
kuriuomi žemė vieną žygį 
apibėga (apskrieja) aplin
kui saulę. Tam laikui, ar
ba tai žemės kelionei reika
laujama 365 dienų, 5 va
landų, 48 minučių ir 46 se
kundų. Yra tai taip vadi
nami saulės metai. Šalia tų 
metų gyvuoja dar ir mėnu
lio metai, kurių laikytasi 
senovėje, o ir šiandie neku- 
riose Rytų šalyse tų metų 
prisilaikoma. Mėnulio me
tai ' apima laiką, kuriame 
mėnulis turi savo 12-ką at
mainų (fazų) ir yra maž
daug 11 dienų trumpesni už 
už saulės metus.

Saulės metai turi apskri
tai 36514 dienas. Kadan
gi taisant kalendorių nega
limas daiktas trukdyties 
tuo vienu dienos ketvirtda- 
liu, ty. tomis 5 valandomis, 
48 minutomis ir 46 sekun
domis, tad priimta metams 
lygiai 365 d. Laikui bė
gant delei to užgimė skirtu
mas tarp kalendoriaus meti) 
ir tikrųjų metų, kurie per- 
stato laiką, reikalaujamą 
vieną žygį žemės apibėgi- 
mui aplinkui saulę. Tie 
skirtumai kaskartas darėsi 
vis didesni ir reikalavo ne
atbūtinai išlyginimo.

Pirmusyk tą išlyginimą 
atliko Julius Cezaris su 
Aleksandrijos astronomo 
Sosigeneso pagalba, api- 
brieždamas vidutinį metų 
ilgumą 365 ir vienu ketvirt- 
daliu dienų ir, kad po kiek
vienų trijų paprastųjų me
tų turi visuomet sekti pra
kilnieji metai su 366 die
nomis, kuriuose vasario 29 
dieną turi but pridedama. 
Tasai kalendorius, vadina
mas Juliaus, tuojau buvo 
įvestas Rymo viešpatystėn 
ir pagaliau jį priėmė sau 
Bažnyčia; Juliaus kalendo
rius ir šiandie ^užlaikomas 
ten, kur . viešpatauja rytų 
tikėjimas arba stačiatikybė, 
kaip tai Rusijoje, Serbijoje 
ir kitur.

Juliaus kalendoriaus re
forma buvo tik paviršutinė, 
kadangi ji priėmė be kitko 
žemės aplinkui saulę apibė- 
gimė 6 valandas, kad tuo 
tarpu tas išteisybės tęsiasi

laikas pagal Juliaus kalen
doriaus turįs 129 dienas, iš- 
tikrųjų imant yra viena 
diena ilgesnis, arba, astro
nomiškais žodžiais, skirtu
mas tarp apskaitymo ir tik
rojo žemės aplinkui 
apibėgimo 129 metų 
išneša 1 dieną. Ir 
pav., laikais garsaus

PAGELBINE SĄJUNGA

JOJE, PA.

Ponios Z. Baranauskienės 
raportas už lapkričio irsaulę 

laiku 
taip 

sobo
ro Niceoj (325 m.) pavasa-
ryj dienos su naktimi susi- 
lyginimas buvo trimis die
nomis anksčiau.

Popežius Grigorius XIII, 
viešpatavęs nuo 1572 ligi 
1586 metų, didžiai žmonijai 
prisitarnavo, perreformuo
damas išnaujo kalendorių. 
Kadangi nuo Juliaus Ceza
rio laikų praėjo apskritai 
13 sykių po 129 metus, tai
gi pavasario dienos su nak
timi susilyginimas užsiliko 
13 dienomis užpakalyj ir 
pripuolė kovo 15 dienoje. 
Bet sekant Niceos soboro 
nusprendimų mintis, idant 
dienos su naktimi susilygi- 
nimą perkelti kovo 24-ton 
dienon, taigi iš 1582 metų 
visai išmesta 10 dienų, a 
popežiaus bullė iš vasario 
24 dienos 1582 metais nu
sprendė, kad tais pačiais 
metais tuojau po spalių 4 
dienai turi sekti spalių 15 
diena. Delei to visai ne
gyvuoja laikas nuo spalių 4 
lig 15 d. 1582 metais.

Metų ilgumas apibriežta 
aut 365 dienų, 49 minučių 
ir 16 sekundų. Toliau nu
spręsta, kad kiekvieni me
tai, kurių skaitlinės padali
nama ant 4, turi but pra- 
kilnaisiais metais, turinčiais 
366 dienas, bet metašimčių 
paskutinieji metai, kaip tai 
1600, 1700, 1800 ir tt., tik 
tuomet gali but prakilnai- 
siais metais, jei tų metų 
skaitlinė gali hub padalina
ma ant 400. Tuo budu iš
siaiškina, kad buvusieji 
1900 metai, kurie turėję but 
prakilnaisiais, buvo tečiau 
paprastaisiais, kadangi tų 
metų skaitlinių negalima 
padalinti ant 400. Prakil
naisiais metais dabar bus 
2000 metai.

Tečiau pagerintas Grigo
rians kalendorius vis dai* 
neprašalino nekuriu sunke
nybių. Būtent 400 tikrųjų 
saulės metų turi savyj 146- 
096 dienas, 15 valandų, 7 
minutes, gi Grigorians 400 
metų turi 146.097 dienų, tai
gi 2 v. ir 53 min. perdaug. 
Delei to Lalande sumanė, 
idant kas 3000 metų įvesti 
vis naują vieną prakilnią 
dieną. Tuo tarpu Heis dar 
patarė, idant pradėjus nuo 
3200 metų tas daryti vis kas 
3200 metai. Bet tai vis to
limos ateities reikalai, o 
tuo tarpu Grigorians kalen
dorius yra dar visiškai ge
ras.

Grigorians kalendoriaus 
reforma ne visur vienu žy
giu priimta. Pirmiausia ta
sai naujas kalendorius įves
ta Italijon, Ispanijon ir 
Portugalijon, o tik paskui 
Francijon, Lotaringijon ir 
Belgijon, vėliau-gi kitose 
viešpatystėse, bet protestan
tų šalyse tasai kalendorius 
priimta tik praėjus šimtui 
metų, kadangi tos šalys la
bai neapkentė popežijos. O 
Anglija su Švecija naują 
kalendorių įvedė dar vėliau, 
nes 1753 m.

Nudžiugo.
A: — Driko taip

Štai kuriems Sąjunga pa
gelbėjo ir neleido atgal grą
žinti del įvairių priežasčių: 
1, Elzė Daugėlaitė; ji nera
do savo pusbrolio. Sąjun
ga surado jos'gimines" ir pa
siųsta šiuo adresu: Mikas 
Jokūbaitis/ 443 Collinsville 
avė., E. St. Louis, Ill. 2, 
Marijona Kačiuliukė; va
žiavo pas vaikiną ir liko su
laikyta, bet Sąj. pasistengi
mu likosi išimta ir dabar 
Sąj. globoj tebėra. 3, Ona 
Jančinutė, važiavo pas brolį, 
o kad neturėjo pinigų, tai 
duota jai ant maisto ir pa
siųsta pas brolį, Alex Jan- 
ciną, 443 S. 7th st., Readingj 
Pa. 4, Aleksandra Belskai- 
tė; važiavo pas švogerį Juo
zą Vaznevičių, Spike Oaks, 
Washington Co., Pa. Jai 
duota $1.00 ant kelio, kad 
nesulaikytų. 5, Vladislovas 
Paskalskis; važiavo pas pa
čią. 6, Felicija Kavaliaus
kaitė; važiavo pas motiną. 
Tie du tik per Sąj. pasisten
gimą likosi išgelbėti nuo at
gal grąžinimo ir išleisti šiuo 
adresu: Vlad. Paskalškis, 
100 S. 114th st., New York 
City. 7, Andrius Vaicekaus
kas; važiavo pas pusbrolį — 
neturėjo gero adreso. Sąj. 
surado jo pusbrolį Joną Ur
boną, 3616 Sears st., Phila
delphia, Pa. 8, Veronika 
Virbickienė; važiavo pas 
vyrą ir vežėsi su savim dvi 
dukterį. Mergaitės kelio
nėj susirgo ir laivo adminis
tracija paėmė jas ligonbu- 
tln; gi čia pribul^-kmhpa- 
nija pareikalavo ntio jos 
$64.75. Sąj. pasistengimu 
likosi paliuosuoia nuo tų 
mokesčių.•- Nuvažiavo adre-z 
su: J. Virbickas, 1113 — 3 
st., So. Bethlehem, Pa. 9, 
Ona Liorinčienė; važiavo 
pas vyrą ir vežėsi 4-ris vai
kus. Vienas vaikas kelio
nėj susirgo ir paduotasli- 
gonbutin mirė. Su Sąj. pa- 
gelba likosi išimta motina ir 
mirusio kūdikio kūnas ir 
pagal motinos norą, lavonas 
pasiųsta pas tėvą; Motina, 
su likusiais trimis kūdi
kiais, taip-gi pasiųsta vyro 
adresu: J. Liorinčius, 226 
Hamilton st., Grand Rapids, 
Mich. . -i

Šis raportas negalėjo lai
ku patilpti laikraščiuose del 
to, kad stokavo kaikurių 
adresų.

Sąjungos atstovė
Zuzana Baranauskienė.

PROTOKOLO 
ištraukos iš paskutinio P. 
Sąj. Liet. Im. susirinkimo 
laikyto 10 d. gruodžio, 1911 

m., Philadelphia, Pa.

V. Ona Liorinčienė, mi
rus jos kūdikiui, šaukėsi 
prie Sąjungos pagalbos. 
Sąjunga pasirūpino išimti 
O. Liorinčienę ir jos pagal
bai vienbalsiai nutarta duo
ti $10.00, kuri suma buvo 
jai tuoj išmokėta.

VI. Uršulė Kočienė yra 
sulaikyta su mažais vaikais 
ir randasi labai vargingame 
padėjime.

Kad palengvinti jos var
gus Sąjunga paskyrė $9.00 
bent nors vaikučių aprengi
mui.

VU. Nutarta atsišaukti į 
visas Amerikos lietuvių 
draugijas, kad prisidėti; 
prie gelbėjimo savo tautie- gus mane įžeidė, aš jam 
eių ateivių, kurių gelbėjimo baisiai atkeršysiu.

~ Gerbiamos' Dr-jos! mylė
tojos savo brolių lietuvių. 
Meldžiu visų kad atkreip
tumėte sav^ atidą ir su
teiktumėte ’ ’ pa^elpą mus 
brolių ateivių naudai, ku
riems būna fabai reikalinga 
pašėlpa. Gafdaugumas/ma
no, kad Sąjunga sutverta 
kokios ypatos naudai, kad 
pasipelnyti. Tai ne, gerbia
mieji. Musų atstovė Zuzana 
Baranauckienė yra išrinkta 
susirinkusiųjų draugijų de
legatų, taip-gi koks atsto
vas nebūtų; by tik mes tu
rime valdišką pripažinimą, 
kad musų atstfrvas^turi tei
sę išreikalauti, kad paliuo 
suotų musų tautiečius atei 
vius.

Jaigu kartais ir imigraci
jos tiesos draudžiu įleisti 
nekurį imigrantą, tai mes 
ir tokį stengiamės nors ant 
Sąjungos atsako išimti ir 
duodame visokią pagelbą ir 
pmigiškai šelpiam, kaip ga
lėdami. *

Del nesmagumų sumaži
nimo, mes paduodame se
kančius pasergėjimus, del 
kurių priežasčių daugybė 
lieka sulaikytais kelionėje, 
arba ir grąžinami: Neįlei
džiami yra į Jungtines Val
stijas nesveiki ant vidurių, 
(ale jaigu kas susitaiko ant 
operacijos, tai tokie buna 
išgydomi, jaigu giminės ar 
jis pats atsako už visas lė
šas). 1

NeįleidžiaBŠosi < mergaitės, 
kurios yra nėščios, arba ir 
kurios praradusios dorybę; 
tokias atgal grąžina.

Daug priežasčių buna del 
melagystės ir. geistina, kad 
visi, kurie keliauja į Ame
riką, visada prisilaikytų 
nuo melavimo; .tatai, nei va
žiuodami , iš Jjię^ųyos Ame
rikon, nei įąi^kiąiitįs Ameri
koje, persergėjam, krfd nie
ko nemeluokime; jaigu jus 
atkeliaudami sakysite tei
sybę ir jūsų giminės sakys 
teisybę, tai mažiaus padary
site mums keblumų čia 
Amerikoj ir patįs išvengsi
te daug nesmagumų ir be
reikalingo vargo; gi kurie 
teisingai išsirengs kelionėn, 
tai tie be didelio vargo bus 
paleisti ant liupsybės, jaigu 
matys, kad teisybę sakote. 
O jaigu sugauna bemeluo
jant, atgal grąžina, arba, 
kaip minėjau, kad padarote 
daug keblumo savo gimi
nėms ir ne vienas buna sulai
kytas arba grąžintas. Tai-gi 
prasergstim našles su vai
kais, mažiau kaip 16 metų, 
kad nevažiuottunėt pas gi
mines, nes čionai tokius iš
leidžia tik po didele kauci
ja. Mergaitės arba vaikai, 
kurie neturi 16 metų, tene- 
važiuoja pas savo gimines, 
nes jų neįleidžia nesant at
sakančių globėjų.

Šitie trumpi persergėji
mai paduoti Philadelphijos 
Pagelbinės Sąjungos Lietu
viams Imigrantams atsto
vės Zuzanoj Baranauckie- 
nės, 328 S. Hick st., Phila
delphia, Papl V

Susinešim^ raštininkas, 
Vladas V. Strykas,

3149 E. Millet st., 
Philadelphia, Pa.

arba

Kątalikiškoji liaudis vis 
dar daug interesuojasi Ma- 
cocho reikalais, kuris nū
dien uždarytas Piotrakavo 
kalėjime ir laukia teismo. 
Žemiau paduodama baus
mės, kokias gali Rusijos

Box 14^4, 
Pittston Pa.

Pagal Sįj. “ ’ ^susirinkimo 
nutarimą, meldžiama visų 
Amerikos ir Lietuvos lietu
viškų laikraščiu atspaudinti 
šiuos musų persergėjimus 
ir pranešimus. ?

Pagieža. • ' • 
Mergina: — Tasai žmo-

ninku uždėti. Sulyg kri- 
minališkųjų įstatymų, tos 
bausmės labai aštrios ir jei 
tik Macochas ir visi kiti 
teisingai bus teisiami ir 
baudžiami, jiems bus ne 
juokai, bet tikrasis dantų 
griežimas. (

Svarbiausias apkaltinimų 1 
— tai Damazo Macocho, bu
vusio vienuolio, apkaltini
mas, būtent už nužudymą, 
seniaus apgalvotą, savo 
pusbrolio Variavo Maeocho, 
kurį Damazas tam tikslui 
parsikvietęs iš Varšavos į 
Čenstakavo vienuolyną ir jį 
miegantį savo kambaryj 
kirviu užmušęs. Piktada- 
ris už tai baudžiamas taip: 
atimama iš jo visos pilieti
nės teisės ir pasiunčiama 
katorgon nuo 15 ligi 20 me
tų, arba net ligi gyvos gal
vos.

Be to Damazas Macochas 
kaltinamas už sistematinį 
per du metu Skaisčiojo Kal
no vienuolyno išdo apvogi- 
nėjimą. Už tai jam grasia 
pasiuntimas į .areštantų ro
tas lig 5 metų.

Paskiau Damazas kalti
namas už pavogimą miru
sio vienuolio Gavelčiko 
5.000 rub. Už tai jis gali 
but pasmerktas į areštantų 
rotas lig 2% metų.

Pagaliau už klastas (už 
sutaisymą klastingo mote
rystės akto sau su Helena 
Krzyžanauskiute, paskui už 
suklastavimą savo pusbro
lio mirties akto ir padirbi
mą vieno parapijos klebono 
antspaudo). Už tai gali 
but pasmerktas taippat į 
areštantų rotas lig 5 metų.

Aštriausi bausmė, nes 
siekianti liki gyvos galvos 
•katorga, grasia Damazui 
Macochui už pusbrolio nu
žudymą. Taigi akyveizdoj 
tos bausmės, visos kitos 
bausmės turėtų tik teoreti
nę reikšmę, kadangi tos 
menkesnės i bausmės visuo
met prasmenga didžiausiom

Vienuolis Starčevskis 
kaltinamas už Damazo 
žmogžudystės slėpimą ir 
vienuolyno išdo apvogimą; 
už pastarąjį darbą jam gra-

O kaip!
Ištekėsiuiužj<

—Spencer in Omaha World-Herald.

MACOCHO REIKALAI.

grasia

Maco-

Nauja Chinų respublika sveikina “Dėdę Šamą”, prašydama sau pagalbos ir 
paspirties naujame šeimininkavime.

šia areštantų rotos, o už 
pirmąjį katorga nuo 10 lig 
15 metų.

Vienuoliui Olesinskiūi už 
vienuolyno išdo vogimą ir 
prisisavinimą pinigų po mi
rusio vien. Gavelčikui — 
grasia areštantų rotos.

Karietninkui Pianko, ku
ris vežė sofą su Variavo 
Machocho lavonu, taippat 
vienuolyno tarnui Blasievi- 
eui, padėjusiam sudėti so- 
fon lavoną ir išnešus lau
kan, indėti karietėlėn, už 
tos žmogžudystės slėpimą* 
abiem grasia 10 lig 15 metų 
katorgos.

Graverui ; Qiganovskiui, 
kuris kaltinamas už padir
bimą klastingos parapijos 
antspaudos Damazui Maco- 
chui reikalaujant — grasia 
kalėjimas ligi 4 mėnesių.

Pertkevičiui, kaltinamam 
už padirbimą rakto į vie
nuolyno išdo duris, 
areštantų rotos. ,

Ant galo Helenai 
chienei už Damazo žmogžu
dystės slėpimą grasia ka
torga nuo 1(1 ligi 15 metų; 
be to ji dar kaltinama už 
mažesnės vertės prasižengi
mus, būtent už vogtų pini
gų naudojimą ir tylėjimą 
apie suklastuotus civilinius 
aktus. •

Kuomet tų visų piktada
rių atsibus teismas, dar ųe- 
žinia, kadangi tas dalykas 
Rusijos vyriausybei mažai 
rupi, ar gal prokuratorija 
renka medžiagą, kad labiau 
paskui diskreditavus kata
likų vienuolių gyvenimą.

NAUJI RAŠTAI.

Ligonių prietelis arba 
dvasiški skaitymai prie li
gonių ir mirštančių. Para
šė kun. Domininkas Pocius, 
Gaures klebonas. Su dviem 
priedais: I. Amžiną atilsį 
arba skaitymai prie numiru
siųjų. Sustatė Žalia Rūta. 
II. Kaip daryti geras ir ne- 
išgriaunamasai testamentas. 
Parašė kun. Dom. Pocius. 
Kaunas. 1911 m. Pp. 234. 
Kietais apdarėliais. Kaina 
85 kap. (Šv. Kazimiero dr- 
jos leidinys No. 102).

Šv. Pranciškaus žiedai.
Švento Kazimiero dr-jos lei
dinys- No. 110.
1911* m.
45. . Toje knygelėje apra
šoma iš šv. Pranciškaus gy
venimo žymesnį prietikiai.

Kaunas, 
Pp. 84. Kaina

“Laisvoji žmonija” No. 
4, metas I, bet išleidimo me
tai nepažymėti, taippat ne
pažymėta, kuriems mėne
siams tas numeris priklau
so. Kaip žinoma, šis lai- 
kraštis-žumalas išeina kas 
du mėnesiu anarchistiškoj 
dvasioje.

Išpanijoj iškilmingai van
denin įleista naujas milži
niškas šarvuotis ‘ ‘ Espana ’ 
Iškilmybėse dalyvavęs ka
ralius, karalienė ir kuone
visi ministerial. Pasibai
gus aplink laivą ceremoni
joms, visi susmukusieji nu
ėję į bažnyčią, kur pagiedo
ta Te Deum laudamus, idant 
šarvuotis drąsiau gintų tė
vynę. Aišku, kad Ispani
ja ir-gi ginkluojasi ant iju- 
ros.

Rusija su Austrija 
taikius politikos dalykuose. 
Nesutikimai tarp tų viešpa
tysčių buvo prasidėję, kuo
met Austrija nesiklausius 
Rusijos anektavo Bosniją ir 
Gercogoviną, juo labiau dar, 
kad pati Rusija labai mei
liškai žiurėjus į tas šalis. 
Tomis dienomis bet nesuti
kimai pranyko. Austrijos 
imperatorių aplankė Rusi
jos didkun. Andriejus Vla- 
dimirovič ir tai dar keliau
damas iš Bulgarijos. Apsi
lankymas buvęs oficijalis.

Nūdien Irlandijoje užgi
mus tikra revoliucija, ge- 
riaus pasakius naminis ka
ras. Anglijos vyriausybė 
pažadėjo Irlandijai savyval- 
dą ir sutaisė jau tam tiks
lui pienus, kurduos Irlandi- 
jos patrijotai ir abelnai vi
si katalikai karštai priėmė. 
Savyvaldai bet priešinasi 
ten gyvenanti protestantai 
unistai, todėl ir nesutikimai 
užgimę. Anglijos admira- 
lieijos pirmutinis lordas 
Churchill andai į Irlandiją 
nukeliavęs ir keliose vieto
se pasakojęs susirinkusiems 
apie visą savyvaldos pro
gramą. Tą žymų vyrą sau
gojus kariuomenė, kadangi 
protestantai unistai norėję 
jį užpulti. Neapsieita be 
sumišimų.

Be molonės.
Pati į vyrą, kuris vėlai 

grįžta namo:
— Taipgi jau ir malonės 

del manęs neturi; ligšiol 
nėi akių negalėjau sudėti.

■ Vyras: — O tu manafl 
kad aš miegojau t

7
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EL. ORŽEŠKIENĖ.

ŽIEMOS VAKARAS.
Vertė K. PUIDA.

V ■ ■■■ •■ « C TJ į ■■ j..- v -L-

' bį- Na, ir kas taLtofem? pasididžį 
sė gudrusis Ignas.

Niekas negalėjo atminti.
— Žvejas, žvejas! — atsakymo nesulaukdamas, 

sušuko. >■
— Teisybė! — vienbalsiai sušuko keretd^balsų.
— Važiuoja laivu, tai ne vežimu... Plaka irklu... 

taip, taip; gaudo žuvis... tiesa f tai žvėjaš11^ stebėjo
si visi.

— Kodėl, Ignai, patylomis man. nepasakei? bu
čiau atminusi — pusbalsiai užklausė Onutė?

— Gerai, dar vieną užmysiu. — Vėl atsikosėjo ir 
pradėjo: ; ■. ..

“Pilnas tvartelis baltų avelių,
O vienas, avinąs bliąųja.” <3 .
Pasakęs, pasilenkė, neva tai riešutą, 

kelti, o Onutei-4 pačią ausį prašhabdęjo:
r-r Liežuvis! -- sušuko unTgaitė;?
-— A-a-a! —- nustebb visi,; —■ teisybe! iiėra kas sa

kyti! Ot, išmintinga mergaitė! Tokia jąamutėj^ to
kia išmintinga! ■, Ar tik 'Ignasš tąu /Tur-
but pasakė? L

* Mergaitė paraudonijo,, kaip piriavijaš, ir •?slėpda
masi- už j kuodo, maldaujančiomis akimis- žiurėjo į vaL 
kiR-

;■ ■. — Nepasakiau! — sušuko; Ignas.

aas, klau-

ežuvįs”.

1 — Oi — staiga sušuko pakeleivingasis — kad nė
vieną kartą jo nebūtą pasigailėjęs, tai nė vyresniojo 
anūko Jonuko nebūtą pavadinęs? Oi, turbut, vyriau
sias anūkas užgimė, jis pamanė apie vyriausiąjį suną? 
ar taip?

Simanas sukruto, pypkį šiek-tiek nuo lupą atitrau
kė, dideliu savo kunu pasilenkė prie svečio, o dešinę 
ranką prie kaktos pakėlė:

— Vardan Dievo Tėvo... ir Sunaus... — prašnabž
dėjo,..

Bet svečias greitai atsikėlė, kedelę, ant kurios sė
dėjo, trukšmingai atstūmė ir atsisėdo kitame grįčios 
gale prie Jadvygos.

Tuo pačiu laiku atsivėrė ir trukšmingai užsidarė 
durįs, į grįčią įbėgo aukšta mergaitė, pailsus ir, pasta
čius verptuvą prie durą, suriko: ’

— Gelbėkite, mergaites, gelbėkite! vaikinai eina! '
Už lango pasigirdo garsus trypimas ir juokbjimai. 

Kažin-kas pabarškino į langą ir lazda į sieną sudavė. 
Klykdamos mergaitės pribėgo prie durą. •**7

Kuomet taiįj mergaitės bėgo prie durą,' Karelina' 
pašoka nuo geldos ir, vaikydama mergaites, sušuko :' -

— Leiskite, o tai kas per papročiai, kad svečiu į 
grįčią neleidžiate? Kokios tat bus gužynės, jaigu vai
kiną nebus? Už ką jąs juos baudžiate, už'ką ant šal
čio laikote? ' '

Atstūmė Onutę, duris ligi galo atidarė ir, pasirė
mus į šonus, sušuko į tamsią priemenę:

— Vaikinai, eikite greičiau!
Priemenioje pasigirdo trypimas; pro duris įėjo 

keturi jauni bernukai.
— Tegul bus pagarbintas! — sušuko vienbalsiai, 

pasilenkdami prieš šeimininką.
Simanas nieko neatsakė, nejaugi butą užsnūdęs? 

Tečiaus visi žinojo, kad jis ne snaudalius, kad linksmus 
susirinkimus mėgo ir mandagiai atsiliepdavo ant svečią 
pasveikinimą, o kartais dargi, nors tas retai atsitikda
vo, juokėsi iš jaunąją žaislą. Šiandien jis tylėjo... 
Galbūt nematė, kuomet vyrukai įėjo, taip labai buvo 
susimąstęs. Ranka su pypkių užkibo ant krutinės ir 
visos didelios kaktos raukšlės žemyn nudribo, kyboda- 
mos juodomis debesimis ant tankią antakią. Ir nė ne
pasijudino, tiktai galvojo, galvojo, o gal atminė praėju
sius laikus. Vaikinai priėjo prie kamino ir, užpaka
lyje mergaičią sustoję, užrukę papirosus; senukė vėl 
atsisėdo ant aukštininkos geldos ir plepėjo^ ^plepėjo. 
Verptuvai linksmai subildėjo, o pro ją bildesį buvo gir
dėti garsios, linksmos kalbos. Grįčioje pasidarė labai 
karšta ir slogu.

Prie sienos, priešais Simaną, jau kuone prie pačią 
durą, stovėjo raugytą kopūstą bosas, už jo sėdėjo pa
keleivingasis šalę Jadvygos, kuri, neįsileizdama į juo- 
kojirįįs ir jaunąją žaislus, penėjo penkią mėnesiu 
kūdikį.

— Linksmai pas jus žaidžia! — prądėjo svečias.
• — Linksmai — atsakė ji.
— Senai už Antano ištekėjai?
— Per šventą Joną bus keturi metai.
—Kiek dabar turi metą?

Nusišypsojo ir lyg susigėdinus palenkė galvą.
— Ar aš žinau? Rodos, kad per Gramnyčiąs dvi

dešimtį pabaigsiu...
— Oho! — švilptelėjo svečias — sena iš tavęs mo

teriškė. Na, gerai čia tau?
— Gerai, labai, duok Dieve, kad lig mirsiant taip 

gerai butą.
— Antanas geras? nemuša?
Užraudo.
— Dar tikto truko! — truputį piktai pratarė.
— Myli tave?
Prie tą žodžią tyliai susijuokė ir, vieton atsakyti, 

kūdikį garsiai į kaktą pabučiavo.
— Duonos visuomet užtenka? — klausė toliau.
— Ačiū Dievui, yra. Dar taip neatsitiko, kad duo

nos butą pritrukę. Kartais ko-nors pritruks, bet duo
nos nekuomet.

* — Dailidė turbut daug uždirba?
— Uždirba. Ir manasis uždirba, ir tėvas uždirba. 

Kuomet prie ūkio darbo nėra, žvejoja su Jonuku ir 
;; miestelyje parduoda žuvis. Pirma pats vienas žvejo

davo, o dabar nuo dvieją metų su Jonuku abudu...
— Su Jonuku... —■ atkartojo svečias, į žemę žiū

rėdamas, ir nutilo.
Tuo tarpu ties kaminu su verptuvą duzgėjimu su

simaišė valgomąją riešutą braškėjimas. Vaikinai iš
imdavo iš-už ančią kriaušes ir vaišino jomis mergaites, 
o jos mėtė į juos riešutą kevalus. Vaikino, kuris už 
Onutės stovėjo ir į ausį k'ažin-ką jai šnabždėjo, mergai
tės prašė, kad kokią mįslę užmytą. Visi žinojo, kad 
niekas tiek daug ir tokią dailią mįslių nemoka, kiek 
storasis Ignas. <

— Jaigu mysi, tai mysime — atsakė, mergaitėms. 
— Išsitiesė, atsikosėjo ant visos grįčios, sukrankė ir 
pradėjo:

“Važiuoja ne vežimu, 
Plaka ne botagu; .7 
Pagavo ne ž^ėiį, 
Plėšo ne, plunksnas, 
Valgo ne mėsą, 
Meta ne kaulus.”

S fe visi tylėjo, (

tą kainią, kuriame gyveno kvailio broliai ir jų tėvas: 
užėjo naktis, ponas nuėjo pas juos ir prašosi leisti nak
vynėn, nukinkė arklį, įėjo į grįčią ir tarė į šeiminin
ką: —- “Važiavau per girią, žiuriu auga daili tiesi 
vyšnialę. Nupjoviau vyšnialę ir pasidariau birbynę. 
Kad žinotum, kaip ta birbynėle birbina! Nekuomet 
neteko taip birbinančios birbinelės matyti. Imk, seni, 
ir pabirbink...” Paėmė senis birbynę ir pradėjo bir
binti, o ji ėmė dainuoti:

“ Važiavau per girią, žiuriu auga daili tiesi

“Nebirbink, tėveli, nebirbink,
? Širdelės mano nekiršink.

Broliai mane užmušė,
Peilį į širdį įsmeigė, j 
Šukėmis akis pridengė, 
Smėliu užžėrė

,3L? Vyšnialę vieton kryžiaus pasodino!”...
Nustebo šenis ir'padavė birbynę savo sunams, kad

jie" pabirbintą. Birbina?juodu, o birbynė dainuoja:

Namai ir Lotai ant 
Pardavimo.

Musų banke raudasi 'di-< 
džiausiąs “Real ils late” 
skyrius namą ir lotŲ. Lie
tuviai pasinaudokite iš ge
ros progos, nes visi namai ir 
lotai randasi ant Bridgepor- 
to ir apielinkėj lietuvių ap- 
gyventoj. Kam mokėti be- 
reikalo randą, kad galima 
turėti savo namuką ir jame 
laimingai gyventi. Žmogus 
mokėdamas randą per kele
tą metą, galėtą įgyti savo 
locną namą su mažmožiais 
prisidėjimo keleto šimtą. 
Todėl atsišaukite į musą 
banką, o mes suteiksime vi
sas reikalingas informacijas 
del ei pirkimo namą ir lotą. 
Jaigu kur norėtumėte pirk
ti namą arba lotą patinka- 
moj vietoj, atsišaukite prie 
mus, o mes vistiek sulygsi- 
me pigiaus ir geriaus, negu 
kiti agentai.

Čionais paduodame sura-» 
šą nekurtą ir lotą, kurtous 
galima pirkti labai pigiai:

AUBUBX AVĖ,
2 lubų medinis namas, 3 Stoni ir 

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

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

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

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

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

1 Inbų mūrinis namas, 1 gyvenimas.
Kaina ........................................ $2700.00.

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

ABCH ST.
1 lubų meainis namas. Bandos at

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

mai. ” '
1 

na .

2 
na .

“Nėbirbinkit, broleliai, nėbirbinkit,
> į ; ' ? Širdelės mano nekiršinkit;
t į Jus tai mane užmųšėt,

/ Šukėmis akis pridengei,
Smėliu užžėrėt,

/.. Vyšnialę pasodinot.”
Tuomet visi suprato, kad; protingieji kvailį užmu

šė;' nuėjo prie kapo, -smėlį atkasė ir viską-taip rado,

jimąpasodino ir miriop pasmerkė...” - ? *
: r: Senutė liovė pasakojusi, niekas neatsiliepė, tiktai 

moteriškės kart-kartėmis ~ atsidusdavo. Vienas Anta
nas,visuomet linksmas, tyčiojąsis, nusišypsojo ir Ignui 
į ausį sušnabždėjo: .

— Ot, išsigando bobos pasakos! Na, aš dar ge
riau jas išgązdįsiu!

Spruko į priemenę, ir porai minučių praėjus, truk
šmingai duris atidarydamas, ant visos grįčios sušuko:

— Gelbėkite, žmones, kas į Dievą intiki, gelbėkite! 
Vapsa eina, žmogžudys Vapsa eina! Jau atėjo tokiu 
ilgu peiliu atėjo! Hu, hu, bu!

Mergaitės suriko ir pasislėpė už kuodų; dargi Ka
trė išsigando ir į savo vaikus pažvelgė; Jonukas suri
ko ir pasislėpė už plačių tėvo pečių. Vyriškieji, kurių 
keletas taippat iškai-to buvo išsigandę, netrukus su
prato kame dalykas ir pradėjo juoktis. Tas nuramino 
moteriškes.

— Kvailas! — sušuko ant savo vyro brolio Katrė 
— kam žmones gązdinti! Gėdos neturi!

Bet išgąstis neiškarto pasiliovė. Matyti visi tą 
dieną buvo’apie Vapsą girdėję. Vaikinai, grįždami iš 
mugės, parvežė įvairių pasakų apie jį — prisiklausė 
jų moteriškės. ...

;?a-,l:x.^-r/-^^$įsakiaų!! -r-„ sušuko. Igna§./|;^fel^?hją®das r.
mas kitus-, užpuolimus antį sav^s ir iuylimos cinėrgaitės kaip birbynė pasakdjo. — Tuomet tuodu broliu į kalė-
perspėti, tuoj piidui^Ot, i štai dar viena: /•
;‘ ‘Mažutė, - juodą, o didelę •kaladąvario&’t ? ../• 
. — Kas tai .tokio? ^/.paklausė, saujabunią užim

damas.- ’■ ■-
- - Senutė, šypsodamasi, atidarė buri^?; ir rankomis 
mosuodama, tarė: : •

— O, kad tu kur surūgtum su tokia &įsle! Kiek 
kartų tą mįslę girdėjau! Juk tai blusa! /

Pakeleivingasis, šalę Jadvygos sėdįs, juokojimij ir 
mįslių maloniai klausėsi. . Kiek tik Laitų Ties kaminu 
kas atspėjo mįslę, jis galva lingavo, lyg kad žinojo, kad 
taip ištikrųjų yra. Galima buvo spėti, kad viską, kas 
čia buvo kalbamą, jis gerai žinojo; tiktaif lyg primir
šęs butų, ir dabar sau viską primena. %

— Kodėl tu neini ten žaisti su kitam? paklau
sė Jadvyga.

- —^Nenoriu, te žaidie sau be manęs! — Sakei, kad 
čia tau gerai... o kodėl tu tokia nuliudusi? Turbut An
tanas nelabai dėl tavęs geras?

— Ei ne! — atsakė kažin-kur į tolį įsižiūrėjus. — 
Ir Antanas geras, ir visi geri, tiktai aš savo Mykoliuko 
negaliu atsigailėti... ■/ ' -? -r: ’

— Kokio Mykoliuko? — paklausė.
—Sūnelio... — Čia ji tyliu balsu pradėjo pasakoti,

šęs butą, ir dabai* sau viską primena.

pusantrą metą. Toks dailus buvęs^ Vaikas. Vaikščio
jo, šnekėjo, labai protingas buvęs! Visi jo verkę, dar
gi senelis, nors toks rųstiis, ir jis verkęs; bet paskui 
visi užmiršę, dargi pats tėvas užmiršęs. Tiktai ji nie
kaip užmiršti negalinti... Pasilenkė ant kūdikio ir dar 
tyliau pridūrė:

— Toks mažas vaikelis — kaip uoga, dingo iš žmo- 
nią tarpo... kaip tas trupinėlis žemėje pražuvo...

Per rausvą jos veidą nuriedėjo didėlė ašara ir nu
puolė ant raudono kikliko. Pakeleivingasis žiurėjo į 
jos nubudusį veidą, prisižiūrėjo jos ašarai, kol ta ne
įsisunkė į kikliką. Ta jos ašara puolė 4 jtiokojimus ir 
riksmus, kaip ramąs rasos lašai į sraunias upės bangas.

Kaip vėjas, staigus ir trumpas, atsidūsėjimas sukė
lė pakeleivingojo krutinę. —A, a, a! — sudejavo.

Tuotalpu nuo motinos veido dingo liūdnumas. Jos 
akįs sužibo indomumu ir linksmai tarė į pakelei
vingąjį: ' - f

— Paklausykite, senutė pasaką seks... L Dailias pa
sakas moka, paklausykite!... ‘ -

Karolina, sėdėdama ant aukštininkos geldos, iškišo 
galvą iš-tarp dvieją verbtuvą į šviesą ir pradėjo:

— Buvo sau trįs broliai: du protingu, o vienas 
kvailas. Išaugo visi ir atėjo jiems laikas vesti, 
klausia ją 
dinti? 
kas”.
nai butą laikas”. Na, — sako tėvas — eikite visi į 
girią: kuris greičiausia už kitus daugiau uogą surinks, 
tą aš pirma kitą ir apvezdįsiu. ;

Nuėjo visi trįs į girią ir renka uogas, taip rūpes
tingai renka, kad nė neatsilošia. Kad tik greičiau pri
rinkti, renka ir renka. Protingieji priėjo ‘.prie kvai
lojo ir klausia: — “O ką, kvaily, daug uogą pririnkai? 
— Ei! — sako kvailys — jau tuoj n amo,neisiu”. Už
pyko iš pavydo broliai ant kvailio, ėmė .^r, Užmušė jį, 
peilį į širdį įsmeigė... V;

Ai! — sudejavo kelios moteriškės.1^ .
— Na, na! taip jau tuoj ėmė ir užmušė! — susi

juokė vienas vaikiną. q <
Senutė gi tęsė toliau: 3sg{

— Ėmė ir užmušė, peilį į širdį įsmeigė, į/žemę už* 
kasė, smėliu užžėrė, vieton kryžiaus, galvose pasodino 
Vyšnią ir nuėjo namo. Tik tuo pačiu keliu važiuoja 
ponas: pamatė vyšnią.,ir mano; — “Pasipiausiu vyšnią 
ir pasidarysiu birbynę”. Pasipiovė vyšnialę, pasidarė 
birbynę, važiuoja ir birbina, o birbynė dejuoja:'

sto- 
ma- 
ran-

ma-

Kaina ............................ $1500.00.
lubų mūrinis namas. Kai-
............................................ $2160.00.

ABOHEB AVĖ. 
lubų medinis namas. Kai-
............................................ $3000.00.

lubų medinis namas. Bandos at*

Tėvas
“Kurį j ūsų, sūneliai, pirmutiniu apvez- 

— Vyresnysis sako: — “Jau man, tėveli, lai- 
Kvailasis taippat atsiliepia: — “O ir man se- 

Na, — sako tėvas

“Nebirbink, ponuti, nebirbink, 
Širdelės mano nekiršink. ''* ■<
Broliai mane užmušė J
Šukėmis akis .pridengė 
Smėliu užžėrė
Vyšnialę vieton kryžiaus pasodino!’ 

Stebisi tas ponas, labai stebisi, q birb

prakaitą inio kaktos. Visi rugojo:
J —.O, kad tave kur, Antanai... Dar, neduok Die

ve,ir ištikrąją gali taip atsitikti! Dar gal kada ir 
■ateiti'!... '/■■. ';L

—- Ateis, žinoma ateis, tokiu ilgu peiliu... —: erzino 
Antanas. - .

Užteks gązdinti, Antanai — sušuko Katrė — 
ot, verčiau padainuokime.

Ir pradėjo dainuoti.
Prieš valandėlę, kuomet Antanas, trukšmingai at

verdamas duris, sušuko:- “Vapsa eina, žmogžudys 
Vapsa eina!” — svečias, šalę Jadvygos sėdįs, sudrebė
jo visu kunu, ir, lyg peilio duriamas, pašoko nuo vie
tos. Taip sudreba žmogus, kuomet netikėtai kas-nors 
tikruoju vardu jį pašauks... Pašoko nuo vietos, lazdą, 
kurią tarp kelią laikė, stipriai ranka suspaudė ir šoko 
prie durą. Bet kuone tuo pačiu laiku susijuokė vy
rai, parodydami, kad Antanas juokuoja. Ateivys su
stojo ir, rengdamasis jau tolyn eiti, dar valandėlę 
Vėjo. Atsisėdo už kopūstą statinės ant grindą — 
tyti. buvo, kad neilgam, nes lazdą laikė abiejomis 
komis...

Visas jis pasislėpė už statinės, iš-kur kurios
tyti buvo apkaustytas lazdos galas ir galva, lyg ore 
kybanti.

Simanas žiurėjo į tą galvą ir negalėjo atitraukti 
nustebusią akią. Svečias taippat, nesijudindamas, at
kakliai žiurėjo į senį... Simanas * pakėlė ranką prie 
kaktos ir prašnabždėjo:

— Vardan Dievo Tėvo ir- Sunaus...
Paskui ranka nusviro žemyn ir pypkis išspruko iš 

sustyrusią pirštą ir nupuolė ant žemės. Jis to nematė. 
Iš-už statinės kyšanti galva pasirodė ne šio pasaulio 
šešėliu...

— Viešpatie Dieve! — vėl sušnabždėjo senis ir vi
su kunu pasilenkęs, žiurėjo į veidą, kurio akįs buvo į 
jį įsmeigtos; tas veidas kas-kartą vis panašesnis da
rėsi į jo vyresnįjį suną — Jonuką. Tiktai tas veidas, 
anuomet rausvas ir pilnas, nepaprasto skausmo buvo 
perimtas; dabar kyšojo vien kaulai, o lupas kraipė 
tramdomos ašaros! Lupos stipriai buvo sučiauptos, o 
tečiaus rodėsi, kad jos kalbėjo, aiškiai rodėsi, kad 
kalbėjo:

— “Tėveli, ar pažįstate mane? Oi, tėveli, atsi
minkite, koksai aš anuomet buvau ir pažiūrėkite, kok
sai aš dabar!”

— Viešpatie mielaširdingiausias, susimilk ant mu
są! šnabždėjo Simanas. Svečio veidas, išįuž statinės 
žiūrįs, lyg kad ore kybąs,.į jį kalbėjo: — “Atmeni,, 
tėveli, oi! ar atmeni tą vasaros dienelę, saulėtą, kuo
met į kalną lipai, maršką su žuvimis ant pečią nešda
mas, d aš užpakalyje bėgau basas ir šokinėjau po smėlį, 
taip garsiai iš džiaugsmo sukaudamas, kad net kaime, \ 
net girioje,/net ant kapinią girdėti buvo? Atmeni, tė-

2
neša $540.00 metams. Kaina $3000.00.

1 lubų mūrinis namas, 1 didelis pa- 
gvenimas ir- maudykič/' Hhndos St: 
neša $204.00 metams. Kaina

2 lubų medinis nainds. 
atneša $420.00 metams.
na

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

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

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

TISE ST.
2 lubų medinis namas, 4 gyvenimai. 

Kaina ........................................ $4500.00.
2 lubų mūrinis .namas, 3 gyvenimai. 

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

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

HALSTED ST.
1 lubų medinis namas su Storu. 

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

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

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

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

KEELEY ST.
1 lubų medinis namas, 6 kamba

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

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

1 lubų mūrinis namas, 9 kamba
riai. Namas intaisytas pagal nau
jausių būdų. Kaina ........... $3400.00

MOBGAN 'ST.
3 lubų bizniavai mūrinis namas, Sto

ras ir 8 gyvenimai. Bandos atneša 
$1680.00 meams. Kaina .. $16000.00.

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

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

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

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

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

1 
na ..

$2000.00.
Bandos

Kai- . 
$3000.00.

Bandos atneša $230.00 me-
Kaina ........................ $2600.00.

lubų mūrinis namas. Kai-
............................................ $2600.00.

pabnell avė.
lubų medinis namas. . Bandos at-2 lubų medinis namas. Bandos at

neša $300.00 metams. Kaina. $2067.00.
LOTAI.

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

2. Du lotai labai geroj vietoj tVp
lietuvių apgyventa ant Morgan ir 33 
place. Lotas 50x130 pėdų. Labai 
geroj vietoj bent'kokiam biznij kaip 
tai del drabuiinio itoro arba “niekei 
sboe“ teatro. Kaina už abudu lo
tu ........................................ $<000.00.

3. Šimtas lotų ant 46 gatvės tarp 
Western avė. Bockwell avė., Talman 
avė., Washtenaw avė., Fairfield avė., 
i- California avė. Lotai randasi la
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi 
ant visų lotų. Suras taipgi pradeda 
{vesti ant Western avė. Situos lotus 
daugiausia perka lietuviai, elavokai, 
čekai ir lenkai/ Pasinaudokite 18 ge
ros, progos. Tie lotai parsiduoda už 
$225.00 ir anksčiau.

4. Du lotai ant Western avė., ir 44 
gatvės. Kiekviena* lotas $226.00 ii 
aukočiau.

L Jonas M. Tananevičia, . 
b n KO O • T"--—r— Ma-.''

8



JONO M. TANANEVICZIO BANKA
Chicago, Ill

Sukolektuoja pinigus iš kitų Bankų po visą Ameriką.

Sudė-

Prof. Frank

10c.

Tel. Lawndale 3670

'lapių 64.

arti
Chi-

Surinko J. 
1900 m. La-

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

Telephone Yards 2750
PIRMOS KLIASOS BALIUKAS

ARU ir karštuva- 
ndeniu šildymo 

priėtaisų įvedimas 
ir pataisymas.

vieno.
495. K

J 4012 
State Street
T el .Oakland 1441

Padaro visokius rejentališkus dokumentus, <■_ doviernas- 
tis, affidavitus, kontraktus pirkimo ir pardavimo;

’ i parūpina pasportus išvažiuojantiems į Lietuvą ir 
užtvirtina juos pas Rusijos Konsulį.

Jei nori pirkti namą, lotą, ar biznį mieste Chicagoj, tai 
. pinigų'pasiskolinti gausi J. M. Tananevičio Ran
koje.

Parsamdo bafikines skryneles (Boxes) saugiai įreng
toje Banko j e, prie kurių nė vagis nė ugnis negali 
prieiti.

Jei reikalauji šifkortės išvažiuoti ar savo draugus atga~- 
' benti, tai pirk ją J. M. Tananevičio Bankojė, 6 busi\
J užganędihtaš.

Čia yra ap- 
1 činovny- 

broliais lietu- 
a. Pusk 76. 
.................  -20c.

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

Chicago, Ill.

TelephoneYards 167
DE. J. N.THORPE

Gydytojas ir Chirurgas^
Pafekmingai gydė moterų; ir vaikų 

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

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

Išmaino pinigus visų viešpatysčių ant amerikoniškų ir 
amerikoniškus ant kitokių. . /. --

Jono M. Tananevičio Banka visuomenei plačiai / žinoma.^ Kądangi Barikoj visokie reikalai rūpestingai atliekami, tai ji kas 
gus vis-

Skolįna pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicago 
; ant lengvų išmokesčiųi ^'

Priima pinigus taupinimui (užčėdijimui) ir moka 3^ 
(nuošimtį )metams.

Siunčia pinigus į visas dalis svieto ir parduoda šifkor 
r tęs ant visų laivinių linijų.

Jei nori siųsti pinigus'į. krajų, siųsk juos per J? M.
Tananevičio Banką, o greičiausiai nueis. '

Jei turį "parduoti namą, lotą ar biznį, mieste Chicagoj, 
tai J. M. Tananevičio Banka suras tau pirkėją. ,

Jei rekalauji rejentališkų popierų, kaipo “Doviernas- 
ties”, aktų pirkimo ar pardavimo, užtvirtintų per 
Rusijos Konsulį, kreipkis į j. M. Tananevičio Ban
ką, o ji tau padarys kogeriaūsiai ir už pigesnę 
kainą kaip kitur.

metai vis labiau didinasi. Kiekvienam reikia Gėdyti pinigus, nes čėdijimas tai geras ir gražus darbas 
kas galima pirkties ir likties laimingu. Kas pinigų nemoka čėdyti, tasai nelaimingas žmogus.

Jono M. Tananevičio Banka gyvuoja jau dvylikti mėtai ir viskas pasekmingai klojas.

galima atlikti visokius Re
jentališkus dokumentus, pa- 
veizdan: Egzaminuojam ab
straktus, Pirkimo ir parda
vimo raštus; Doviernastis; 
Testamentus; Draugijų in- 
korparavimus; Affidavitus 
ir visokius kitus raštus; ko
ki tik Rejento arba “Notary 
Public” skyriuje daromi. 
Mes taipgi iškolektuojame 
dalis iš tėvynės ir atliekame 
abelnai visus reikalus. Taip
gi parūpiname pasportus iš
vaduojantiems į Lietuvą ir 
užtvirtinamo juos pas Rosi- 
jos konsulį.

89 KĖKŠTŲ SIMAS. Ūkiška Apy
saka. Parašė Mėnaitis. Plymouth, 
Pa. 1901 m. Labai gražus ir 
naudingas pasiskaitymas apie ūki
ninkui. Pusi. 40. Kaina .... 10c.

94 KAPITONAS VELNIAS. Prie, 
tikiai Cirano De Bergarac. Verte 
iš Prancūzų kalbos kun. Dr. M. 
Jnodišius. Mahanoy City, Pa. 
1908 m. Yra tai labai užimanti ir 
juokinga apysaka, padalinta j trįs 
tomus. ' Visi trįs tomai vienoje 
knygoje 404 puslapių didelio for
mato kaštuoja tiktai'....... ' $2.00.

PASAKOS
Surinko Dr. J. Ba-

Chicago, UI. 1904. 
šioje pasakų dalyje 
~~~ Surinktos jos

106 NAŠLAUS. Ne pasaka. Pa
rašė Lazdinų Pelėda. Tilžėje. 
Labai užimanti apysakėlė iš" da
bartinio lietuvių jgyįjenimo. Pus- 

15c.

Perka ir parduoda namus, lotus, ’’mortgages 
“Bond’sus”. , ,' -

W. POLCYN
MASON COHTMCTOR

84 JURGIS KAŠTUOTAS, Išvaduo
tojas Albanijos. Vilniuje, šioje 
knygelėje yra labai puikus apra
šymas apie tūlų 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. ................................................ , 6

Jei nori užčėdyti savo pinigus ir gauti už juos 3 pro 
» centą, tai dėk juos į J. M. Tananevičio Banką.

,URA VISI PAS
J. ZARAMSKI 

1096 Wash’tonst. Gary Ind.
Užlaikau šaltą.alų, skang 
degting, ir suteikiu visokę 
rodą kožnam naujai prib
uvusiam in, Gary.

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

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

Išduoda čekių knygelės, Biznieriams, Fabrikantams ir 
kitiems, suj kuriais -tai čekiais jie apmoka savo 
“Bilas”, algas ir visokias kitas išmokeštis. Šios 
Bankos čekiai yra gėri visose Batikose po visą 
Ameriką.

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

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

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

T. RADAVICZE
LiUksminkia brolau pas ma_cz atėjai 

nes aš užlaikau šaltų alų, geriausių 
vinų ir ruginę DEGTINU, c cigarai 
tai net iš pat Turkijos, o prie to turiu 
didelę Hallę delei Mitingų, veselijų ir 
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 
AKUŠERE 

ELEON. S. SUTKUVIENE 
148 East 107 Street, 

Roseland, Hl.

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 .... 6

91 KRYŽIOKAI. Tomas ir,
V. Yra tai tolesnis trūkis" pirmo 
ir antro kryžiokų tomų, kur Iftbaif 
dailiai aprašyta karė lietuvių su 
kryžiokais po Žalgiriais (Grušu, 
waldu), kur D. L. K. Vytautas su 
lenkų pagalba baisiai sumušė kry
žiokus ir panaikino jų zokpnų. Jo-, 
je yra ir tos kovos paveikslas. ‘ 
Pusi. 1034. Kaina $2.00.

»V
108 OBRUSITELIAIl Galerija pa

veikslėlių iš maskolių gyvenimo 
Lietuvoje. Parašė' Dėdė Atana
zas. Tilžėje, 1898.. Cit 
rašyta, kaip maskoliški 
kai elgiasi su musų. L--1 
viais musų tėvynėje. 
Kaina ..................... .

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

.mofeinančios pasakaitės. Shenan
doah, Pa. 1900. Pusi. 95. Kai- 

;i-.M ......................i....... 60c.

102 MOKSLINČIUS TVARDAUC- 
KAS. Apysaka iš-žmonių pada
vimų, kaip Tvardaucko tėvų už
puolė žmogžudžiai iir kas iš to 
išėjo. Lenkiškai parašė J. L 
Kraszewski. Lietuviškai išguldė 
F. M. Dvi dali. ; Plymouth, Pa. 
19057 Pusi. 174. Kaina ...... 50c.

104 MUSŲ PASAKOS. Pirma lai
da. Vilniuje. Šioje knygelėje 
telpa 10 juokini 
rios užims kie) 
Kaina

TEL. YARDS 1804

ST. ANUČAUSKIS, 
-- Karp.enderis

)9 OLGA LIUBOTAVTČIUTĖ. 
Vaizdeliai iš gyvenimo nihilistų. 
Parašė M. Stepniakov. Vertė 
Stasys Kirvis. Chicago. Pusi. , 
40. Kaina ........................  10c,

92 KRAUJO SĖJA. Apysaka iš 
laikų karės Maskolijos su Japo
nija. Parašė Waclaw žmudžki, 
lietuyiškai išvertė V.' Stagaras; 
Dviejuose tomuose. Apysakoje' ap
rašyti mūšiai ant žemės ir. ant ju» 
rių. Viskas aprašyta taip aiškiai, 
kad rodos viską matai - savo aki
mis bęskąitydamas jų. .Kraujo 
Sėja ’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.

DAKTARAS
JOSEPH F. KOZLOWSKI

- SPECIJALIFTAS ANT 
MOTERŲ LIGŲ.

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

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

Telephonas Yards 178L

82 Iš PO BUDELIO KALAVIJOS 
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.

Kontraktoriųs.
Budavojų visokius namus, mūrinius 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
; : Chicago, Illinois.

105 MORKUS ĮBRAUK ELI JON AS.
Apysaka iš pirmų amžių krikščio
nybės. Vertė’ Vytautas. Tilžė
je, 1899. Labai gražiai aprašyta, 
kaip pirmuosiuose krikščionybės 
laikuose, kankino krikščionis . ir 
kaip tvirtai jie laikėsi savo ti
kėjimo. Pusi. 82į j Jukina .... 18

Tl ISTORIJA APIE GRAŽIĄ MA- 
GELIONŲ, Dukterį Karaliaus iš 
Neapolio ir apie Petrų.. Kareivį 
Grapų- . Visokio- atsitikimai, nu
liūdimai -ir linksmybės, laimės ir 
nelaimūs su atmainoms be skurs- 
tant ant šio svieto. Tilžėje, 1907 
m. Labui gražus aprašymas. Pusi. 
48.' Kųiua ..............,, ...,'... . 15c.

101 MAXIM GORKtj. Pasakoji
mai. Iš ,tusu kalbos vertė - A. 
L-lis. Turinys: Giesmė apie sa
kalų, Nenaudėlis, Makaras Cudra, 
Rudenyj, Dvidešimts šeši ir viena. 
Chicago, Ill. 1966. Labai pui
kus apsakymai iš rusų gyvenimo 
Pusi. 103. Kaina . ... ........ 25c.

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

) : LIETUVIŠKOS PASAKOS 
YVAIRIOS. Surinko Dr. J. Ba-
Sanavičiiri;' Dalis: IV. Chicago. 
1^05. šioje knygoje 'telpa „šimtai 
ipasakų.' Si; daBs 1 yra tai 'užbai
gimas. rųnkiaus . .lietuviškųjų pa
sakų. šias keturias pastarąsias 

/galima .pirkti kaip visai drauge, 
tųip ir pavieniai, nes tas skaity
tojui .uekenkšį ikadhngi kiekvieno- 
je telpa atsl 
darni šias 1 
jubkų ir .pralinksmįiite kitus* per . 
visų savo amžį. Pusi.’ 292^ Kai
na • $1.25.
Ta ; pati drūtais apdarais .... $1.50.

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

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

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

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

100 LAIKRODININKO ATMINI
MAI. Pasak Frank Erkman— 
šatrijanų sutaisė. S. M. . Payeiks- 

. lėlis iš Napoleono I. paskutiniųjų 
kariavimų, Chicago; Ui. 1907 m. 
Labai gražus ir užimantis apra

šymas. Pust 44. Kaina .......... 15

' LIETUVIŠKOS PASAKOS 
YVAIRIOS. Surinko1 tiri Ji 'Ba
sanavičius. Dalis II. ■: į Chicago, 
Ill.- 1904. Šioje knygoje telpa 
205 juokingos pasakos. Yra tai 
tolesnis raukius lietuvių sodiečių 
pasakų1. Puslapių 330. Kaina $1.25. 
JTa pati, apdalyta $150.

) LIETUVIŠKOS 
YVAIRIOS. 
sanavičius. 
Dalis HL. 
yra’ surašyta 206" 
daugiausia nuo sodiečių . Suvalkų 
gubernijos, minėtinai nuo Griška
būdžio ir Bartininkų. Pusi. 333. 
Kaina ....... . ..................... tt-25.
Ta pati apdaryta drūtais apda
rei!............ .............   $150.

71 GYVENIMAS* STĘPO BAUDNO- 
SIO ir kiti naudingi skaitymai. 
(Ketvirta 1 dalis ‘ ‘ Šiaulėniškio Se
nelio”). Su paveikslėliais. ' Vil
niuje, 1865 m. Labai juokingas 
aprašymas gyvenimo tūlo žmoge
lio girtuoklio su 16 juokingų pa
veikslėlių. Pusi. 52. Kaina ..515c.

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

13 GYVENIMAS GENOVAITĖS. Pa 
mokinanti ir labai sujudinanti,apy
saka iš senovės laikų. Antra lai
da. Plymouth, Pa. 1906. ■ Pusi. 
225. Kaina .......       50c.

J4 IDĖJA ANT MĖŠLYNO. (Apy- 
''saka mūsų dienų).' Aukauja Bro

liams Lietuviams Musė. Ply
mouth, Pa. 1900. Labai graži 
apysakaitę 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 it stebuklingą Dievo surė
dymą1,kaip Jis geriems Užmoka ge
ru, o blogiems piktu. Ši knyga 
verta kiekvieanm perskaityti. Pus
lapių 152. Kaina tiktai .... 20c.

16 GRABNYČIŲ ŽVAKĖ; Flatnan 
drų Tautiška Pasaka. Vertė J.. 
B. Tilžėje. 1901m. Puiki 'pa
sakaitė. apie tūlą ūkininkų, kuris 
pasirašė? velniui už pastatymų jam 
naujo klojimo. Pusi. 31. Kai
na........ ............. .’i..'..'............... 10c.

79 Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ 
VĖLIŲ BEI VELNIŲ. Surinko 
Dr. J. Basanavičius. Chicago, Ilk' 
1903 m. Šioje knygoje surinkta 
daugybė įvairių gražių pasakų iš 
senovės liaudies padavimo; apie 
rojų, dangų, čysčių, peklų, apie 
giltinę, marų, cholerą; apie dva
sias (dusias), velnius, vaidimąsi ir 
tt. Pasakos užrašyta tokioje kal- 
boję 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.

'Kaina .........................
Ta pati apdaryta ..

30 KRYŽIOKAI. Įštorįškąę ąp»ašy-. 
mas. Henryk Siehkuwicz,,Įde- 
tuviškai išguldė: Joiąi įB. j-&aelfcte<i 
ris. Tomas I ir *IL’ Mahanoy. 
City, Pa. 1902 m. Yra tai ptaJ1 

-kųs aprašymai .iš ,laikų , kaęionėa
’ 'liėtuvių su kryžiokaiš lalkiibšo D;

L. K., Vytauto ir karaliaus Ja§aif>;
lo. Knyga šioji turėtų rastis kiek-' 

grįČioje. JPus).- 
. $2.00,

> LIETUVIŠKOS PASAKOS 
YVAIRIOS. Surinko Dr. J.. Ba
sanavičius. Dalis L Chicago, DL • 
1908. Šioje knygoj telpa 141 la-' 
bai gražių juokingų ir pamokinan
čių žingeidžių pasakų. Kas šitų 
knygą turės, tam gerų ir gražių 
pasakų niekad netruks. 'Surinkta 
jos iš įvairių Lietuvos vietų. • 
Pusi. 280. Kaina $1.25.
Ta pati drūtais apdarais . 1.. $1.50.

88 KAS KALTAS? Apysaka iš mu
lų 'dienų. Parašė A. V. Vilniu-

■ -je.: Gražus' apsakymas iš Lietu
vos sodiečių gyvenimo; apie gu
žynes ir tt. Pusi. 27. Kaina 10c.

78 ISTORIJA SEPTYNIŲ MOKIN
TO JŲ. Išleidimas Trečias. Ply
mouth, Pa. , 1904 m. ' Labai . 
puikus aprašymai apie' išguldy- 
mns jv^irįų nuotikių septynių gal
vočių mokintojų. 'Labai užiman
tis ir pamokinantis skaitymas. 
Puri. 158. Kaina........ ................50c.

Persikraustė iš seno namo į naujus 15 d.* Sausio, 
fT~intaisyta pagal naujausios mados. = -

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

Mokina visokius 
šokius; mokiname, 
vakarais: panedė- 

■lyje, vtarninke ir 
seredoje. Norinčius 
mokintis meldžiam 
atsilankyti minėtais 
vakarais, atdara 
nuo 7:30 iki 10:30 
vii. vakare. Mo
kykite adresas. 936 
W. 33rd St 
Morgan St., 
cago, Ulinis.

• L. JANKAUSKIS. 
(1-7)

81 Iš MANO ATSIMINIMŲ. Pa
rašė D-ras Vincas Pietaris. Spau- 
don parengė D-ras J. Basanavi
čius. (Su autoriaus paveikslu). 
Platus bijografiški apipasakbjimai 
nekuriu Lietuvos vietų. Labai 
naudinga knyga. Chicago, DL 
1905 m. Pusi. 301.' Kaina 75c.

Paeekmingiausiai gydo visokias vyri}' 
moteriškai ir vaikų ligas.

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

Sietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne- 
ėliūnia nuo 8 iki 10 ryte, '

DB. JOSEPH L. ABT, 
1888 8o. Halsted SU Chicago, DL 
________ Telephone Canal 3?

80 IŠGULDYMAS SAPNŲ.
ta D. T. B. Mahanoy City, Pa.
1895 m. Kaina ...................... 100

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

86 JUKŲ KNYGELĖ.
K. Shenandoah, Pa.
bai dailus surinkimas visokių juo
kingų apsakimėlių. Pusi. 95.
Kaina ........................................ 15c.

.Todėl jei esi biznyje ir turi klapatą su vedimu biznio 
rokundų, tai atidaryk “Chęcking Account” J. NL 

. Tananevičio Banko j e, o Batiką suves tau rokun- 
das kas mėnuo iki vienam centui, ir nereikalausi 
daryti jokių išmokesčių pinigais, nes visas bilas ir 
algas išmokėsi bankos čekiais.

Pusi. 470.
.......... $1.50.
........ $2.00

us raukius. Turė- 
'gas- turėsite patįs

Pus).’ 292.
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S VE IK AT A

SVEIKATA

Rašyk tuojaus, o gausi vienąnumer; dykai.

K. MAKAREV1CZE

Kambarys Optiszkas

PATENTED.

Atminkite

Telefonas Canal 3263

J. W. Zacharewicz, 
Rotary Public, Real 
Estate ir Insurance.
-Examinavoju Abstractus, ir at
lieku kitus visus reikalus No- 
tariuszo pigiai ir atsakančiai. 
Visų savo darbą gvarantuoju. 
Eikit, pas lietuvi o ne pas sve
timtauty

TA1H-EXPELLEP
BeS-US. PatOIf. I 

49% ALCOHOL" 
F.A4BICHTER&Co. 

[K ZISPkariStE + 
TkNEWYORK.J

, • Jai /i 1 >e c v

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
ĄMERIKOJ^JgURIS IŠEINA (Dtf) KARTU

SLOGA | G ri pasĮ
Nelaukit kol pirmas apsireiš

kimas šitos pavojingos ligos fn- 
siskverbs, kaipo skaudėjimas 
galvoje, kojose, atvedina karštį 
gėlimo ir pailsimo kojose ir tt. 
tuojaus vartokit. D-ro Richter’s

PAIN-EXPELLER 
pagal nurodymą apvyniojome 
apie buteliuką.

Taipgi naudingas ant Reuma
tizmo, Neuralgijos ir šalčio.

Saugokitės pamegzdžiojimų ir 
žiūrėkit kad luobinė popiera iš
rūdytą kaip čia parodyta ir galai 
užpečėtyti mus pečėtim su An- 
cheru. Kitaip, gaunat netikras, 
nuduotas. \
25 ir 50 centų aptiekose ir pas

F. AD. RICHTER & CO.
215 Pearl St, : NEW YORK.

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

Ashland Av., Chicago, Hl.
Pirmutinis lietuviškas išdirbėjus 

visokię tninerališkų 
- - gęrymų, kaipo;

GINGER ALE. J’APSO. SALSERIO 
IR OBUOLINES SALDĖS -

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

Siųsdami pinigus arba laišką adresuokite šitaip: 
w JOHN M. TANANEVICZ,
3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS.

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

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

goj atrasi sau visą laimę. Nes kuomet žmogus sveikas, tai ir laimingas.
Kas nori save pažinti, privalo skaityti SVEIKATĄ.
Kas nori būti laimingu, tegu skaito SVEIKATĄ.

* Kas nori pamesti girtuokliavus, tegu skaito SVEIKATĄ.
Kas nori, kad jo vaikai butų sveiki, tegu skaito SVEIKATĄ.
Kas nori ilgai būti jaunas, tegu skaito SVEIKATĄ.
“Kataliko” isleistuvė 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:

Telephone Yards 3547

ATYDA ST. CHARLES 
LIETUVIAMS!

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

Simonas Kiela 
575 W. 6th St., 

St. Charles, DI.

911-33rd St.
Tel. Yards 5423

Lietuviškoje aptiekoje 

Krzywinskio

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

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

AMERIKOJ, L pusei matų $1.25
EUROPOJT

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

^UIKŪ0 SALI U NA
Labai ęardi arielkele, szaltas bavankas 

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

užsirašyti.

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 it pataikavimo ea- 
kant, SVEIKATĄ skaičiau bu tokia

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

rašoma:
me jokių raštų, kur butų taip pla
čiai, praktiškai ir pamatiniai iš
dėstomos reikalingiausios kasdie
niniame gyvenime žinios iš ana
tomijos, fiziologijos, o ypatingai iš 
hygienos. Knyga papuošta dau
geliu paveikslų; išleidimas gali
ma drąsiai pavadinti dailiu ir iš 
visų atžvilgių pagirtinu. Patar
tume visiems turėti namuose šį 
reikalingą^ .rankvedį. į brangiau- 
»įji žvįogni. ttrtt$„ syeikatą.” 
(“ Tėvyne ”). • ■ - >

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

kon trakti erius-
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuo veikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, Ill.

Štai kas tarp kitko apie SVEIKATĄ
. “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, kn- 
ris nori būti sveikas. Juo reika
lingesne yra ši knyga vyrams ir 
moterims, auginantiems vaikus.” 
(“Darb. Viltis”). _
“Si knyga pasirodė musų lite

ratūroje kaip tik į laiką: neturi-

zFBELLS
Memorial Bell. a Specialty. 

I Bell rwaAr, - *įT Į į

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

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

■ - Žl 5 ■> 11

SAULE

kam mums reikia apie jį žinoti. -
1. Valgis ir kas iš jo pasidaro.

ę 2. Valgymo budai ir virimas.
3. Virškinimas. ’ -
4. Valgio rūgimas arba fermentacija. w

“ 5. Kas yra alkoholis. A
6. Kraujo cirkuliacija. W
7. Alsavimas (kvėpavimas)'. z j
8. Kimo pielčiai ir judėjimas. A
9. Inkstai bei oda ir jų priedermės. lt-

10. Dirkšhiai. < į|Į
11. Pajautimai. ♦ . . 1A
12. Sveikata ir liga. |u|
13. Parazitai. |į|
14. Privatinė ir vieša sveikata.' . W
15* Kaip išplėtojus kūnas. ~ ' UIT

; 16. Balsas. • ’ JuĮ
t 17. Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas.

18. Džiovą. ■ .
19. Kaip sveikatai užkenkia vabalai.

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

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

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

************************** 
5 Telefonas Yards 153a į

* DR. J. KULIS *
* Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. *
* 8255 So. Halsted St., Chicago, Illinois. *
$ PRIĖMIMO VALANDOS: Ž
-% Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare. m
* Nedel. nuo o iki 12 popiet; nuo 6 iki 8vak. J 
****^jK************-*******

Nesenai “Kataliko” išleistu ve j e išleista nauja knyga, kokios lietuvių kal
boje ligšiol dar nebuvo, vardu: *

. O ' '

Sveikata arba Tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatą.

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

veikalas drdis, turi 339 puslapius, su keliais šimtais aiškių 
paveikslų ' apie žmogaus kūno sudėjimą ir kitokių.

Štai kas SVEIKATOJE dailia ir visiems prieinama kalba-aprašyta; -
Kūnas

Daktaras S. Wissig
IŠ SENO KRAJAUS.

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir mo
terų, kad ir užsisenėjusias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas 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 ryte ir nuo 6 iki 8j30 vakare. Ne- 

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

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

EjlėktrosŠvi^sa
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei

kia šviesą tūkstančiams namų ir tūkstančių arklių 
pajiegos fabrikams perdėm visą pietvakarinę dalį 
Chieagos. . \

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

' terio bilos.
Pasiųsti Postalcardę, ateiti arba telefonuoti pas:
THE COSMOPOLITAN Electrip Co. pakaks.
Adresas: ’

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

122 So. Michigan Blvd.
„ _ ■ (Randolph 3341 -Phoaes: į Autom 64612

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 
šviesos ir pajiegos.

Geriančias Kankvedis Išsimokinimui
ANGLIŠKOS KALBOS

- Joa vardas yra."

“Vienatinis savo rųSies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis”
Kaina drūtuose audekle 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
3244 So Morgan St. \ ~ Chicago. Ill.

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

t DR. A. LEONARDAS JUŠKA -J
S Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. *
* 1749 So. Halsted St., Chicago, Illinois. *
* PRIĖMIMO VALANDOS: 5
* Nuo 9 ryto iki n: po piet nuo 3 iki 5 ir *
ar vakare nuo 7 iki 9. 4^
#^^^^^jK^**^**<****M

THE FALUUJM C1G-AB FACT.
Po vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas 

J. A.JNutauc Sav.
— išdirba eerinti.i.jn —

HAVANOS CIGARUS
Chicago, UI.

4613 S. Ashland Av.,
TeL .-Vardu 4733. 
SUSIRINKIMAS.

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 jums akis skauda. 
Kada turit raudonas akis, kada turit skausmą galvos, 
kada nematot gerai, kada regėjimas silpsta, neatidė- 
liokit, bet jieškokit pagelbos aptiekoje Krzjrwinskio. 
Kiekvienam pritaiko akinius musų diplomuotas 
okulistas dykai, kuris praktikuoja jau per 20 metų. 
Atminkit, kad mes kiekvienus akinius gvarantuojam 
ir pritaikom.

qOptiškas kambarys Examinavimui randasi ap
tiekoje Krzywinskio, valandos ofiso: Nuo pusės 8 iki 
9 vai. vakarais arba dienomis. z yiZ

Priimame visokius taisymus akinių... Turime vi
sokių gydančių žolių nuo visokių ligij ir' viską kas 
reikalinga aptiekorystėje, visokias rodąs suteikiam 
dykai. Taippat išdirbam visokius vaisius, familiji- 
nius nuo visokių ligų. Kainos musų; yra kuože- 
miausios, persitikrinkit patys ir atminkit, kad mu
sų tavoras yra visados šviežias i£ gyarantuotas.

Atsiduodamas jūsų atminčiai garbinai tautiečiai 
ir-tautietės pasilieku su pagarba,
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33rd 34th

Kelto:
CHICAGOS LIETUVIAMS EVANGE

zino-

Joe.

PASARGA

238 Slocum St. Kingston, Pa.

Box 157,

WHnan 5 Slelniiacii
ANT PARDAVIMO.

CHICAGO,

2200.

LIETUVYS GYDYTOMS

CHICAGO, ILL.

KRYŽIUS ELEKTRIŠKAS VOLTA.Lie

Walshim &

bučernėPAIEŠKOJIMAI.

Del.

Lietuvis

ashl and

ram

WM. E. FURLONG

Chicago, ill.

Freiheit
21 South

2200. 
Kasier.

DIDELIS METINIS BALIUS.

Reikalingi trjs geri pardavėjai į 
storą, gera užmokestis, darbas visados. 
Klein Bros. Halsted ir 20 St.

ant. scenos la- 
komedija Ze- 

kokios dar iki 
Bus dainos lie

te atras 
Inžanga

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

Reikalingi 2 vaikinai ant gyvenimo 
(Furnished)- su valgiu, ar be valgio. 
Lai atsišaukia tik ne girtuokliai po 
No. 911 W. 19 Place iš fronto.

visokios ma

yra 
yra

randasi po No. 
■ant Works,., .TIE 

(7-9)

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

4527 Marshfield Ave.
Mot. Randis Pagelbininkas  ̂

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

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasieriv". 

4513 S. Wood St.

Jonas M. Tananeviče,
• ‘ Kataliko ’ ’ leidėjas.

JtTOZAS SZLIKAS 
KATALIKO” GENE# ALISKAS 

AGENTAS.

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

Vyriausybe susivienijimo 
lietuvių namų savininkų.
J, M. Tananeviče, Pirmininkas/

8244 S. Morgan St.
J. Ridikas, ixasierius, 

3200 Illinois Ct. _
J. K. Chmieb’auskas, Raštininkas-, 

3231 Auburn Ave.

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

Tanpilionis, _
Orange, Mass.

AO pav. 
eikalą. 
•ašu:

Paieškau darbo. Moku angliškai, 
rusiškai ir lenkiškai kalbėti ir ra
šyti. Esu teisingas ir darbštus jau
nas vyras. Malonėčiaū gauti kur prie 
biznio. Esu dirbęs prie kretančią 
paveikslu. Jai k'ahi kur yra reika- 
n.igas prie biznio vyras meldžiu pra
nešti į “Kataliko” Redakciją del L.

Paieškajt savo draugą Jeronimo Už
upio ir Antano čireno, juodu paeina 
is - Suvalkų gub.,,-. Naumiesčio pav., 
Lukšią vaisčiaės, Antanas čirenąs kai
mo Giesinią, o Jeronimas Užupis kai
mo Krutulią. Jie patjs ar kas kitas 
mclžiu pranešti šiuo adresu:

-Jurgis Mikelaitis, 
923 Clara Ave., Sheboygan, Wis.

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

no iš Padvos, atsibus nedėlioj, 18 d, 
Vasario (Febr.), 1912 
Turner svetainėje, 3417 
Halsted St. Balius prasidės 5 vai. 
po pietą ir trauksis iki vėlumo ąak- 
ties. Inžanga 25c. porai ir rožė už 
dyką, _ ■ ■.'

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

Su programų parengtas Draugijos 
“Lietuvos Ūkininkas”, nedėlioj 18 d. 
Vasario (Feb.) 1912 m. M. Meldažio 
svetainėj, 2242-44 W. 23rd Place. 
Scenoje bus statoma d vie ją aktą'" ko
medija “VELNIAS NE BOBA”, beto 
bus monologai, po programų šokiai' ir 
skrajojanti krasa, kiekvienas galės 
smagiai pasišokti ir linksmai praleisti 
laiką, užtai užkviečiame publiką kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti ir prisi
kimšti pilnus kišenius gerą juoką. 
Programą išpildys nariai draugijos 
“Lietuvos Ukiiftnko”.' Pradžia ly
giai 5- vai. vakare. Inžanga 25c., 35c. 
ir 50c. Muzika po vadovyste P. 
Sarpaliaus. Kviečia,

KOMITETAS.-;

.... LEWISTON, ME.
Kazys Vilniškis, P. O. Box 36.

Parengta Jauną Lietuvią Išsilavini? 
mo Kliubo, atsibus subatoj, 17 d. Va- 

Meldažio svetajnė- 
23 Place. Durys 

prasidės 7:30 
nuo- 25c. iki

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

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

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

ADMINISTRACIJA DP-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

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

Antanas Mazelauskis, Pagebininkas, 
3302 S. Morgan St.

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

Antanas Kasparavičia Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave. 

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
. 3220 Illinois Court.

TEMYKITE 
LIETU VIAI!

Paieškau švogerio Petro Dzimido,. 
paeinančio iš Kauno gub., Raseinių, 
ap., šidlavos parap. Jau 10 metai' 
kaip Amerikoje. -Girdėjau,' kad gyve-, 
no arrtf^Morgan gatvėn Chicagoję, bet 
■dabar nežinau kur buna. GaF kas 
girdėjote ar. jisai pats tegul/ats^au-Į 
kia ■ po mano antrašu. Pirinam7 pra
nešusiam duosiu atlyginimo $5.

Jonas Gndauskis,
4358 S, Wood SU Chicago, Iff.

Parsiduoda visi namim-.i rakandai. 
Rakandai yra dar labai .geram pade- 
jme ir dideli, o parsiduoda labai pi
giai. Parsiduoda iš priežasties, jog 
savininkas važiuoja Lietuvon. Juoza
pas Balcziunas, f 541 W. 14 Place, 
Chicago, Ill., antros lubos iš fronto.
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CICERO. ILL.
F. A. Golubickis, 1412 — 49 th Av.
M. Szarka, 1410 — 49th Ct.

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

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

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotns. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes' 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor- 
tęs ir siunčia pinigus j visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom. ketvergais ir snbatoms nuo 
8 ryta iki 0 vakaro. Nedėlioms, utar
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

Ark.'? Parapijos svetainėje, (Jfyrtj 
Side), 1644 Wabansia Ave., kampas. lv 
Paulina St. Pradžia 7tą vai. vakarę 
Tikietsi ’ po 25e., 35c. ir 50c. Bį“ 
scenoje statyta 'du veikalai: “NU/ 
TRUKO” ir “SALIAMONO SAU 
NAS”. Su pagarba,

RENGĖJAI;

Parsiduoda grosSrnč 
geroj vietoj tarp . lietuvią apgyventa. 
1515 — 49 Avė., Cicero, III. (5—7)

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO R. ir K.

Kaz. Naugžemis, Pirmsėdis, 
3202 Auburn Ave. 
Gurinskas, Pagelbininkas, 

3347 Auburn Ave.
Mateliunas, Prot. Raštin,, . 
So. 49 Ave., Cicero Ill.

Raštin.,

Ign.
1424
J. S. Palyanskas, Fin.

3325 S. Morgan.
Vine. Stankus, Iždininkas, 

2934 — 29 St.

ADMINISTRACIJA DĖ STĖS ŠV, 
JUOZAPO .'AIM. SM.

Juazapas Zalandauckas, Pre z,, 
4513 Hermitage Ave.

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

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

Juoz. Volskis, Raštin. Finansą, 
4524 S. Wood St. Z 

Stan. Anučauskas, Kasierius,
4559 S. Hermitage Avę^

Turi tiesą užrašinėti laikrašti “ Ka
taliką” ir priiminėti- už jį prenume
ratą, rinkti drukus-“ir apekeibimus 
“Katalikui” ir kolektu-'ti už juos 
pinigus, taipgi pardavinėti namus ir 
lotus.

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigą senatvei. 
Apsaugojo namus ir forničius nuo ugnies,'geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagej ’ ir 
Gary, ind. už labai žemas Rainas, taipogi parsiduodu 
farmas labai ;pigei. Kolektuoju bilas visokios notu- 
fos, taipogi prisrunčiu- kamarnįnkąs. del ..išmieravimo 
lotą ir farmą. " Imu visokias provas civilnas ir kri- 
minališkas ir priduodu goriausiems advokatams. Rei
kalauju agentą Chicagoj. Mokantiems vyrams 
raštą geras uždarbis.

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

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučintkas, Raštin., 

238 Slocum St.

St.., Chicago, 
(^9) -

- .'ENTO JURGIO DR-STĖS KANKA
KEE, TT-T, ADMINISTRACIJA.

Vladislovas Lincevicze, prezidentas, 
18 Union St.

Juozas Muekus, vice-prezidentas, 
439 Indiana Aye.

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

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

Mykolas Sabaliauckas kasierius, 
214 Entrance Ave.

Mateušas Sabonas, maršalka, 
Apiekunai kasos: 

Antanas Waitekunas, 
Jonas Grigoras,

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

Silvestras Pileckas, Prezidentas, 
462 E. South St.

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

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

Kfizim. Deltuva, Finansą Sekr. 1-mas, 
96 Logan St.

.Liaukus, Finansą Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant Si.

Juozas šnipas, Kasierius, 
386 New Grove St.

vakere, 20 Vasario (Feb.) 
Freiheit Turner 
•o. Ilaltsed St.
kare. Inžanga 25c.
Keturakio orkestrą.

Baldwin Locomotive Company, iš 
Philadelphia, Pa. pupirico 870 akrą 
žemes mieste Indiana Harbor, Ind. ir 
tuojaus pradės statyt milžinišką gari- 
,nią pečią dirbtuvę,? kur 15.000 žmonių 
ras darbo.

Mes turim pardavime geriausius lo-: 
tus arti šito fabriko. Delei platesnių 
žinią Ir kainos lotą kreipkitės į mu
są ofisą. ■

Brandi, office: D. K. 
Co., Indian# Harbor, Ind.

Paieškau-savo sunaus Stanislovo La- 
pinskio, paeinančio iš sodos Pabiržu- 
lią, Pavandens parapijos, Teisią pav., 
Kauno gub. Apie 5 metai .Amerikoj 
girdėjau, kad praeitą vasarą gyveno 
Philadelphia, Pa., dabar jo motina 
pribuvo iš Lietuvos labai pasiilgus. 
Jis pats ar kas iš pažįstamą malonė
site pranešti adresu:

Adam Lapinski,
552 W. 15 St., Chicago, ill.
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ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis,
843 — 33rd St.

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

' TĖMYKIT. LIETUVIAI! .'. 
TAUPYKITE PINIGUS!

“Lietuva” Paskolijtmo ir Namą 
Statymo Draugija (Spuika).

33čia Serija prasidėjo Utarninke 
6tą d. Vasario 1912 m. Susirinki
mai atsibuna kas Utarninkas Stą vai. 
vakare Dora, žemaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas IStos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akciją ,ir mokjut po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, galima 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija pasibaigia už 6 metą 
ir atneša $100.

Todėl kviečiame Lietuvius ir 
tuvaites prisirašyti.

Virš minėta Draugija (Spuika) 
po priežiūra valstijos Illinois ir 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvą 
lygų del pirkimo arba budavojimo 
mą aut pirmo morgičiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visą popiery.

Si. guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

7 W. 18 St.
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

3236 S. Morgan St.
Phones:—Yards 2716—Wabash 

Myi-olas J. Tananevieze, 
670 W. 18 St.

Paieškau Antano Budgino atba Tony 
Burbutis, paeina iš Kauno-gub., Pau- 
pinią sodos, Raseinių pay., gyvena 
apie Elswdrth, Pa: ' Jisai pats arba 
kas ^pie ji žinotą’melžią duotį žinią 
žemiaus paduotu a-trašu:

Louis 'Bhizauskis, • 
1928 So. Jefferson St., Chicago, III.

Paieškau savo sesers Jos. Padleiši- 
kės, paeįpa iš Kauno gab., Raseinią 
pav., Viduklės parapijos, sodos Vaila- 
br; dn metai atgal gyveno Water
bury, Conn. Turiu labai svarbą rei
kalą, nežinau ar gyya aT- miiįus.- Patį 
ar kas kitas teiksis? atsišaukti šiuoini 
adresu:

■ DIDELIS BALTUS SU PRA
KALBOMS.

Parengtas., per Sąjungą Lietuvią 
Namą Savininką Chieagoje, atsibus 
subatoj 17-tą dieną Vasario' 191^./m. 
bažnytinėje salėje parapijos šv, Jurgio 
K. ant 32-ro Place ir Auburn Ąve. 
Prasidės ; 7 t:r vai. vakare. Inžanga 
:25c ypatni. ,. !j- i

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

MIKAS XTANANEVICZE
670 West 18th st.* Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
/Skolina pinigus ant Real Estate. 

PSrka -ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda ■ šifkertes ir siunčia pinigus 
j visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėliais 
seredom, ketvergais 'ir ,’Įubatoms nuo 
8- ryto iki 9 vakaro. NęJėlioms, utar
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

t.,. Gyvenimo adresas: 826 
TELEPHONE DROVER 2250.

KLAIDOS ATITAISYMAS.
36 kp. S. L. A." programO apskelbi

muose įvyko klaida: A. R. Junevičio 
lietuviško laikrodininko adresas vietoj 
918 W. 33rd St., privalo būti 3303 So. 
Halsted Št. -

Vargoninkas, atvažiavęs iš Lietuvos, 
ieškau vietos, galiu vesti chorą, turiu 
paliudijimus.

Antanas Giemsa, 
812 E. 6th St., Wilmington, 
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Siuvu visokias vyriszkas drapanas 
kaip tai: Ovėrkotūs 
d os Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, t 
busite užganėdinti. Turiu daugelį vi 
eokių ceikių; priegtam senas drapa 
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar 
buoju. Meldžiu kreiptis po antraszu

Paieškau savo švogerio, Prano 
Jakšto, paeinančiomis Katališkią eo- 
Jžiaus, Vabalnykjjijįfilrapijps, Panevė- 

Kauhp^ggb, . Turiu svarbij. 
Meldžiu atsišaukti Šuo ant-

vyrtausYbė gvardijos didž. 
L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIŲ ANT TOWN OP LAKE.

K. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

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

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

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

K.Trakšelis, Gvardijos Jcuerolas, 
V. Jasulaitis, Gvardijos Adjutantas, 
L. Boniaviče, Gvardijos Maršalga.

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

3%. Už sudėtus pinigus musą ban
ko j 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 sifkortes ir 
siunčia pinigus j visas svieto dalis.

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

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

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

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

130 Stauton St.
i K. Kučinskas, Fin. Rašt.,
- ' 141 Park Ave.

P. Aceviče, Rištin. Prot., 
: , _ 58 Sheridan St.

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

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

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery St.

TEATRAS. BALIUS IR DAINOS
SU PROGRAMŲ. . . ■

Perk* '
Parduot - r. r
į visas svieto dalis.

OFISO- VALANDOS: Panedėliais, 
seredoms, ketvergais ir subafoms nuo 
8 lyto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utsr- 
niukais ir pėtnyčioms nug S ryta iki 
■ nkar»i

“Birutė” stato scenoje M. Petraus
ko operetę “KAMINAKRĖTIS IR 
MALŪNININKAS” nedėlioj, vasario 
(Febr.) 18 d., 1912 m., šv. Jurgio 
parapijos svetainėje, 32-ras Place ir 
Auburn Ave. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Tikietai 25c. ir augščiau.

Kiekvienas jau žino, kad jaigu atei
si pamatyti “Kam. ir Mal.” tai gau
si juoką iki ausų, glėbiais, kaip nie
kur kitur. Ateidamas geriau drūčiai 
susijuosk, nes kaip pradėsi juoktis, tai 
tam nebus nei galo. Bet nevien_ juo
ką prisikimši pilnas kišenes, išgirsi 
Ir puikias dainas, gražias, švelnias 
melodijas. Pabaigoj šokiai ir žaislai. 
P. P. V. Sarpaliaus orkestrą.
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sario, 1912 m. 
je 2242 — 44 
atsidarys 6:30 
vai. vakare. 
50c.. ypatai.

Statoma pirmą kartą 
bai puiki dviejų aktą 
maitės “APSIRIKO”, 
šiol nebuvo matyta, 
tuviškos, padainuos .labai gražiai ir 
bus išdalinti grąžąs programai su di
deliais apgarsinimais. Po dainų biis 
gražiausia muzika, kur grieš visokius' 
šokius, su skrajojančia krasa. Tai' 
bus gražiausis balius ant svieto su vi-, 
t dorus zabovoms, kur galėsite susi
rinkę praleist linksmai vakarą.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės! 
labai retai turim tokį juokingą teatrą, 
lodei ’ širdingai kviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites kuoskailingiausiai 
atsilankyti ant musą iškilmingo ■ vaka
ro paskutinį subatos vakarą prieš 
užgavėnes. Šokiai. trauksis iki po 
dvylikai nakties. Bus grąžei patar
naujama- mus susirinkusiai publikai. 
Nepamirškit tos progč.s jauni ir seni 
nesigailėsite per gavčnę, pamatę ko 
dar nematėt ant šio puikaus vakaro 
(6—7) KOMITETAS.

PUIKUS VAKARĖLIS.
Parengtas Lietuvią Giesmininką 

Dramatiškos Draugystės po prieglo
ba bv. Cicilijos, nedėlioj, 18 d. Va-

ADMHU3TRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, W1I KES-BARRE, PA. 
Adomas čikanauskas, Pirnsedis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

Parsiduoda ^tarč^ią," kampinis na
mas, biznis geras, ';^arpe lietuvią, par
siduoda iš priežasties savininko ligos. 
Apie artlnl^iMi -Žinias dasižinosi, 
3437 S. Morgan St. , (7—9-)

TĖMYKIT NARIAI!
Liet. Teatr.' Dr-stč šv. Martino lai

kys savo mėnesinį susirinkimą nedė
lioję, 18 d. Vasario (Feb.), 1912 m., 
Imą valandą po pietą Šv. Jurgio K. 
parapijos svetainėj, ant kampo 32 
Place ir Auburn Ave. Kiekvienas 
narys privalo pribūti į susirinkimą, 
nes yra labai daug svarbią dalyką ap
svarstymui. Su godone,

A. J. Kasparas, Prot. Rašt., 
3416 Adburn Avė.

, Paieškau Jrrteapo Eiduko ir Petre 
Targelo, paeinančią iš' Kauno gub., Ra 
ęcinią apskr., •ninku -dyalsčiatw>| 
l*J»udų vedį, lū.Mmetą /Kmarikojff 
Porą metą ' i-- 
Pennsylvania, 
Put buna. Gal kas girdėjote ar jįt 
r’atįs tegul atsjgaukia antrašą: — ’

JugĮį, Jįjikąš,
'533 S. Hermitage Ave., Chicago, Ill 

J (6441) ./ Z.'

ADMIT. JSTKACLTA LIET.’TEATBAL 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA ŠV.

MARTINO.' / 
Petr. Andrejauckas,' Pirm.,.

918 — 33rd St.
Stan. Stonovicze, Vice-prcz., 

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

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

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

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

3244 S. Mrgan St.

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- 
tęs 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.

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIC.

J. V. ZachareviCe, Prez., 
917 — 33rd St.

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

J. M. Tananeviče, Kasierius, 
8244 So. Morgan St.

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

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

(5-r?) !

Parsiduoda lietuviškas saliunas la
bai pigiai tarp lietuvių lenką; 
biznis gerai išdirbtas. Saliunas ant 
kampo su sale rįįmaiįt. randą pigi, 
laišniai tik ^5C0 ant metą. ’ Priežastis 
pardavimo savininkais išyąžiuoja į ki
tą miestą. ' Vį 
1346 S. 50 Avė.
arba Cicero, III

Antanas Pądleišis,
Ledford,

3310 South Halsted Street 
Telephone Yards-316^

IZIDOR NAUSIEDAS
917 West 33rd st, Chicago.

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

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

NEW CITY SAVINGS 
BANK

PLUMBERIS r
Suvedu gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3262 Emerald Avęnuę • • Chicago, Ill.

Telephone Yards 4527.

FARMAS PARDUODU FARMAS.
Lietuvių Kolionija Michigan Valsti

joj kur turi pirkę 10 lietuvią farmas 
Mason ir Lake Caunty turiu ant par
davimo daugybą*, geros neišdirbtos, 
žemės tarpė tą lietuvių farmą taippat 
turiu. Gyvenamą farmą su trobomis 
ir sodnais. . žemę, feu moliu juodžemiu 
ir smėliu maišyta, kokios nori, tokios 
galiz pasirinkti žemės. Parduodu pi- 
gęi ant lengvą, išmokesčių^ * Adresuą- 
kie tuojaus,aš prisiųsiu lietuvišką 
informacijos knygelę ix mapą nuo 
mano žemių dovanai*

ANTON WTP.DTR, 
PEACOCK LAKE COUNTY. MICH.

'. ■ ■

» TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKIT PINIGUS!

“Keistute” Paskolijimo ir Budavo
jimo Dr-stė (Spuika) No I.

Nauja 43čia Serija prasidėjo Ket
verge 8-tą d. Vasario 1912 m. Susirin
kimai atsibuna kas Ketverges 8-tą 
vai. vakare Juozo Ridiko svetainėje 
3251 Ilinois Court, kampas 33čios 
gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akciją, akcijos užsibaigia už 6 
metą ir kiekviena akcija atneša $100.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra geriau- 
sis būdas del suččdijimo pinigų.

Ši Dr-ja (Spuika) yra seniausia 
iš visą lietuviškų Spulką Chieagoje.

Virš minėta Draugija (Spuika) yra 
po priežiūra valstijos Illinois ir yra 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų išly
gų del pirkinio arba statymo namų, 
ant pirmo morgičiaus (Mortgage) 
peržiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
Ben. Butkus, Prezidentas, 

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

3236 S. Morgan St.
Phones:—Yards 2716—Wabash

Juoz. Ridikas, Kasierius, 
3251-3253 Illinois Court.

UŽGAVĖNIŲ PASILINKSMINIMO 
VAKARAS (28tas BALTUS),. :

Parengtas Jaunų Amerikos Lietuviu 
’asilinksminimo Kliubo, Užgavėnių

‘ ‘ ' 1912) m..
stetainūje, 34^7-2?

Pradžia 6tą valį; va 
Profcsdfiaur

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 Finansą Sekr., 

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

New Grove St.

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

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

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

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

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

2323 S. Leavitt St.

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

Moka $3.Ou nuo šimto už padėtus pi
nigus. Skoliną pinigus statymui ir 
pirkimui namą.' Partraukia pinigus 
iš kitą banką. Parsamdo bankines 
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies tr vagią po $3.00 metams. Per
ka. ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkbrtes ant visą liniją. Siun
čia pinigu* į visas dąlis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentalįŠkaS ir legališkas popieras ir 
.dovięręnastis.. ir užtvirtina pas kon-

įgyveno/įSeraEtffŠ' 
» dabar ' nežiuau

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

Priima bankon pinigus ir moką 
3%. Skolina pinig s ant Real Estate. 

. parduoda narnąs i rietus, 
šifkotres ir siunčia pinigus

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

BAISUS JUDĖJIMAS KENSINGTO
N'S, ILLINOIS.

Visų šventą pnrapijes Choras nedė
lioj 18 vasario, 1912 m., J. Stančiko 
svetainėj, 205 — 207 E. 115 str., ren
gia pirmą sykį iškilmingą vakarį be 
svaiginančią gėrimą. Bus lošiama 
puiki III veiksmu 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 musų vakaro.

Pradžia 6:30.
Su didžia pagarba, 

,(6—7) CHORAS.

Parsidneda^'fOfniaaFli' mffiaerins; var
toti, pigiai pąrsidųgda, savininką^, va
žiuoja Lietuvon. Jonas Navickas, 
956 W. 36th

DEL VISUOMENĖS ŽINIOS.
Žiemos laike aš hiAariau pardavinė

ti kryžius 10 procesą pigiau, tiktai 
iKi Velykų, nes ‘aš7 dabar darbinin
kams moku pigiap^ o- Dabar paąisku- 
binkit, bo aš jurus padarysiu kuoge- 
riausiai. Su gddbnep

LIKĄMS-LIU|ERONAMS.
Vietinės Ziono Lietuviškos Evange 

likų-Liuteronų Parapijos pamaldofe at 
sibus 18 -d., vasario (Feb.) š, 
moję bažnyčioje ant kampo 19tos įr- 
Johnson gatvių. Pamaldos prafeidės 
ne po- pietų, kaip ikšiol būdavo, bfet 
8tą valandą rytmetyje. Tą dieną bus 
ir šv. komunija (szw. Weczere) išda
linama. Todėl užkviečiu visus Chica- 
gos ir aplinkinių miestelių lietuvius 
evang.-liuteronus, (ypatingai tuos, ku
rie dar jaučiasi ėsą lietuviais ir 
krikščionimis), kuoskaitlingiausiai at
keliauti musą pamaldosna.

Su tautišku sveikinimu, 
Kun. J. J. D. Razokas.

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617
ILLINOIS

KAZIMIERAS LUKOŠIUS.
Dirbtuvė randfepi. rt>rie pat Lietu

višką šv. Kazimiero Kapinių. (7—8)

■
 Likosi. išrastas Austrijoje prieš porą 

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

Kryžius Elektriškas Volta, labai 
gelbsti prieš reumatizmą kaip raume
nų, taip ir sąnarių, prieš neuralgiją ir 
diegliam visam kūne; prieš nusilpnėji-. 
mą nervą, neuralgijos, bemiegės, nu
silpimui minties, histerijos, paralyžiaus, 
apopleksijos, šokio švento Vito,' inuši- 

~mo širdies, galvos skaudėjimo ir suiri
mo nerviškos Sistemos.

Gerumas jo veikimo duodasi suprasti 
- kartais, tuojaus pirmose valandose var

tojimo, jo kartais ijna ir polą dieną;

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

ilkinio raikščio ant kaklo, nuleisto ikr 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.,

8925 W. NORTH AVE., s CHICAGO, ILLINOIS.

, ■■ V'-.'Aįįį 'S-,- • .
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ŽABAI NAUDINGA KNYGAI
IŠĖJO KĄ-TIK IŠ SPAUDOS VARDU

įkrovos sandeliai ir vežimai 
nekartų turi ten laukti ke
lias valandas, kol 'iš eilės

reikalingas tuomet vaistų, 
kurie jį sustiprintų. Ir to- 
kiuo vaistu yra Triner’s 
American Elixir of Bitter

Didelis [gaisras.
JškilęSų®deiŽB gaisras su

naikino javų selyklų North- 
Western . JKal&ag Co. priegauna savo

Į VIETINES ŽINIOS.
Chicagos miesto mokyklų 

biudžetas.
Miesto mokyklų taryba 

paskyrė mokyklų biudžetų 
1912 metams. Išviso tas 
biudžetas siekia $10.656- 
833.12. Viešųjų mokyklų 
mokytojams pakelta algos, 
ir tas pakėlimas išviso siek- 
siųs į metus $300.000 suvir
šum. Mokyklų principal!; 
asistentai dabar gausių al
gos $1.500 į metus vieton 
$1.300; mokytojoms 8-toj 
klesoj pakelta alga iš $1.125 
iki $1.225, — pradinės kle- 
sos iš $1.075 iki $1.175; aug- 
štesnės klesos iš $1.200 iki 
$1.300; klesose del nebylių 
iš $1.222 iki $1.300; moky
klose del sužeistųjų vaikų iš 
$1.200 iki $1.300; muzikos 
mokytojams pakelta alga iš 
$1.800 iki $2.200; augštesnė- 
se mokyklose $2.100 iki 
$2.600; rankų darbų moky
klose iš $1.800 iki $2.200;

. pirklybos mokyklose 
$1.600 iki $-1.700.

Kada gi mes, lietuviai, 
rupįsimės taip savo moky
klomis ir mokytojais, kaip 
tuomi rūpinasi amerikonai?

vusiam Chicagon tramvajų 
kompanijos prezidentui Ro
ach’ui reikalavimą pašalin
ti savo superintendentą J. 
B. Hogart ’ą, nesenai paskir
tą į tą vietą su tikslu su
mažinti tram va j u kompani
jos išlaidas ant savo tarnau
toju. Tramvajų kondukto
riai apart to skundžiasi ant 
įvesti; dėžučių smulkių pi
nigų dėjimui, kurios jiems 
padaro nuolatinius nuosto
lius. Motormanai gi pro
testuoja prieš pergreity 
tramvajų vaikščiojimų, nes 
jaigu paskirtam laike jie 
neatlieka savo darbų, tai lie
ka iš vietos atstatomi.

Tos visos priežastįs iš
šauksią straiky, jaigu kom
panija atsisakys. išpildyti 
savo darbįninki; reikalavi
mus.

iš

Iš miesto tarybos nuspren
dimų.

Pastaram j ame savo posė
dyje miesto taryba svarstė 
ir išrišo sekančius klausi
mus:

Galutinai nutarta nupirk
ti 200 mašinų del balsavimo 
ir tam tikslui iš miesto išdo 
paskirta $188.500.

Klausimas padauginti 
mieste tramvajų linijas pa
vesta išrišti transportacijos 
komitetui.

Finansų komitetui paves
ta tarybos rezoliucija, ku
riaja nutarta pirkti $25.000 
pastatymui nakvynės namų 
dėl moterių.

Klausimų iškabų su gat
vių parašais taippat pavesta 
tam tikram komitetui.

Miesto majoras sumanė 
paskirti komisijų, kuri iš
tirs Chicagos tramvajų ne
tikusį systemų ir suras pa
gerinimus. ,

Atsiimta įnešimas apie 
yakacijas miesto darbinin
kams. Kitas įnešimas, iš
skiriantis pohcistus iš tų 
darbininkų kategorijos, ma
noma neužilgo įnešti.

25 žmonės sužeisti tramvajų 
nelaimėse.

Ant kertės So. Sangamon 
ir 22ros gatviy prekiy trau
kinis užvažiavo ant 22-ros 
gatvės tramvajaus, kame 12 
žmoniy liko sunkiai ar leng
viau sužeisti. Dešimts mi- 
nuty vėliaus 22-ros gatvės 
tramvajus išėjo iš savo bė- 
giy ir susimušė su bėgančiy 
priešingon pusėn tramvaju
mi. Abiejose nelaimėse nu
kentėjo 25 keliauninkai ir 
nekurie sužeistieji reikėjo 
gabenti į ligonbutį ir į na
mus.

Sudegė automobilius, du ka
ravanai ir arklydė.

Karstininkas P. Mažeika, 
gyvenantis p. n. 3315 Au
burn avenue nusipirko 
automobilių. — Automobi- 
lių. firma atsiuntė ? me
chanikų Fr. Tolį, idant šis 
pamokinti; jį, kaip turi už
laikyti ir valdyti automobi
lių. Betaisant automobilių, 
staiga iš nežinomos priežas
ties sprogo netoli stovintis 
indas su gazolinu ir iškilo 
gaisras, kuris sunaikino at
klydę, du karavanus ir kų- 
tik nupirktų automobilių. 
Karstininkas vos suspėjo iš
vestį iš atklydęs arklius. 
Mechanikas Tolis, eksplio- 
davus gazolinui, skaudžiai 
apdegė veidų. Gaisras pa
darė nemažus nuostolius.

Policijos kapitonas suspen
duotas.

Buvusis policijos inspek
torius didmiesčio apylinkė
je, o dabar policijos kapi
tonas skerdykhj apylinkėje, 
Nicholas Hunt, gavo pa
kvietimų stoti prieš tardy
mo komisijų ir išsiteisinti iš 
užmetamų jam sunkių ap
kaltinimų. Kapitonas atsi
sakęs stoti prieš komisijų ir 
kovosiąs su ja teismuose. 
Tas pagalios suspenduotas 
tvarkos dabotojų viršinin
kas su didžiausiaja sauvale 
ilgų laikų šeimininkavo did
miestyje. Š u] oriai, vagįs ir 

“•ištvirkimas nežinojo ribų-ir 
uoliai buvo globiami “sar-

- •’ gios policijos”.

Lietuvį apiplėšė.
Keturi užsidėję ličinas 

plėšikai užpuolė Petry Ju
ką, gyvenantį p. n. 3314 S. 
Morgan gat., ir atėmė iš jo 
$15.00 pinigais. Jukas iš
lipo iš tramvajaus prie 32 
gatvės h’ ėjo į Auburn ave., 
kuomet - kęturi-plėšikai-s  tai
ga išbėgo iš užkampio ir at
statė -į jį savo revolverius. 
Plėšikai nusivedė Juką į 
tamsy užkampį ir ten ra
miai sau apkraustė jo ki- 
šenius.

Grasia tramvajų tarnautojų 
straikas.

Chicagos tramvajų ir 
augštutinių geležinkelių 

^tarnautojai tariasi apskęlb- 
vti straikų, jaigu kompanija 
,'neišpildyšianti jų reikalavi
mus. Tramvajų tarnauto^ 
jų unijos vadovai, susirinkę 

; Sehoenhofen s'alėje, vienbal-r 
Ikfiiai nutarė inteikti atvąžia-.

Vežėjus girdo kava.
Organizacija “Society 

Humane Friends” per savo 
uždėtoj ų ant South Water 
gatvės dalina vežėjams ka
vų ir užkandžius. Minėta 
uždėtoj a poni Packard pati 
padavinėja pravažiuojan
tiems vežėjams tų pasidru- 
tinimų. Ji mano tų daryti 
kasdiena nefjki pavasariui. 
Pinigus tam tikslui paauko
jo kokia-tai M. F. Eshbau- 
gh’įenė, .1251, Asbury aye., 
Evanston... Packard’ienią iš 
sirupino i = taippat, .' idant 
miestas intaįsytų ųnt tos -ga
tvės arklių girdymui van
dens fontanus. - -Toje

of

Nekurina busta ir nevalgo 
jau dvi dieni.

Nuolatinis badas ir šaltis 
Liudvikos Siekei namuose, 
p. n. 1508 Cornell gat., pri
vertė nelaimingų moterį 
kreiptis į policijos nuovadų 
prie W. Chicago ave. Sar
gybų atliekančiam policiš- 
tui gailiau raudodama išpa
sakojo, kad jau dvi dieni ji 
neturėjo nieko burnoj, nei 
jos maži vaikai. Jos vyras 
jau trys metai numiręs ir ji 
pati dirba, užlaikydama sa
vo mažus vaikus. Dabar 
jokiuo budu niekur nega
linti surasti sau darbų. “Pa
siųstas policijos agentas pa
tvirtino tos Vargšės padėji
mų ir policija nugabeno į 
namus išalkusių moterį, 
nupirkus jaLkięk maisto ir 
anglių. Moteries likimu po
licija pavedė pasirūpinti 
pavargėlių globos agentui.

Ashland sve.7Žr Blooming
dale Rd. x Skarda, kuriaja 
buvo dengta selykla inkai- 
tus iki rsudonumui puolė 
ant aplinhatfrių namų stogy, 
tatai gyventojai, matydami 
pavojų, išnešiojo iš savo na
mų visus rakandus. , šešių 
augšty mediniuose namuose 
sudegė milijonas suviršum 
bušelių -javų ir brangios 
mašinos; Ugnagesiai, gesi
nusieji ^gaisrą, kelis kartus 
buvo labai dideliame pavo
juj. Nuostoliai siekia apie 
pusę milijono doleriy. Ša
lę sėly kibs sudegė Jeffer
son Ice kompanijos arkly- 
dės ir gaisre žuvo keli ar
kliai. Gaisras sunaikino 
taippat 10 stovinčių prekiy 
vagony Chicago, Milwaukee 
& St. Paul.

tas iš gryno raudonojo vy
no ir geriausių žolių. Su
teikia apetitų, gydo sugedu
sias virškinamųjų organų 
plėves, sustiprina, nervus ir 
raumenis, prašalina pilvo ir 
vidurių skaudėjimus, patai
so sukietėjusius vidurius, 
išgydo galvos skaudėjimų ir 
visus .ręumfatiškus ir neu
ralgijos skausmus, sunkumų 
po valgio, pataiso ir atgai
vina kraujų. Gaunamas vir 
sose aptiękose. 
nėr, 1333
land ave., Chicago, HI.

Jos. Tri-
1339 S Ash-

Telephone Canal 285

KAZ. MATUTIS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Persamdo kereczius ant
pagrabų, veselijų ir tt.

668 W. 18th St. Chicago, lit

PAJAUTA

“Geltonasis pavojus”.
“Japonų klausimas” ar

ba taip vadinamas “gelto
nasis pavojus” pastatyta 
net scenoje. Chicago Ope
ra House teatre bėgančių 
savaitę perstatoma drama 
‘(The Typhoon ’ ’, parašyta 
vengro M. Leyngel’io. Au
torius savo veikale perstato 
dvi civilizacijas: Europos, 
labai apmirusių -— ir Rytų, 
labai išdidžių, siekiančių už
griebti visų svietų.

Jaunas japonas, paliepus 
jo vyriausybei, gyvena Ber
lyne ir ten įsimyli į euro
pietę. J o draugai bijosi, 
idant jis neišduotų valsty
bės paslapčių, tatai reika
laują, pertraukti meilės ry
šius. Po baisiai vidujiniai 
kovai japonas pameta -Eu- 
ropų ir nutaria laįkytiės su 
saviškiais. Baisioje, sceno
je nužudo 
Vienas jo 
ant savęs 
lėjiman.

savo numylėtinę, 
draugas apsiima 
kaltę ir eina ka- 
Tokiuo budu ne

kaltas pasišventė, idant kal
tasis išpildytų savo prieder
mę link tėvynės. Išpildžius 
jam tų priedermę,’ jo. savi' 
draugai ir žmonės panįeki- 
najį kaipo žmogžudį. Dra
mos geroj us nežiūrint į tai 
numiršta neišdavęs savo 
gimtinio krašto.

Autorius išveda, kad tas 
pastovus japonų būdas ir 
yra tuomi išsvajotu “gelto
nuoju pavojumi”.

Tragiška lietuvaitės mirtis.
Labai tragišku budu už

baigė savo jaunų gyvenimų 
lietuvaitė Marijona Heze- 
marukat (?). Pereito j ne- 
dėlioj toji jauna, vos 19 me
tų mergaitė išsirengė pasi
linksminti su savo sužiedo- 
tiniu, kokiuo-tai Stasiu 
Sancevičium. Buvo jiedu 
teatrėlyje ant So. Halsted 
gat., netoli West Madison 
gatv. Kuomet ėjo iš teat- 
rėlio, Marijona staiga sušu
ko: “O mano širdis”, ir, 
puolusi ant' kaklo savo su- 
žiedotiniui, numirė jo glė
byje. Veltui pašaukta pa- 
gelba, nes mergina numirė 
širdies liga. Jaunoji pora 
neužilgo manė sueiti mote
rystėm Mergina gyveno p. 
n. 3549 S. Morgan gat., o jos 
sužiedotinis p. n. 812 W. 
34 Place. ■ -

- ——!--------
S. L. Ai 36 kubpos.vakaras.

Vasario 11 d. š. m., ty. 
pereitos nedėlios vakare S. 
L. A. 36 kuopa turėjo pa
rengusi vakarėlį su progra
mų ir taip vadinamų balių 
S. Side Turner salėje. Pir
miausiai atsibuvo prakal
bos, deklemacijos ir mono
logai. Programui pasibai
gus prasidėjo šokiai, pas
kui skrajojanti krasa. Ga
lima sakyti, šis vakaras ir 
balius buvo vienas žymiau
sių ir ramiausių, kadangi 
36 kuopa metai į metus pa
rengia gražius vakarėlius, 
kuriuose visuomenei buna 
ko pasiklausyti ir pasilink
sminti.

Russian- American 
Line

Plaukiojanti reguliariškai tarpe' Mas
koliuos ir Amerikos be sustojimo jo
kiam tarpiniam porte.

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

8 dienas, į Libavą ll_dicną.
$33.00 III kliasa $35.00 
$45.00 H 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 smulkesnįą žinią kreipkitšs prie 
musą agentą, arba crie pačią persta
tytoji;.

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

Dr. G. M. Glaser
žinomi apreiškia pagodotai visuo- 

menial. Jog ėsu seniausias gydytojas 
ant-Bridgeporto praktikuojant per 20 
metų, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą j savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St.
Kertė 82-ros gatvės. 
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprupintac ner austais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir llgšoL Pasi
tikėdamas, Jog gerbiame publika ir to- 
lisus mani rems, estu namie ant kiek
vieno par-ikūlavlmo dieną ir naktj. 
Eslu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų ir užsendintose Ilgose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 32-ros gatvės.

Klauskit 
ChopenlOc 
ciganJ» nes 
padirbti iš 
geriausio 

— tabako.
JOS. BARTKOWIAK 

Išdirbėjus
4934 So. Paulina Chicago, HL 

Phone Yards 41C4.

Field’o muzejus.
Sakoma, Field’o gamtos, 

muzejus nebus pastatytas 
Grant patkė ir pasiliksiųs 
Jackson parke. ' Miesto ta
rybos komitetas, rišantis 
laivų prieplaukos* klausimų, 
pastarame savo posėdyje 
nutarė ’ pavesti muzejaus 
klausimų išrišti valstijos 
legislaturai. Manoma mies
to apsimainymas žeme su 
Illinois Central geležinke
liu išvedė aikštėn, kad ge
ležinkelis tuose mainuose 
pelnytų $20.000.000, tatai 
dabar miestas stengsis prie
varta išpirkti iš kompanijos 
žeme del muzejaus. Atei
nančioji legislatures Sesija 
tų ^priverstino išpirkimo tei
sę miestui suteiksianti. Ap
ribotas laikas išrinkimo že
mės dek muzejaus, pažymė
tas Field’o palikime, už. ke.- 
lių savaičių sukanka, tatai 
legislatura nesuspėsianti tų. 
klausimų išrišti ir\^f©Jauo 
budu muze jus pa^ilikriųs 
sename Jąckson parko bfcis-

Prelekcija.
Sulaukus subatoje, vasa

rio 17 d., 7:30 vakare Uni
versity of Chicago Settle
ment, 4630 Gross ave., bus 
laikyta A. Petraičio prelek
cija temoje: “Žvilgterėji
mas į Suvienytųjų Valstijų 
praeitį nuo Kulumbo lig 
Washingtono revoliucijai”. 
Įžanga visiems dykai.

“Aušros” sprelekcija.
Vasario 18 d. š. m., 3 vai. 

po piety, Aušros” svetai
nėj — 3149'So. Halsted gat. 
bus skaitytas; J. O; Sirvydo 
referatas iteinoj “Jaunuo
menė kity ikrhšty”.

Telephone Ytrds 2716.
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ.
8253 nimols Ot. kert« 33-šloa gatvfe

Taria didelę salę uel 
mitingą, veseliją ir tt.

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

Dafibas.
Darbas e tai didžiausia 

žmogaus palaima. Be dar
bo nėra gyvenimo. Palai
mintas žmogus, kurs turį 
pajėgų, nusimanymų ir no
rų dirbti. Iš darbo paeina 
jo paties ir jo šeimynos: 
laimė. Bet tankiai atsitin-. 
ka, kad jo kūno pejėgos nu- 
puola, jo dvasiškos jėgos jį

ALEKSAIČIO SALDINAS
Bandas! po No. 118 E. Main St. 

COLLINSVILLE, ILLINOIS.
Pas mane visados rasite geriausius 

gėrymus ir cigarus. Užlaikau viso
kią vietinią ir importuotą cigarą ir 
gėrymą. nuteikiu kiekvienam drau
gišką patarnavimą visokiuose reikaluo
se. Jeigu atsilankysi į musą miestą, 
užeik pirmiausia pas mane, o daslžl- 
nosi ko tik norėsi. Phone Kilnoch 108.

(CT-25)

Dr. Ė. F. Wisniewski
Ofisas 1268 Milwaukee Av.

CHICAGO, ILL.
SPECIJALISTAS LIGŲ: VYRŲ. 

MOTERŲ, VAIKŲ IB PRIE GIM
DYMO.

Gydau privatiškas ligas vyrą ir mo
tetą, taipgi ekav.smą skilvio, inkstą, 
piauučią, širdies, reumatizmo, užnuodi- 
jiiną kraujo ir ligas akių, augu, nosjos 
ir- gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo JO ryto Ui »
į-!,-/

Jūsų

Toji knyga privalėtų rastis kiekvieno lietuvio stubelčje, 
kadangi joje atras daug naudingų pasiskaitymų apie tėvynės 
praeitį-

Lizdeiko Duktė arba Lietuviai 
XIV metašimtyj.
Istoriškas Romanas.

PARAŠE M. BERNATOWICZ
Lietuviškon kalbon vertė JONAS MONTVILA.

TIKRAS PRANCŪZIŠKAS KARTUS VYNAS $1.00. I
Nuo visokių pilvo skaudėjimų, kaipo tai: prietvariaus, skilvio slogos, 
inkstų ir kepenų skausmų, skausmo nugaros ir šonų, skysto kraujo, rie- 
mens, geltligės, yrr. tai vienatinis sudnitinimas serganiaų ir silpnų. Su
gražina jiems sveikatų 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.

Knygos preke audeklo apdarais $1.25
Popieros apdarais - $1.00

Pinigus siųsdami adresuokite:

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

visados turėtų rastis zopostos-ger 
nes degtines, kaip del priėmimo s; 
pažystamų arba draugų ir del aj 
saugojimo nuo ligų kiekvienas gy 
toj as velija Handmesome Bourb 
Riebus, skanus, švelnus. Labai 1 
^anti arielka šeimynom. Pasim 
butelį namo šendie. Gaunamas visi 
geresniuos saliunuos ir pas:

National Wine & Liquor (
2927-29 Archer Ave. Chicago, ]

Parduodu lotus Kingston ir Hillsdale
: - PENNSYLVANIA --------- :

SIUVU SIUTUS VYRAMS IR MOTERIMS
Užrašau ir atnaujinu “Kataliką,” teipgi 
parduodu visokių knygų ir paveikslų 
“Kataliko” spaudos. Su tikra pagarba,

KAZIMIERAS KUCZINSKAS
141 Park Ave., Wilkes-Barre, Pa

42-ras PUSMETINIS ISZMOKEJIMA;
procentų muši; užčėdijimo skyriuje. Procentas bus 
užtikrintas Sausio 2-rų ir bus parengtas išmokėti ar
ba įrašyti į knygutes, pagal parankumų Depozitoriy 
tų pačių arba paskiau virš minėtos dienos.

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

Industrial Savings Bank 
2007 Blue Island Ave.

Atdara Subatos vak. nuo 6 iki 8 Perviršis suvirs milijoną do!.

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

aplanko savo ligonius ypatiškai. 9
Aš noriu Išgydyti kiekvieną kenčiant} vyrą nuo VaricoceUs. Strikturos, Užkrečiamą w 

Kraują Nuodų, Nerviškos NegaHa. Hydrocelčs arba ypatingų vyrų ligų.
Tas laisva s pasiulinimas yra atvlraa visiems, kurte praleido daug pinigų ant daktarų ir Įį 

gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy- J 
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be Jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- « 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau. ęš

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ « 
atsilankykite j mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kai- -I 
bomts. Tamista gausi geriaiuį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, igytu per 14 metų . ■ 
esant specialistų vyrų Ilgų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai aš tamstai parody- “ 
Siu kaip išsigydyti ir

Ižgydau vlslikal Ilgas skilvio, plaučių, kepenų Ir Inkstų.
Nemokėk ui nepaaekmlngą gydymą-NBlSŽGYDO, NEMOKĖK. A.

Slaptos
Vyrų Ligos

KRAUJO 3 
UŽNUODIdlMH 
ir visas odos ligas. kaip Spuo- H 
gus, Piktąją Dedervinę. Szun- ■ 
votes. Niežus, Hemorboidus, ■ 
Patinusias Gyslas, Naikinau- ■ 
dus Nudegimus, Įsisenėjusias ■ 
Ligas. ■

Moterų ’
Inkstų

' išgydomos greitai vislEcal Ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale. Silpnumae, Pra
žudytos Pajiegos, Gyliu Išty
limas, Kraujo Užouodljlmas, 
Szlapumo NubegimaL

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos viauksi 
mano vėliausia metodą. Szir- 
diea ligos. _
VISISZKO ISZQIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista M 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yta šėma ir pritinkanti prie mano at- I
Dr.ZINS, 183fe“CHICA6ą I 

Į VMandoai Mlįč B f y$ą> |k| S trak' HetUllome nut S ryte iki 4 po P*

Vidurines Ligos, .. Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas -gj 
ir kitos ligos išgydomos visi£* 3į| 

---------------— kai. Užpakalines žarnos, Įsi-
(litjrlMS Dovanai) ««iiusio’irner¥lfto5n,o,eru M

Specialistas 
Vyra Ir Motera Ligų.

KanMI

SOS
. ■

12
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