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Iš Italijos miestelio Vi
terbo pranešama, kad teis
mas, per kr utinėj antis bylą, 
kamoristų už G. Cuoccola ir 
jo žmonos nužudymų, liepęs 
iš kalėjimo paleisti kamo- 
ristu Desiderio ir Permocco. 
Mat, pasak teismo sprendi
mo abudu jau kalėjime iš
buvę paskirtų- laikų, kokis 
jiems butų priderėjęs teis
mo nusprendimu. Su ta ja 
byla taisoma tik vieni juo
kai ir apie tai neužsimoką 
nei rašyti.

Parlamente už Irlandijos 
savyvaldą susirėmimas bu
siantis smarkus, kadangi 
opozicija kieku galėdama 
stengsis ta sumanymų su
griauti. Taippat busiu ap
kalbami rinkimų reikalai, 
Bažnyčios Vali jo j klausi
mas ir kiti.
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klos esti labai pavojingame 
padėjime.

Peterburgo teismo pala
toje tardyta byla žinomo ru
sų raštininko V. G. Koro
lenko, kuris, kaipo' žurnalo 
“Ruskoje Bogatstvo” re
daktoriuj buvo i kaltinamas 
indėjime žurnalan raštinin
ko S.'* A. Elpat’evskio 
straipsnio “Musų dienų 
žmonės”. Pasitarusi dvi 
valandi, palata nuteisė pla
čiai rusų visuomenės ger
biamų raštininkų dviem sa
vaitėm' kalė jim an.

Portugalijos vyriausybė 
Bragos arcivyskupų ir iš ki
tur du vyskupu ištrėmus 
dviem metam iš anų vysku
pijų. Vadinasi, jiems už
drausta du metu gyventi sa
vose vyskupijose. Toji 
banicija buvus viešai aps
kelbta. ' " '

klausimų 
ima, nu-

1912 m.
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Vokietijos naujo parla
mento pirmininku buvo iš
rinkta klerikalas dr. Spahn, 
o pirmuoju vice-pirmininku 
socijalistas Scheidemann^ 
Klerikalui nepatiko turėti 
sau tokį pagelbininkų ir 
draugų, to delei jis iš savo 
vietos pasitraukė ir prisi
ėjo išnaujo rinkti pirminin
ką. Ir išrinkta laisvama
nis Johnnes Kaempf, o vi- 
ce-pirmininkas socijalistas 
pasiliko savo vietoj.

Tomis dienomis Meksiko 
mieste Juarez (ties Suvien. 
Am. Valstijų siena) buvę 
užgimę sumišimai, kuomet 
Suv. Valstijų poručninkas 
Fields su 19 ginkluotų ka
reivių tramvajų per tiltų 
pervažiavo į Juarez ir te
nai išlipo. M^ksikonai pa
manė, jog tai bus ameriko
nų užpuolimas ir visi baisiai 
sujudo, bet paskui išsiaiški
no, kad poručninkas tai pa
daręs per klaidų, nežinoda
mas, kur tikrai baigiasi Su
vienytų j ų Valstijų siena. 
Po to visi aprimo. Gi pa
čiame Meksike ramybės vis 
dar nėra, tai vienur, tai ki
tur keliama riaušės prieš 
dabartinį prezidentų Made-

Turkijos ambasada Wa
shingtone andai apskelbusi 
raportų, kuriame išskait- 
liuota, kad kare už Tripolį 
italai ligšiol praradę daug 
daugiau kareivių nei tur
kai. Iš karo lauko tuo tar
pu žinių negaunama, tik 
tiek, kad nesenai turkai po
rų sykių buvo užpuolę ant 
italų stovyklų ant vieno 
oazo ir pastarųjų kelis šim-> 
tus nužudę.

FRANCIJA UŽGIRIA DI
DELĮ BIUDŽETĄ.

Francijos parlamento že
mesnysis butas andai pri
ėmęs programų, kuriuomi 
skiriama karo laivynui 
$279.600.000. Tasai milži
niškas biudžetas priimta 
452 balsais prieš 73. Pas
kiau senatas nusprendęs, 
idant aviacijai kas metai 
butų išleidžianaa nemažiau 
$5.000.000. - A

Jureivijos ministeris M. 
Delcasse apreiškė, kad 
Francija privalanti turėti 
labai' tvirtų karo laivynų, 
idant butų galima gauti vir
šenybę ant Viduržeminės 
juros. Delei to apreiškimo 
ir ; biudžetas taip augštas 
priimta.

Buvęs jureivijos ministe
ris Gaston Thomson ir gi 
apreiškęs, kad romybės pa
laikymui Francija turi gin- 
kluoties. Anglija, Vokieti
ja, Austrija ir Italija dirb- 
dina didelius karo laivus, 
tatai .ir Francija turinti ne- 
apsileisti. • ’

ANGLIJOS PREMJERO 
INPĖDINIS.

Londono “The Daily 
Graphic” andai apskelbė 
girdų, kad dabartinis An
glijos premieras Asquith 
trumpoj ateity rezignuosiųs, 
o jo vietų turėsiųs užimti 
užsienio ministerijos sekre
torius Edvardas Grey.

Toliaus- tas pat dienraš
tis tvirtina, kad Haldane’o 
misija Berlyne buvus ne- 
kaipo išaiškinimu, jog E. 
Grey, nors ir laikomas Vo
kietijos politikos priešinin
ku, kuomet liksiųs premie- 
ru, visai nepertrauksiąs ry
šių su Vokietija, bet anaip
tol dar arčiau susibičiuo- 
liuosiųs.

Karalius Jurgis andai 
Edvardui Grey suteikęs l^el- 
raiščio ordenų, kuris Angli
joje yra augščiausias atžy
moj imas ir ligšiol buvo su
teikiamas tik karaliaus gi
minės nariams. Taigi aiš
ku, kad jis rengiama į pre
mieres.

ANARCHISTŲ RIAU
ŠĖS.

Nesenai Francijos sostai- 
nėje Paryžiuje anarchistai 
buvo sukėlę dideles riaušes. 
Mat pasimirė pagarsėjęs 
sindikalistas Aernoult, ku
ris pirm poros metų Pary
žiuje plačiai buvo pagarsė
jęs darbininkų riaušėse, už 
kų paskui jis buvo suimtas, 
išsiųstas Afrikon ir tenai 
mirė. Kuomet jo lavonas 
pargabenta Paryžiun, į šer
menis susirinko tūkstančiai 
socijalistų, revoliucijonierių 
ir anarchistų.

Šermenų iškilmybės atsi
buvo ant kapinių Pele la 
Chaise ir po viskam sureng
ta antivaldiškoji demons
tracija.

Anarchistai, grįždami nuo 
kapinių, užpuolė ant polici
jos kas su akmenimis, kas 
su plytomis, delei ko užgi
mė kruvinas susirėmimas 
porai valandų. Pagaliau 
smarkus lietus demonstran
tus išvaikė.

Iš abiejų pusių daug as
menų sužeista, o 25 maišti
ninkai areštuota ir uždary
ta kalėjiman.

KAIZERIS — ANGLIJOS 
BIČIUOLIS.

Vasario 14 dienų iškil
mingai atidaryta Londone 
Anglijos parlamentas, kuris 
šiame' savo posėdyj turįs at
likti kelis svarbius reika
lus. Atidarant premieras 
Asquith pasakei kalbų, pa
žymėdamas, kad ministerio 
Haldane apsilankymas Ber
lyne išėjęs iš Vokietijos ini- 
cijatyvos, jis Berlynan bu
vęs pakviestas. Tasai ap
silankymas labai daug gero 
padaręs, abi šąli suartinęs. 
Reikia pasakyti, kad mi- 
nisterį pakvietė pats kaize
ris, kuris tuo budu parodęs, 
jog jis ėsųs tikrai Anglijos 
bičiuolis. Bet ar tokiuo 
gali but ir ar yra, tai visai 
kitas klausimas.

IŠ RUSIJOS.
Žmonių švietimo - minis

terija paskelbė . surinktas 
statistikos žinias apie vy
riausybės vidurinės moky
klas 1910 metais. Į pir
mų klfesą 1910 metais laikė 
kvotimus -prirengiamosios

mai, gyventojai labai mažai 
nudžiugę ir visokias žinias 
apie. skelbiamų respublikų 
priima gana šaltai. O te- 
čiau delei to tikėtasi su
laukti didelės demonstraci
jos. Miestuose ant gatvių 
senoviškas judėjimas, nėra 
jokios atmainos, o gal to 
delei tas viskas su apatija 
buvo priimta, kad chinai 
buvo užimti prisiruošimu 
sutikti savo naujuosius me
tus, kurie buvę vasario 18 
dienų.

Pekine valdiškai paskelb
ta, kad nuo šiol Chinų im
perija vadįsis Ching-Hva 
respublika, o Ching-Hva 
reiškia chiniškas.

Buvęs premieras Yuan 
pranešęs visiems užsienio 
ambasadoriams, kad sostas 
jį ingaliojęs suformuluoti 
konstitucijiniai - republiko- 
niškų valdžių ir anų vėsius 
pats lig nekuriam laikui, 
bet išvien tardamasis su 
pietų Chinų respublika, kur 
yra prezidentu Sun Yat 
Sen. Paskui pastarajam 
prezidentui į miestų Nan
kin pasiuntė sekančio turi
nio telegramų:

“Respublika yra geriau
sioji valdžiai forma. At
siekta tikslas su mažu krau
jo praliejimu. Negaliu 
leisti, kad Chinuose gyvuo
tų monarchija. Atvyksiu 
pas jumis, pietuosna, kur tu
rėsime apdirbti visų pienų”.

Paskui Yuan į Nankin 
pasiuntė savo ingaliotinį, o 
tuo tarpu pietų respubli
kos tautinis susirinkimas 
(parlamentas) didžiuma 
balsų pirmuoju Chinų res
publikos prezidentu apskel
bė Yuan Shi Kaių. Dabar
tinis Sun Yat Sen mielai iš 
prezidento valdvietės pasi
traukiąs. Bet visupirmu 
laukiama, idant naujai iš
rinktas prezidentas sutver
tų sau kabinetą. Tautinis 
susirinkimas nusprendė, 
kad respublikos sostainė 
lig laikui skaitysis miestas 
Nankin, bet po naujo prezi
dento Yuan Shi Kai inau
guracijai visa respublikos 
valdžia bus perkelta Peki- 
nan.

Už iškovojimą Chinuose 
respublikos daugiausiai nū
dien gerbiama dr. Sun Yat 
Sen, nes jo pasišventimas 
ir sumanymų skaistumas 
tik tegalėjo sujungti vienon 
respublikon Chinų pietines 
provincijas su šiaurinėmis.

Amžiais bus gerbiamas 
toksai žmogus.

Iš inteiktų 
mietijų sųsir: 
Šimų ypačiai ii įdomus yra 
pranešimas apie pradinio 
mokslo stovį Tų kis guberni
jos mokyklose? ■ Sulyg to 
pranešimo, iš belno skait- 
liaus 1.500 abieju lyčių mo
kytojų 58 uetui-rreikalingo 
mokytojui mqkf 
gauna į metus 
rublių algos,, ii

Oiicijalūdy® 
cerkvines fųol|f 
rinoslavo 
1911 ritėtusJįįįB 
sodiečiai visuį*„i 
^Jaikyti^eerkv^i 
mokinių tosm»u

CHINUOSE DIDELĖS 
PERVERSMĖS.

Po trijų šimtų metų vieš
patavimo Chinuose Manchu 
dinastija, vaiko-ciesoriaus 
reprezentuojama, andai pa
sitraukė nuo užimamo sos
to. Tam tikslui išleista trįs 
ediktai. Pirmuoju apskel
biama dinastijos pasitrauki
mas, antruoju perkratinėja
ma įsteigiamosios Chinų 
respublikos reikalai, o tre- 
čiuoju — skatinama Chinų 
gyventojai sutikmėje gy
venti, pasiduoti republiko- 
nų norams ir pildyti visas 
sutartis, kokias yra padaręs 
buvęs premieras Yuan Shi 
Kai su liglaikine respubli
kos vyriausybe. Be to dar 
pirmuoju ediktu dinastija 
pareikalavo, idant' tos visos 
sutartįs su republikonais 
kas lytisi dinastijos butų 
perstatyta visoms ambasa
doms Pekine esančioms. 
Pagal sutarties su republi
konais dinastijai nuolaidai 
yra sekanti:

Ciesorius turėsiąs savo 
titulą ir jis bus gerbiamas 
kaip kiekvienas svetimže- 
mis valdovas, atsilankęs į 
Chinus. Jis gausiąs 4 mili
jonus taelių metinės algos 
lig monetarinei reformai, o 
paskui metams 400.000 
meksikoniškų dolerių. Lig- 
laikina ciesoriaus rezidenci
ja liekasi Pekine taip vadi
namas “uždarytasis mies
tas”, o paskui ciesorius su 
namiškiais apsigyvensiąs 
vasarnamy 10 mylių nuo 
Pekino. Ciesorius galįs 
lankyti savo pirmtakunų 
kapus ir šventynes ir tenai 
melsties. Paskutinio cie
soriaus Kvang Su mauzoleu- 
m’as busiąs pabaigtas ir cie
soriaus lavonas busiąs per
keltas viešpatystės lėšomis. 
Rūmuose tarnyba gali but 
palaikoma, bet eunuchų 
skaitlius negalįs but didina
mas. Ciesoriaus turtai ra
sis respublikos apsaugoje. 
Ciesoriaus gvardija turinti 
pasiduoti respublikos karo 
ministeriui ir respublika 
aną užlaikys. Pagaliau cie
soriaus dinastija su dabar
tiniu vaiku pasibaigia.

Kas link ciesoriaus 
miškių, priimta sekanti 
tartis:

Turinti paveldėtus titulus 
kunigaikščiai, grafai ir kiti 
savo tuos titulus galį pasi
laikyti. Bajorija turi turėti 
paprastųjų piliečių privile
gijas ir teises ir jos asme
niški turtai turį but gva- 
rantuojami. Bajorija bu
sianti laisva nuo tarnystes 
kariuomenėje.

Mongolai, mandžurai, 
mahometanai ir tibetonai 
turį turėti lygias teises su 
chinais. Visiems turi but 
religijos tolerancija.
į Perslkeieiuš valdžios for-

vumo. Svarai 
apie moterįO 
rodyta, kąd)|g|H|reįkalauja 
moterių su augėlesniu ap
sišvietimu ir ką< 
•jųgštesnio moįį 
/eikia visur pak 
pažinta būtina 
idant didesuftw 
kur yra kelios^) 
nazijos, vien^B 
būtinai turi.^ 
įdąht pabaigusia 
slą galėtų hįfegj 
damų kvotinį 
šiai į -augst^ 
įstaigas. ,>

Už -neinmokčjiipą mokės} 
ties už moks® ® Maskvos 
aUgštesniųjų poterių kur-

mitoj apie 
as Ekate- 
nijoj už 
loma, kad 
sisako pa- 
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ios moky-
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klesos ir pašaliniai išviso 
47.386 mokiniai ; į kitas Me
sas laikė' kvotimus 20.706 
mokiniai? Paduota ’prašyt
inų priimti į visas klesąs 
pagal įvairių mokyklų liią 
dijimus 10.945. Priimta j 
pirmą klesą iš prirengiamo^ 
sios klesos ir pašalinių 26- 
567 mokiniai; priimta į ki
tas klesaš ’pagal 5 kvotimus 
ir liudijimus 14.606 moki
niai. Atsakyta priėmimas 
pirmon kleson delei vietos 
stokos 6.714 mokinių;yį ki- 
tas klesas delei tos pačios 
priežasties atsakyta prieini/ 
mas 4.711 mokinių. Išvil 
so vidurinėse mokyklose 
sausio 1 dieną 1910 metais* 
mokinosi 190.382 mokiniai.

Jaigu prisiminsime, kad 
Rusijoj yra pusantro šimto 
milij ohų sūviršum gyvento
jų, tai lankančių vidurines 
mokyklas mokinių skaitlius 
bus tik lašas jurose.

Odesoje prie uždarytų 
durių -kelias dienas tęsėsi 
Odesos mokslo apskričio vi
durinių mokyklų direktorių 
suvažiavimas. Suvažiavi
mas svarstė klausimą apie 
prasiplatinusią 
laikais tarpe 
pornografiją i: 
nystę” (savanorį šnipinėji
mą). Suvažiavime nuro
dyta į augantį tarpe, moks
leivių nuošimtį nepažįstan
čių savo prigimtos kalbos. 
Nutarta atkreipti didesnę 
atidžią į rusų kalbos išgul
dymą, . Taippat mitarta at
kreipti daugiau/ Jtidžios jt 
gamtos mokslų išguldymą 
ir šioje šakoje suteikti niok? 
sleiviams daugiau savisto- 
' ■ - '■ ; ' . . -UI?- ’• '■

1



2

| Žinios iš Lietuvos.

ŽODELIS APIE SUVAL
KIEČIŲ ŪKĮ.

Kad suvalkiečių lietuvių 
ūkis Naumiesčio, Vilkaviš
kio, Marijampolės ir Kal
varijos apskrityse vietomis 
yra augščiau pakilęs už 
kauniečių, žinoma, ir vilnie
čių ūkį, tai jau parodė ir 
paskutiniųjų laikų spauda, 
ypač pereitame rudenyje, 
kuomet buvo kalba apie su
valkiečių ir kauniečių ūkio 
parodas. Tą-pat pripažino 
ir patįs Kauno gub. ukinin- 

. ' kai, kurie buvo atvykę pa
žiūrėti pavyzdingesnių sų-

• valkiečių ūkio, Kauno ūkių
• Draugijos siunčiami.

Kodėl taip, o ne kitaip 
yra?

Juk, rodos, čia ir žemė ta 
pati, klimatas tas pats; ki
tos aplinkybės taippat ma
ža kuo tesiskiria. Įsižiū
rėję geriau, turime pasa
kyti, jog suvalkiečiai iškilo 
vien del to, kad jie gyvena 
vienasėdi jomis. Kauniečiai 
tik dabar pradeda skirsty- 
ties.

Bet ne tame svarba, kad 
suvalkiečiai kiek augščiau 
pakilę j ę už kauniečius. 
Svarbiau bus, kokia ateitis 
laukia vienų ir kitų, spren
džiant iš dabartinių gyveni
mo aplinkybių.

Kad viską geriau supra
tus, turime žvilgterėti ir 
truputį į praeitį.

Suvalkiečiai kilo dėlto, 
kad išsiskirstė viensėdijo
mis. Jie savaimi, niekur 
nieko nepadedami priėjo li
gi dabartiniam savo laip
sniui. Bet pakilo ir stabte
lėjo — toliau veik nebekįla, 
arba kad ir kįla, tai tik vie
tomis ir tai begalo pamažu, 
nes nėra kam žadinti ūki
ninkų inicijativą. Juk su
valkiečiai neturi nė vienos 
ūkio mokyklos, net pieni- 
ninkavimo kursų, pieninių, 
kur galėtų kelti naują, dar 
maž težinomą, ūkio šaką — 
pienininkavimą. Taip vers- 
ties, vien grūdais, linais, ar
kliais toliau nebegalima, 
nes darbininkai brangsta, 
kitoki reikalai kįla ir reikia 
ūkininkui ieškoti kitų kelių, 
kad išimti iš tos žemelės 
daugiau pelno.

, Tiesa, kunigų ir šiaip 
J žmonių yra sumesta keletas 

tūkstančių ūkio mokyklai, 
■ bet kol kas dar iš to nieko 
t nėra. Valdžiai steigimas 
.ūkio mokyklų turbut ir ne 
. galvoj. Suvalkiečiams neži- 
.nomi veik ir keliaujamieji 
. agronomai, išskyrus Toto
raitį ir Kriščiūną, atsilan
kiusį su paskaitomis keliose 
vietose praeitam pavasaryje 
valdžius duotais pinigais. 
Dar valdžia davė daugiau, 
kaip 2,000 rub. “Marijamp. 
Ūkio Parodai” intaisyti. 
Bet ar visais tais valdžios 
rūpesčiais galima pasiten
kinti?
duoda šokią-tokią naudą, 
tečiau neatstoja ūkio mo
kyklos. Negirdėti valdžios 
rūpinantis gerinimu arklių, 
gyvulių,kiaulių veislių,nema
tyti jos sodininkų-instruk- 
torių, nėra nei pavyzdingų 
sodų, kur butų galima pasi
mokyti ii* tos šakos. Kuo
met kauniečiai viską tai jau 
turi, ir valdžia tuo rūpinasi. 
Kauniečiams jau yra žinomi 
Bubiai, Dotnava, Joniškėlis 
su savo mokyklomis, mes gi

Nors tai mums ir

siskirsto į viensėdijas, bet 
uri geresnių aplinkybių, 
regu suvalkiečiai, nes yra 
kas padeda jiems. Suval
kiečiai ūkininkai gi ir vėl 
palikti pirmyn žengti patįs 
vieni... Ir jų pažangumas 
apsireiškia tame, kad turi 
‘ ‘ Mari j ampolės Ūkininkų 
Draugiją”, nesenai “šv. Izi
doriaus” ūkišką draugiją. 
Bet to maža.

Ir kas gi iš tų draugijų: 
jose teveikia vieni valstie
čiai, mokosi tik vieni nuo 
kitų, nėra nieko, kas duotų 
jiems paspirtį naudinguose 
darbuose. Ir prie to dar 
reikia bijoties. Dėlto ir nę- 
gali jos atnešti pageidauja
mos naudos. Čia turėtų pa
dėti valdžia ir visa inteli
gentija. Taigi ir “Šaltinis” 
teisingai šaukė, jog reikia 
sodžiuje daugiau mokytų 
žmonių. Pakol to nebus, 
mes vargu greit galėsime ti
kėtis pusėtinos ūkio pažan
gos.

Taigi, kaip matome, kau
niečiams rupi, kad greičiau 
išsiskirsčius į viensėdijas, 
mums gi — kad nepasilikus 
bestovinčiais aut vietos.

Vincė.

visuomenes gyvenime^ AL o ji 
kalbą, vienintelė pasaulyje 
savo garsų irlyčįų senobe, 
yra laikytiną žymiausia Ru
sijos kalbų įvairumo ypa
tybe. •• 7:t\

Prūsuose lietuvių kalba 
palengvėle nyksta, Rusijoje 
tos kalbos mokosi slavų se
nobei išaiškint^----7 .. ?

Musų mokytieji kalbinin
kai, kaip štai Maskvos pro
fesorius Poržezinskis, Char
kovo Endzelinas, vėl nagri
nėja artimiausio prosenių 
slavių ir lėtų kalbų giminu- 
mo klausimą. “Le baltique 
et le slavė ont eu dės de- 
veloppėments parallėlės, 
mais depuis longtemps au- 
tonomes”.

Bet tas dviejų kalbos šei
mynų gyvenimo pletojimos 
buvo matyti dar prieš isto
rijos metą. t

Šiuo metu to gretinumo ne
bėra, kadangi tam tikros tų 
kalbų ir tautų ypatybės 
greitu pletojimos bėgiu iš
skaidė jį. Ar buvo kuomet 
bendras senobės lietuvių ir 
senobės slavių gaivalų plė
tojimosi tų tautų - vienoje 
tėvynėje, bent kur Rusijos 
territorijoje -----Vitebsko,
Smolensko ir Magilevo že
mėje, Dauguvos, Dniepro, 
Nemuno ir Pripcnčio upių 
ištakuose, — kol kas tas 
klausimas dar neatsakytas. 
Girdėti šio meto lietuvio 
kalba — tai vadinasi, at
vaizdinti savo mintyje senų 
seniausias slavių paveiks
las ir, gal but. savito dvie
jų ariškių broliškų giminių 
plėtojimosi paveikslas.

S-SS^S—įtaį-—HHBBHSSSBSB 

sus rkidžių1 sustatymas! Jei 
ji taip agražiai” rusiškus 
dalykus spausti;, tai turbut 
jau tė*nai butų išnykusi, bet 
lietuviams!vis tiek: kaip pa
daro,į taip1 gerai. Butų daug 
geriat! spaudimo visokiais 
reikalais siekti Vilnių arba 
Kauną.’ I). Tr.

PANEVĖŽYS.
Panevėžyje lenkų 

daug; kurie yra tai sulen
kėję lietuviai. Tie tai “len
kai” paskutiniu laiku la
bai sukruto “savo kalbos 
teisių ginti” reikalauti len
kiškų pamokslų bažnyčioje. 
Galima buvo tikėties, kad 
jie nieko nepešią, bet apsi
rikome, jie gavo kas antra 
savaitė lenkišką litaniją, 
per Kalėdų šventes vargo
nininkas priverstas išmokė 
giedoti chorą “Dzisiaj w 
Betliejų’’, o po piemenėlių 
mišių, tuojau po lenkiška
jai evangelijai pradėjo sa
kyti keliems lenkams pa
mokslą, o apie 2.000 parapi-' 
jonų turėjo stovėti ir... 
snausti.

“Saulės” draugijos taip
pat pavirto, pasak “Gar
nio” į “sloncą”. Labdarių 
draugija taippat lenkų ran
kose, lietuviai tik aukas 
duoda.

ne-

Nevėžio Mylėtojas.
(“Viltis”)

KAIP SUTINKAMI NAU
JIEJI METAI KAUNE.

valdytojas,

NOČIA,, 
Lydos apskr.

Buvo jau kartą prieš Ka
lėdas sustatytas protokolas 
Nočios bažnyčios tvarkos 
ardytojams, bet jie vis nesi
liauna ardę tvarką. Jie yra 
sukurstyti piktų žmonių ne
įsileisti lietuvių kalbos baž
nyčion. Jie taip ir daro. 
Nors Nočios parapijoj lietu
vių yra pusė, ir pagal tei
sybės jiems prigulėtų pusė 
pridedamųjų pamaldų, bet 
jie nieko iš tos pusės netu
ri. Dabar pas mus bažny
čią valdo nebe kunigai, ne
be vyskupijos
bet keli sukvailinti valka
tos.
bažnyčią, tojo ir bažnyčia 
bus. Štai per Naujuosius 
Metus taippat nedavė skai
tyti evangelijos lietuviškai. 
Tą dieną buvo adoracija. 
Prieš sumą kanauninkas 
kun. Burba iš sakyklos pa
skaitė lenkišką evangeliją, 
paskui ėmė skaityti lietu
viškai, lenkai vėl ėmė gie
doti ir nedavė kunigui pa
baigti. Lietuviai vėl susta
tė protokolą. Trijuose Ka
raliuose vėl tas pats atsi
kartojo. Po sumai pasakė 
pirmą lenkišką pernoksią, 
norėjo sakyti ir lietuvišką, 

tie patįs lenkininkai 
rėkti ir nedavė.

žinoma, kas valdy

bet 
ėmė

J.

VILKAVIŠKIS, 
Suvalkų gub.

Čia nesenai iš kalėjimo 
pabėgo keli kaliniai. Dar 
jų ieško. Aną dieną beieš
kodama policija vieną ir už
klupo; tas norėdamas iš
trukti, ėmė bėgti; policija 
nenorėdama paleisti, šuviu 
pavijo ir jis ant vietos ne
gyvas krito. Uola.

LIETUVIŲ KALBOS TY
RIMO SVARBUMAS.
Tuo vardu randame lie

tuviams indomų straipsnį 
Peterburgo rusų laikrašty
je “Pet. Vied.” 5 sausio, 4 
No. Jis rašo:

Lietuvių kalba, kuri tik 
prieš septynerius metus te

SKUODAS, 
Telšių apskr.

Paskutiniais metais 
Skuodo apylinkėje pradėjo 
ne juokais kilti pramonė, 
tik skaudu atsiminti, kad ji 
užgimė čia ne vietinių že
maičių, bet svetimtaučių — 
žydų ar vokiečių galvoje; 
kad nebūtų š’ek-tiek kapi
talo ir vieno kito žemaičio 
kišeniųje, to negalima sa
kyti, tik, deja, trūksta 
šiems apsukrumo ir drąsos, 
o žiūrėk, žydas ar vokietis 
kartais ir mažiau dvylekių 
teturėdamas, kojis neištai
so.
ku vokiečiu, vienas ir kitas, 
įsitaisė prie savi® 
motorais varomas
vienas net ir vilnų verpia
mąsias mašinas, abudu ver
čiasi gana gerai; tokias mo
toru varomas girnas buvo 
beįsitaisąs ir kitas malūni
ninkas lietuvis, bet pritru
ko ne pinigų, tik drąsos, ir 
taip visas sumanymas vė
jais nuėjo. Skuodo mieste
lėnas žydas Benšteinas, ki
lęs-iš paprasto pipirų par
davėjo, šiandien jau žymus 
piniguočius, jau keletą metų 
laikąs tubinų dirbtuvę, šią 
vasarą įsitaisė žibalo varo
mu motoru batų siuvamą
sias mašinas; beto, tas pats 
motoras gana dideliems jo 
namams gamina puikią 
elektros šviesa; žydas Ta- 
nuras jau kelioliką metų 
laiko cukrainių dirbtuvę, 
kuri kasinėtai duoda kele
tą tūkstančių rublių pelno. 
Šį rudenį Skuodas susilaukė 
ir knygų spaustuvės, intai- 
sė koks ten Davidas — irgi 
žydas. Turiu dar ir tai pa
žymėti, kad žydas visomis 
išgalėmis stengiasi visų rei
kalavimus patenkinti, ką 
nežydas kartais užmiršta. 
Taip, Telšiuose laiko spaus
tuvę lenkas; daugelį sykių

•ėdamas, ko j______ .
Du vietini i^maluninin-

malūnų 
girnas.

Klausimas labai platus. 
Apie jį galima butų para
šyti devynius feljetonus. 
Nes kitaip Kaune sutinka 
Naujus Metus rusai, kitaip 
lenkai, dar kitaip vokiečiai, 
o jau apie lietuvius — nėra 
ką nei kalbėti. Akylas žval
gas vis’tir rastų čia daug 
Įvairumo, nemaž savotiškų 
papročių ir net ypatingą 
kiekvienai tautai iškilmės 
Įrengimo būdą. Norint vi
sa tai sąžininkai aprašyti, 
žinoma, reiktų visur tuo 
pačiu laiku pabuvoti ir vis
ką savo akimis pamatyti. 
Deja, aš to negalėjau pada
ryti, nes XX amžiaus moks
las kol kas dar nesugeba 
žmogų padalyti į devynias 
gyvas dalis, galinčias viena 
nuo kitos veikti ir tą vei
kimą pabaigus vėl asmens 
nenybėn sugrįžti. Taigi da
rysiu kas man galima: pa- 
ninėsiu vien, kaip iškilmin
gai Naujus Metus sutinka 
lietuviai kauniečiai.

Tiesą pasakius tų iškil
mių butą šiemet ne vienos, 
bet dviejų. Mat vieni Nau
jų Metų sutiktų susirinkę 
“Dainon”, kiti “Moterų 
Draugijon”. Ir čia ir ten. 
žinoma, daugiausiai 
mo įnešė jaunimas, 
ir, žaista nesigailint 
nei aslos. Pažanga
dalyke tikrai neprasta. Ne
žinau Į<aip Vilniuj, bet 
Kaune ^įšokime menas ste
bėtinai .įžengia pirmyn. Šo
kama ko nę.visų tautų šo
kiai: ir lenkų “polkos-ko- 
ketkos’kilįvokiški valcai ir 
net už kgki japoniška hiava
ta, sulietuvinta į gyvatę... 
Na, žinoma, netrūksta ir lie
tuviškų :. Seųas ‘ ‘ suktinis ”, 
katinėlis”, 5“aguonėlė” ir 
k. randa irgi mėgėjų. O 
kiek to j alinimo, o ypač 
mergaičių. Visos jaunos, 
visos sveikoj o jau del gra
žumo, tai vargiai ir musų 
grafaitėms Dievas yra tiek 
suteikęs. Tikras gyvų ro

gyvu- 
Šokta 
kojų, 
tame

bulinti, nūdien veikiai ple
čia savo vartojimo ribas ne 
tik bažnyčios srityje, bet ir

teko man matyti Įvairių ap
skelbimų, rods, “lietuviš
kai” spauzdintų. Juokai 
ir piktumas sykiu ima; baį-

Pradžiugintas tuo reginiu 
atsiminiau, kad yra viso
kios gražybės ir laimės da-

■ |7

COFFVK FLYING UNOER BFeOOKLYN BRIDGE |U y.AMWCM* ' ,;

RI?iNG FROM THE WATER.fe

Aviatorius Coffyn su savo aeroplanu lekia apačia Brooklyno tilto, paskui 
nusileidęs ant vandens nuo ano pakįla oran. Indomųs skrajojimai.

vėjas Dievas. Padėkojęs 
tat malonioms šeiminin
kėms už taip dailaus vaka
ro rengimą ir palinkėjęs 
joms ir jų draugijai kuoge- 
riausios kloties, nukiutinau 
į bažnyčią. Deja, visų Že
maičių bažnyčių motina 
Kaune katedra pasirodė 12 
vai. naktį uždaryta. Nu
ėjau tat toliau į vienuolių- 
benediktinių bažnytėlę, nes 
girdėjau, čia kun. Kriškijo- 
no-esant įrengtas tam tik
ras Naujų Metų pamaldas. 
Įvesta jos vos tik antri me
tai ir dievobaimingiems 
žmonelėms matyti labai pa
tinką. Mat pamaldos nepa
prastu laiku visados dau
giau maldininkų pritraukia, 
ypač jei da nepasigailima 
dekoracijų. Apie šį pasta
rąjį dalyką čia, matyti, gan 
uoliai rūpintasi. Švento
riuje pastatyta triumfalė 
bromą iš stulpų apraišioti; 
nupintais iš elglešakių vai
nikais. Ant bromos didis 
baltas kielikas su hostia — 
simbolis Švenčiausiojo Sa
kramento. Mat visos pa
maldos yra ne kas kita, 
kaip 24 valandų adoracija 
išstatytojo altoriuje Šven
čiausio Sakramento, perda
lyta kas 3 — 4 vai. lenkiš
kais pamokslais.

Deja, pamokslo man ne
teko išgirsti. Matyt, jis 
buvo ką tik pasakytas. Nu
ėjau bent ramiai pasimelsti. 
Bet pasirodė tai tiesiog ne
galimas dalykas, nes mažu
tė bažnytėlė buvo grūste 
prisigrudus žmonių. Bega
linis spūstis ir stumdyma
sis. Per vienui vienas at
daras duris vieni veržės 
bažnyčion, kiti iš bažnyčios 
stengės išeiti. Pačiam gerb. 
tų pamaldų įrengėjui beei
nant klebonijon vos ne vos 
teiįstengta padaryti kelias 
per bažnyčią. Kad ne švei
caras su buože ir 3 vyrai su 
kamžomis apsivilkę but 
kun. Kriškijonas negalėjęs 
iš bažnyčios išsiveržti. Del 
didelio susistumimo prie 
durų vietoj maldų buvo gir
dėti vien nuolatiniai vyrų 
ir moterų stenėjimai ir pik
ti šauksmai. Ar didelė Die-

rengtos ne musų dvasioje. 
Tiesą pasakius — ten jo
kių pamaldų ir nėra. De
ga tik elektrinės žvakės ir 
lempelės. Bažnyčioje pil
niausia tyla pertraukiama 
tik skambėjimu varpelio 
prie maišiuko pinigams 
rinkti-; nei giedojimo, nei 
garsaus poterių kalbėjimo, 
nei vargonų balso. Užrube- 
žyjc tai labai madoje, bet 
musų žmonės prie tokių pa
maldų nepripratę, nežino 
tiesiog ką per jas bepada
ryti. Todėl įeina bažny
čion ir išeina, įeina ir išei
na. Pavėpsojimas į deko
racijas, į įvairias spalves 
lemputes iš abiejų altoriaus 
pusių neestetiškai išdėsty
tas, į klūpančias mergaites 
adoratores, tai ir visa mal
da. ,

Musų nuomone tokia 
tvarka nėra gera.

Pirmiausia negera joje 
tai, kad Naujų Metų naktį 
teatidaroma viena vieninte
lė bažnytėlė Kaune, ir ta 
pati stovinti nuošaliai, sun
kiai prieinamoje vietoje; 
tuotarpu maldingų žmonių 
yra daug. Kam juos versti, 
kad jie ten kaip silkės grūs
tus, spauzdami viens kitą? 
Argi nėra parapijos bažny
čios, argi nėra ruimingos 
katedros? Kodėl jos tą 
naktį uždarytos, žmonėms 
neprieinamos? kodėl tik vie
na benediktinų bažnytėlė 
teturi privilegiją leisti žmo
nes adoruoti šv. Sakramen
tą?

Antra, juk visose bažny
čiose švenč. Sakramentas 
tas pats. Jei prie adoraci
jos nereikia nei kunigo, nei 
vargonininko, nei giedotojų, 
tai kas gi kliudo padaryti 
žmonėms patogumą, kad ga
lėtų apeiti pagarbintų Jė
zaus kiekvienoje bažnyčio
je? Užrubežyje bažnyčios 
neretai yra atdaros per die
ną ir per naktį.

Trečią — yra valandų, 
kaip antai Naujų Metų su
tikimas, kada žmogus norė
tų ištikro ramiai pasimels
ti. Bet benediktinų bažny
tėlėje tai tiesiog negalima,

visai neleidžia žmogui su
koncentruoti savo minčių. 
Taigi paliekant adoraciją 
toje bažnytėlėje lenkams, 
mums lietuviams reiktų 
prašyti J. M. vyskupo, kad 
naktį prieš- Naujus Metus 
— atidarydintų parapijos 
bažnyčią lietuviams. Len
kams per tai nebus jokios 
skriaudos, nes jie turės ką 
dabar turi, o lietuviai ingys, 
ko neturėjo. J. M. vysku
pas be abejo to prašymo 
teiksis maloniai išklausyti 
ir tuo budu Dievo garbę pa
didinti.

Nes tame dalyke mes ka
talikai esame ištikrųjų at
silikę nuo kauniečių kita
tikių. Rusai pav. turi 
Naujų Metų naktį pamal
das netik kariškame sobo
re, bet ir Raudonoje cerk
velėje ant Nemuno kranto 
Ir vienon ir kiton prisiren
ka nemaž maldininkų. Tie
sa, tie maldininkai gan ne
maldingai užsilaiko, šnekas, 
šaipos, sveikina kits kitą 
“s novim godom”, Bet tai 
jau maldininkų, o nę cerk
vės kaltė.

Taigi bene reikėtų Nau
jų Metų naktį palikti jei 
ne visas bažnyčias atdaras, 
tai bent labiausiai prieina
mas k. a. parapijos, kated
ros ir Šaritkų. Nes dabar 
tiesiog jokingai išrodo, kad 
tik vienas kun. Kriškijonas 
tesirūpina Kaune apie Die
vo garbę...

“V.” Kauniškis.

Norėčiau būti vyriškiu.
Pati: — Esama valandų, 

kuomet norėčiau būti vyriš
kiu.

Vyras: — Kuomet-gi?
Pati: — Kuomet praeinąs 

me šalia krautuvės. Kok
sai tai vyrui gali but sma
gumas, jei sumano ką. nors ' 
gražaus pačiai nupirkti!

Melagis.
— Pereitą naktį akių ne

sudėjau, nes užuot vaba
lams miltelių, lovoje išbars- 
čiau sumalto
kau tamstai, kaip vabalai

tabako. Sa-

vui garbė iš tokių pamaldų, 
aš nežinau. Tiek tik tega
liu pasakyti, jog jos su

ten į akis mušančios švie
sos, o iš kitos — nežmoniš
kas ppustįs įr stumdymasis,

kur nei pasidėti. Taip da
lykams virtus, turėjau sUj 
miegu atsisveikinti,
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Suvienytųjų Valstijų politi

kos plianai.
Washington, D. C. — Pa

liepus prezidentui Taftui, 
valstybės sekretorius P. 
Knox rengiasi važiuoti į 
Centralinę Ameriką, kur at
lankysiąs respublikas Nika- 
ragua, Costa Rica, Hondu
ras, Guatemala, Caracas, 
Venezuela, Santo Domingo, 
Haiti ir kitas Visas di
plomatų svietas labai ne
kantriai laukia tos Suvieny
tųjų Valstijų atstovo kelio
nės, manydami, kad jis no
ri palaikyti ten žinomą pąn- 
amerikonų obalsį: “ Ame
rika del amerikonų”, ir kad 
Suvienytųjų Valstijų vy
riausybė mano paimti į savo 
protekciją visą Centralinę 
Ameriką.

Sprogimas netiktai užmušė 
nelaiminguosius darbinin
kus, bet dar nuo trenksmo 
užgriuvo juos visas kalnas 
akmenų ir žemės.

darė apie $100.000 nuostor 
Įio. Gaisras -iškila iš ne
užbaigto rūkyti cigarete, 
kurį viena iš studenčių- ne
atsargiai ■■■ numetė prieangy- 
je tarpe popęrių. Reikia 
pastebėti, kad ten studentės 
rukOjCigaretus nemažiau už 
studentus.

Edisonui sukako 65 metai 
amžiaus.

New York, N. Y. — Gar
sus išradėjas elektros dir
voje Tarnas A. Edison už
baigė 
žiaus. 
dieną 
mieje, 
svečių.
dovanų ir pasveikinimų iš 
įvairių žmonių. Tas geni- 
jalinis ir darbštus žmogus 
net toje savo sukaktuvių 
dienoje dirbo prie dviejų 
savo išradimų, kurie, anot 
jo tvirtinimų, padarysią 
perversmę lokomocijoj. Dir
ba jis taippat prie pagerini
mo namų rakandų iš cemen
to, kuriuos nori padaryti 
taip parankiais, idant jie 
butų taip jau lengvi, kaip 
ii’ iš medžio padirbti, o taip
pat ir. gražus, idant kiekvie
nas vidutinis fabriko darbi
ninkas galėtų taip jau išsi
puošti jais savo bustą, kaip 
ir turčius. Kitu svarbiu 
jo išradimu, kurį jis jau 
baigia, yra kalbantieji ju- 
domieji paveikslai. Kine
matografu rodomuose pa
veiksluose veikiantieji žmo
nės su pagelba elektros 
taip kalbėsią, kaip ii’ gy
vieji žmonės. Apart tų jis 
turi sumanęs dar kelis kito
kius išradimus.

65 metus savo am-* 
Tą savo sukaktuvių 

ramiai praleido na- 
nepriimdamas jokių 

Gavo jis daugybę

Teisėjas susimušė teisme.
Middland, Texas. — Šio 

miesto teisme, svarstant 
miesto žemės pirkimo klau
simą, vienas iš miesto komi
sijos narių užpykęs, kad 
teisėjas J. H. Knowles as
meniškai remia tą klausi
mą, atsistojo ir sušuko:

— Teisėjas yra melagis!
— Uždarau teismo sesiją 

dešimčiai minučių, idant 
tam ponui užduoti per vei
dą —- pranešė perširdęs tei
sėjas.

Kaip pasakė, taip ir pa
darė. Uždengė sesiją, nu
ėjo prie komisijos nario, ap
kūlė jį į dantis, į veidą, :: 
pašones, kol pastarasis visai 
nusilpo. Paskui ramiai sau 
nuėjo ii’ atsisėdo savo vie
non.

— Išnaujo atidarau sesiją 
pasmerkiu save užsimo

kėti dešimts dolerių baudos 
už žmogaus sumušimą — 
pranešė originalinis teisėjas 
ir tuojaus užmokėjo bausmę 
teismo klerkui.

Nustebę ir išsigandę ki
ti komisijos nariai be jokio 
protesto nutarė nupirkti že
mę po miesto namais paga 
teisėjo norus, matomai, bi
jodamiesi, kad pastarasis ir 
jiems gali... išdaužyti dan
tis ir sulaužyti šonkaulius...

Studentas... karvės tarnu.
Cambridge Springs, 

Mass. — Ames kolegijos 
studentas Alonzo Hatha
way, norėdamas pabaigti 
mokslą savo jėgomis, par
sisamdė kaipo tarnas mili
jonieriaus Lathrop Ames 
karvei. Karvė, kuriai tas 
vargšas studentas tarnauja, 
gavo . kelias dovanas galvi- 
jų parodose ir žinovai kai
nuoja ją $25.000. Jos tvar
tas geriau yra intaisytas, 
negu vidutinio darbininko 
bustas. Kasdiena karvė yra 

ir

iki teismui,, prasidės 
kovo 12 d. š. i^|;Ių^ianapo- 
lyje. Areštayįma^. kartu 
tokios daugybė^uųįų vado
vų iššaukė labąį di$$lį įspū
dį organizuotų dagininkų 
sluogsniuose, fcųri^, pamo
kinti liudnomi^pąsgįanėmis 
su McNamara^ ne^įno da
bar, ar areštuotus,.^gelbėti, 
ar palikti juos, jų pačių li
kimui. • .

. i t
Tuomi dalyku visoj šalyj 

labai indomaujama, kadan
gi tai ištikro yra smarki 
kova darbo su kapitalu.

maudoma, šukųoj ama 
švelniu maistu šeriama.

Reikalauja šešių metų pre
zidentavimo.

Washington, D. C. — Se
natorius Works įnešė sena- 
tan rezoliuciją, reikalaujan
čią paskirti šešis metus už
imti prezidentui savo vietą, 
vieton dabartinių keturių ir 
uždrausti prezidentui antru 
kartu užimti tą augštą vald- 
vietę.

Nepaprastai drąsus 
plėšimas.

New York, N. Y. — Trys 
užsidėję ličinas plėšikai su
laikė vežimą, kuriuomi va
žiavo banko klerkai W. F. 
Smith ii’ Fr. Wardell ir, ap
daužę juos iki žado nusto- 
jimui, atėmė $25.000, ku
riuos vežė sudėti bankon. 
Plėšikai su grobiu ramiai 
pabėgo. Užpuolimas pada
lyta viduryje dienos tokioj 
apylinkėj, kur gatvėmis 
vaikščioja šimtai praeivių. 
Liko areštuotas vežėjas Gi
no Martini, intariamas suo
kalbyje su plėšikais, kadan
gi apiplėštus klerkus vežė 
visai kitu keliu, negu rei
kėjo.

Reikalauja kontroliuoti dar
bininkų unijas.

Washington, D. C. —• 
Plieno trusto direktorius P. 
Roberts prieš komitetą, tar
dantį to trusto nelegalinius 
darbus, pareikalavo, idant 
vyriausybė kontroliuoti; 
darbininkų unijas, kurios jo 
nuomone yra blogesnės ir 
už kapitalistų trustus. Tas 
plieno trusto vedėjas dar
bininkų unijas vadina ne 
amerikonų išradimu ir no
rėtų kuogreičiau jas išardy
ti. Bet karštagalvio kapi
talisto norai tiktai ir pasi
liks norais.

Darbas ir Kapitalas.

Moteris prieš teisių lygybę.
Columbus, Ohio. — Tris

dešimts intekmingų ir tur
tingų šios valstijos moterių 
įsteigė kliubą, kurio tikslu 
busią kovoti prieš moterių 
teisių lygybę. Tos moterių 
teisių lygybės priešininkės 
išsiuntinėjo Ohio valstijoj 
šimtams tūkstančių moterių 
atsišaukimą, kuriame šau
kia moteris kovoti prieš su
tra gisčių “nesveiką agitaci
ją”. Kliubas kreipėsi taip- 
pat į valstijos konstitucijos 
pataisymo komitetą, idant 
šis neleistų per visuotiną 
valstijos gyventojų balsavi
mą moterių teisių lygybės 
klausimą, bet visai jį atmes
tų. — Turtingosios moterįs 
ir dabar visame turi sau pil
nas teises ii’ šis apsireiški
mas tik dar aiškiau parodo, 
kad moterių teisių lygybės 
klausimas Amerikoje jau 
yra pribrendęs ir liks išriš
tas moterių naudom

Kongreso atstovas 
rezignavo.

Sacramento, Cal. — Kon
greso atstovas W. Kent re
zignavo iš užimamos vietos, 
teisindamasis daugybe savo 
asmeniškų reikalų ir... nu
ilsimu. Jis mano važiuoti 
Panamon atsilsėt ir grei
čiausiai nedalyvausiąs pre
zidento rinkimų kampani
joj, o gal ir iš visokios po
litikos prasišalinsiąs.

Traukinis susidaužė.
Devil’s Lake, N. D. — 

Great Northern Oriental 
geležinkelio greitasis trau
kinis nušoko nuo bėgių ir 
nusirito- į griovį. Iš susi
daužiusio traukinio skevel
drų ištraukta septyni lavo
nai ir keliolika sužeistų 
žmonių. Nelaimės vieton 
pasiųsta pagalbos traukinis 
su daktarais ir ligonbučio 
tarnyba.

12i Dinamitas užmušė 
darbininkų.

Fort Francis, Ont. Cana
da. — Sprogus dinamitui 
prie statymo geležinkelio, 
kur dirbo keliosdešimtis 
darbininkų, 12 darbininkų 
liko, ant vietos užmušta, o 
penki sunkiai sužeista.

Aviatorė sužeista.
San Diego, Cal. — Poni 

Julia Clarke, Chieagos avia- 
tikos mokyklos mokinė, 
lakstydama aeroplane San 
Diego, neįstengusi ilgiau 
valdyti motorą, krito iš oro 
nuo 20 pėdų augščio. Lai
mė lakūnė tiktai lengvai su
sižeidė. Pasveikusi, ji vėl 
mananti skrajoti ore.

Areštavo 54 darbininkų 
vadovus.

Indianapolis, Ind. — Vy
riausybės užmanytas areš
tavimas darbininkų unijų 
viršininkų ir jiems artimes
nių darbininkų pagalios 
prasidėjo. Viena diena įvai
riose visos šalies vietose li
ko suareštuota 54 darbinin
kų vadovai, intariami su
tvėrime dinamitininkų or
ganizacijos, kuri papildė vi
są eilę dinamitinių pasikėsi
nimų, naikindama fabrikus, 
tiltus ir naujus namus, prie 
kurių dirbo neunijistai. 
Areštuotieji taippat bus 
kaltinami už žmogžudystes, 
kadangi per dinamito spro
gimus nekartą žūdavo žmo
nės. Areštuota unijų vado
vai ir darbininkai šiuose 
miestuose, Chicago, India
napolis, St. Louis, Cincin
nati, Detroit, Kansas City, 
Milwaukee, Syracuse, N. 
Y., New York, Philadel
phia, Cleveland, Spring
field, DI., Duluth, Minn., 
Peoria, Ill., Davenport, la., 
Scranton, Pa., Minneapolis, 
Minn., Boston, Hartford, 
Conn., Muncie, Ind., Oma
ha, Nebr., . Wheeling, W. 
Va., New Orleans, La., Salt 
Lake City, Utah, ir 
Francisco, Cal.

Trys areštuotieji, 
pranešama, tardant
prisipažinę rengime dinami
tinių pasikėsinimų. Visi 
gi kiti tvirtina, kad jie yra 
nekalti ir savo nekaltybę 
įstengsią prirodyti. Sako 
jie, kad tai yra kapitalo ir 
vyriausybės suokalbis, 
idant sugriauti augančią or
ganizuoto darbo galybę. 
Areštuotieji pastatyti po 
$5.000 iki $10.000 parankos;

San

kaip 
juos,

Mergaitės sudegino 
mokyklą.

Briarchif Manor, N. Y.— 
Čia iki pamatų sudegė mo
terių kolegija ir gaisras pa-

Prasergsti darbininkus.
Portland, Oregon. — Be

darbių lyga šiame mieste 
prasergsti darbininkus, 
idant neieškoti} darbo toj 
apylinkėj, kadangi ten yra 
be darbo 14.000 darbininkų. 
Kituose miestuose-Didžiojo 
vandenyno pajūryje viešpa
tauja tokie patįs darbo san- 
tikiai. Fabrikantai tyčio
mis suvadžioja darbininkus, 
garsindami laikraščiuose, 
jog čia galima gauti darbas, 
idant tokiuo budu numažin
ti darbo mokestį. >. Kadangi 
daugybė darbininkų į to
kius netęįsingus;apskelbi
mus atsišaukia savimi 
nuolatos didina , > bedarbių 
skaitlių, tatai. fabrikantai 
naudojasi iš to ir randa 
norinčių dirbti ir už 
miausią užmokestį.

H

i M

Copyrl^hr h" American Press Association.

Charakteristiškas pulkininko Roosevelto paveikslas. Visuomenė pageidau
ja išnaujo jį matyti šios šalies prezidentu.

darbininkams organizuotis 
į dirbančiųjų prie cemento 
uniją..

sau 
že-

Straikas šilkų fabrike.
Paterson, N. J. — Šilkų 

fabrike Henry Daberty Co. 
iškilo straikas iš. tos prie
žasties, kad darbininkams, 
dirbantiems ant 2 mašinų, 
dabar liepta dirbti ant 4 
mašinų ta j a pačia užmokes- 
timi už darbą. - Sustraika- 
vo apie 300 darbininkų.

nar-

Na- 
kad

miesto 
žinios, 
ir keli na-

tori jos ordeną už savo 
sumą ant juros.

*
Iš Japonijos 

gasaki pareina 
46 keliauninkai
riai ingulos nuskendę, kuo
met pakraščiuose* du mažu 
garlaiviu susidaužusiu. Ir 
abudu garlaiviu nugrimz
dusių. ! i

Beveik" visi paskui supuolę 
upėn plaukti ir prigėrę."' 
Tokiuo budu buliai pasiliuo- 
.savę nuo kančių, kurias bu
tų turėję ar anksčiau, ar vė
liau iškęsti arenose.

Iš audėjų straiko,
Lawrence, Mass. — 

dejų straiko vadovai mano 
apskelbti generalinį straiką 
visoj Naujoj Anglijoj, au
dėjų pramonės centre. Jau 
esą nutarta, kur it kada ma
noma apskelbti generalinis 
straikas, bet viskas laikoma 
slaptybėje. Areštuotieji 
straikerių vadovai J. J. Et- 
tor ir A. GioVanitti kalti
nami, buk per jų priežastį 
liko milicijos nužudyta ita
lė Anna Lopezo- iškilusia
me sausio 29 dieną mūšyje 
tarpe milicijos ir straikerių. 
Taippat Ettor’ui teismas 
mano prirodyti, kad jis kai
po vienas iš vadovų orga
nizacijos Industrial Work
ers of the World, reikalau
jančios socijalinės revoliu
cijos ir panaikinimo alginio 
systemo, laikė kalbas ir da
vė straikeriams patarimus, 
kurie pakurstė5 ;ju<5s vartoti 
prievartą. — Šftrafko komi
tetas išleido atsišaukimą į 
visus darbininkus ir darbi
ninkes, prašydamas medžia
giškai šelpti d-streikuojan
čius darbininkas. 9 

rr -•< t<
Straikas cemento: dirbtu-

- vėše. 8
Brighton, N^Y*T— Ce

mento malūne iškilo strai
kas delei darbo mokesties 
sumažinimo nuo $1.75 iki 
$1.65. Straikuoja apie 550 
darbininkų įvairių tautų. 
Buvo atsitikimai straiklau- 
žių apdaužymo. Įvairių 
tautų kalbėtojai nurodo

Valgomi produktai sukrauti 
ledaunėse.

*
parlamentan 

perstatysianti 
jūreivi jos

Au- Detroit, Mich. — Vietinė
se ledaunėse .sukrauta mil
žiniška daugybė valgomų 
produktu. Sulyg vieno an
glų laikraščio reporterio pa
daryto surašo, ten leduose 
gulį 5.000.000 svarų mėsos, 
1.000.000 svarų paukštienos, 
150.000 sv. sviesto, 610.000 
sv. žuvų, 100.000 tuzinų 
kiaušinių, 650.000 sv. sūrių, 
175.000 bušelių obuolių ir 
apie 16.000 kvortų uogų. 
Tos visos gerybės, stovin
čios ledaunėse metus ir ke
lis Jaiko, pavasaryje bus 
pardavinėjama kaipo švie- 
žiausieji produktai.

Laikraščių statistika.
Laikraščių statistika Su

vienytose Valstijose paro
do, kad dienraščių skaitlius 
mažinasi. 1911 metais visoj 
šalyj buvo 2.472 dienraščiai, 
o 1912 metais tas skaitlius 
susimažino iki 2.460. Taip
pat ir skaitlius savaitinių 
laikraščių ir pUsiausavaiti- 
nių susimažino. Tuomi pa
tim laiku visoj šalyj susi
mažino 40 savaitinių ir 605 
pusiausavaitiniai laikraš
čiai.

VISOKIOS ŽINIOS.
Londone andai pasimiręs 

Anglijos admirolas Nowell 
Salmon, turintis 77 metus 
amžiaus. Jis turėjęs jįk-

Japonijos 
vyriausybė 
biudžetą karo 
reikalams, kuriems norima 
paskirti 100 milijonų. To
kią sumą išleisti Japoniją 
priverčianti Chinų atgiji
mas, kurie gali pasidaryti 
perdaug galingi.

*
San Rėmo (Italijoj) ju

ros pakraščiuose ant van
dens buvo pastatytas platus 
lieptas, ant kurio tankiai 
susirinkę vaikai bėgiodavo. 
Vieną dieną vaikams bežai
džiant didesne liepto dalis 
sulužo ir 45 vaikai nugar
mėjo į vandenį. Kiek tik
rai jų ten žuvo, nepranešta, 
bet manoma, kad daugiau 
pusės inkritusių.

Austro-Vengrijos sosto 
inpėdinis Karolius kovo 
2 d. š. m. iškeliaująs į Azi
ją. Regis, jis apkeliaus ap
link visą žemę ir pagaliau 
per Ameriką sugrįž vėl į 
Europą. Inpėdinis, kurio 
vardas pilnai skamba: Ka
rolius Pranas Juozas Fer
dinandas, yra vyriausiuoju 
arcikunig. Ottono sunumi, o 
dabartinio ciesoriaus brol
vaikiu.

*
1.500 bulių, auginamų 

Villa-franca (Portugalijo
je) del kovos, andai užgi
mus gaisrui tvartuose išsi
laužę iš ten ir pakrikę po 
aplinkinius laukus ir kai
mus. Daug žmonių sumin
džiojo bėgiodami. Koks 
tūkstantis bulių paskiau 
valstiečiams pasisekė su
varyti prie plačiosios upės.

Rytinėj Anglijoj iš žemės 
iškasta primitivinio žmo
gaus grobai:' Sulyg moks
lininkų hipotezų, tie grobai 
priklausą vyriškiui, kuris 
gyvenęs ant žemės ledynų 
epokos baisiausiais laikais. 
Esąs daug panašus į dabar
tinių žmonių grobus. Ant
ropologas Keith tvirtina, 
kad tie grobai žemėje išgu
lėję mažiausiai 100.000 me
tų. Iš to matoma, kad An
glija ankščiau buvo apgy
venta žmonėmis nei kiti 
kontinentai.

Labai gražus keturiose spalvose!
Jubilejinis paveikslas \ 

vKOVA TIES !; 

ZALGIRIAIS
Didumo 14x24 coliai.

Šitas paveikslas — tai re
tenybe, tai jubilejinis 500 
metų sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su 
kryžiuočiais. Paveikslas tep
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
Jagailos kovą su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo
čių galybė galutinai sumalta 
ir jų garbė sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir spau
da “Kataliko”.
Tokio paveikslo niekur nega

lima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilejinis paveiks
las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
Įėjus.
Fartlduoda labai plplal. Perkant "Ka
taliko” redakcIĮoĮe, ant vietos, pa- 
vetkslas ĮežuoĮa tik 25c. Su prislun- 
ttmu In kitus miestus, 80c. Agen
tams, Imant daug, nuleidžiama 50 
nuošimtis.

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

J. M. TANANEVICZE 
3244 S. Morgan Si., CHICAGO, ILL
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I MOTERIŲ SKYRIUS. |
INDIJONŲ MOTERIS.

Moterįs Suvienytose Val
stijose turėjo lygias teises 
jau 700 metų atgal, — pa
skelbė Edward Curtiss, pa
siųstas archeologijos insti
tuto tyrinėti Amerikos in- 
dijonų archeologiją. Indi- 
jonų gentės Gopi moterįs 
Arizonoje turi ne tiktai 
balsavimo teises; jos vienos 
riša daugybę svarbių klau
simų iš visos draugijos gy
venimo. Paimsime, pavyz- 
din, viena Gopi gentės kai
melį, Valpi. Keliama klau
simas tame, ar reikalinga 
pristatyti dar vieną augštą 
prie didelių gyvenamų na
mų, idant ten intaisius nau
jus butus moterims. Ir 
štai viena iš moterių-vado- 
vių sušaukia moterių tary
bą. Viena iš vadovių pa
siunčia slaptą paliepimą ki
toms vadovėms susirinkti ir 
pasitarti. Nei vienas vy
ras neįsileidžiama susirin
kimai!, nes tokiuose klausi
muose jie neturi balso. Mo
terįs riša daug svarbių 
klausimų politikoje. Jos, 
pavyzdin, pačios riša klau
simą, ar reikia perkelti kai
mą kiton vieton, ar palikti 
jį senoj. Priežastis tokios 
moterių intekmės ta, kad 
jos valdo ir prižiūri namus, 
o vyrai užsiima tiktai far- 
meryste. Jaigu pati nu
miršta, jos savastis pereina 
ne vyrui ir sunams, bet 
dukterinis arba jos motinai. 
Visi klausiniai sulyg šeimy
nos gyvenimo rišami tiktai 
moterių.

Jaigu vyras veda sveti
mo luomo moterį, tai jis 
pereina į tą luomą ir gyve
na jo tarpe. Jaigu iškįla 
kokis-nors nesusipratimas 
kokios porelės vedybose, tai 
klausimą riša tiktai mote- 
rįs, vyrai gali duoti tiktai 
patarimus. Prieš vestuves 
jaunosios plaukai labai dai
liai sušukuojama — tai žen
klas jaunystės ir mergys
tės; po vestuvių gi plaukai 
kitaip sušukuojami, idant 
visas mergaitės noras pa
tikti be ženklo išnyktų. 
Giminystės eilė vedama pa
gal moterių pusę, o ne pa
gal vyrų.

Kukurūzai sodinami ir 
auginami vyrų, bet kuomet 
jau jie supilti aruoduosna, 
vyras negali jų vartoti ar
ba parduoti be moteries su
tikimo. Perskyruose mo
terystėje moteris nereika
lauja nei teisėjo nei advo
kato pagalbos, ji pildo savo 
tarpo įstatymus. Jaigu vy
ras nepildo savo priedermių 
sulyg pačios, tai pati per- 
siskiria su juomi greitai ir 
paprastai. Sugrįžęs na
mon, vyras gali rasti duris 
uždarytas, o savo daiktus 
išmestus laukan. Tai — 
perskyras, padarytas jo pa
čios. Tokiame atsitikime 
jokie įstaymai, jokie per- 
kalbinėjimai negelbsti. Jai
gu gi jis nepripažįsta tokio 
perskyro, tai jis turi teisę 
kreipties į šeimynos tarybą, 
susidedančią iš jo ir jo pa
čios giminių. Bet jis tik
tai išdalies gali tikėties ap
gynimo iš pačios giminių 
pusės, nes jo paties gimi
naičiai tokiame perskyrė 
neturi tikrojo balso. Jai
gu namuose nėra ramybės 
ir sutikimo, tai vyras ir pati 
persiskiria; vaikai pasilie
ka su motina, kurią apgina 
įstatymai.

Moterįs turi savo kliubus 
ir draugijas, kur nėra įsi
leidžiami vyrai. Nežiūrint 
į ispanų misijonorių intek- 
mę, suardžiusią savo pase
kėjų šiemynos ugnavietę, 
indi jonų moterims pasisekė 
apsaugoti savo šeimynos 
tvarką ir pasilikti šeimynos 
vadove. Moterįs, gyvenan
čios upės Grand klonyje, 
turi savo papročius. Dau
gumas bandė juos ištyrinė
ti, bet moterįs savo tarpai! 
nieko neįsileido.

Vestuvių apeigos parodo, 
kaip augštai stovi tos tau
tos dora. Kuomet mergai
tė ir jaunikis gauna savo tė
vų sutikimą, pastarasis ei
na į savo numylėtosios na
mus, kurios motina sutaiso 
jam tam tikrus pietus. Val
gant pietus jaunoji žiuri į 
jaunikį, o jų tėvai rimtai 
svarsto vyro pareigas link 
pačios. Toliau jaunikis 
praleidžia 5 naktis jauno
sios namuose, kur jis laiko
mas visai atskirtam nuo na
miškių kambaryj. Paskui 
jaunikis sugrįžta į savo na
mus ir papasakoja apie tą, 
ką jis veikė per tas pen
kias dienas. Greitai jauni
kis sugrįžta pas savo numy
lėtąją su drabužiais, jo mo
tinos padovanotais jauna
jai. Jaunoji gi parengia 
kukurūzų pripildytą indą ir 
lydint savo išrinktam j am, 
eina į pastarojo namus. 
Jiedu eina tik dviese, o jau
noji neša ant galvos pa
rengtą indą. Ji vos palyti 
valgį, kokį paduoda jo mi
tina, o jaunikio tėvas tuom 
tarpu padovanoja briedžio 
kailį. Pagalios porelė eina 
į jaunosios namus. Pasta
roji neša ant galvos indą su 
kviečiais, uždengta padova
notu briedžio kailiu.

Kantrybė yra ypatingąja 
tos indi jonų gentės žyme. 
Žodis “gopi” reiškia “ra
mus žmonės”. Amerikonai 
visai nieko nežino apie tą 
stebėtiną gentę. Šiaurinėj 
Amerikoj tarpe indi jonų 
yra apie 5.000 įvairių kalbų. 
Vienoj tik Kalifornijoj yra 
30 indi jonų kalbų, kurios 
taip viena į kitą panašios, 
kaip anglų kalba į lietuvių 
kalbą. Bet apie nieką ame
rikonai taip mažai nežino, 
kaip apie Amerikos indi jo
nus.

Edward Curtiss dabar 
važinėja po visą Ameriką ir 
skaito lekcijas apie jo ap
lankytų indi jonų gyvenimą; 
apart to muzika groja jo 
surinktas indi jonų tautines 
dainas. Pirmosios lekcijos 
nesenai buvo New Yorke.

OI, TIE VYRAI!

Vyriškiai — skaitome 
viename laikraštyj — tai 
stebėtinos esybės. Nešioja 
batus, į kuriuos pri
kalta vinių, vaikščiodami 
anais beldžiasi ir knarkia. 
Skrybėles turi tankiai su
dėvėtas, o jei nenori pa
mesti skėčio, tai jį su sa
vimi taip laiko, kad labai 
lengvai gali išbadyti akis 
praeiviams.

Liežuviavimas jiems neži
nomas, tai palieka mote
rims, tečiau tankiai lanko 
saliunus ir valgyklas, gin- 
činasi už politiką, bet ir ne
paliks ant kaimyno nepaly
tėto -siūlo, jei tasai kitaip 
mąsto, gyvena ir šeiminin
kauja.

Taippat yra vyrai iš loc- 
nų manymų esybėmis-“be 
klaidos”, nekuomet niekur 
nėra jų kaltės. Namie vi
suomet atrandama kalta pa
ti, prekyboje — konkuren
cija, žemdirbystėje — pras
tos sąlygos ir samdininkai. 
Apie prasėdėjimus saliu- 
nuose, girtavimus ir kazi- 
riavimus jie visai nei nema
no ką-nors kaltinti.

Vyriškiai visuomet -“turi 
tiesą”. Kuomet vyriškis 
persišaldo, jam rodosi jau 
turįs mirti, bet kuomet jam 
paduodama lėkštė su sriu
ba nuo vištienos, idant tuo 
budu palengvinus, tai tvir
tina, kad tą sriubą galįs 
skaniai suvalgyti taippat 
ir ateinančio j* savaitėj, kai 
kad ir dabar.

Vyriškiai visuomet reika
lauja švarių marškinių, o 
kuomet jiems marškiniai 
paduodama, ima bambėti, 
kad anuose nesamą nei vie
no guziko, nors yrą visi, tik 
jie anų nemoka surasti.

Abelnai, vyriškiai nekuo
met nemoka nieko surasti. 
Nekuomet jie nežino ko no
ri ir kuo nepakakinti. Di
desniam savo pačių džiaugs
mui noriai pasakoja apie 
tai, kaip tai parinktinai jie 
butų galėję apsivesti ir ko
kiais intekmingais žmonė
mis pasilikti, jei nebūtų pa
likę tuo, kuo dabar esą.

Jie žino, kas veįkiąsi vi
same sviete, tik nežino, kas 
darosi jų Įdomiose namuose.

Apie kitų žmonių vaikų 
blogą auklėjimą jie skaito 
ilgus referatus, o savo vai
kus veda iš ’kelio. Kitų 
žmonių reikalus laiko gal
voje, o patįs bankrutija.

Bėdina pati, kurios vyras 
užima kelias viršininko vie
tas! Pa v. jei priklauso prie 
draugijų valdybų. Sąjun
gos arba draugijos gerbūvis 
jį užmuša, išgena iš namu 
visokią ramybę, kadangi 
vyras tankiai laisvas valan
das praleidžia karčemose.

Nors tie “sutvėrimų vieš-, 
pačiai” gana yra drąsus,' 
bet kuomet kūdikį paima 
ant rankų, mažyčiui grasia 
pasmaugimo pavojus. Kad 
bile kas tik naujo pasakius, 
jie visada sako, kad , kūdi
kis yra “dailus”, nors ta
sai kasžin kaip turėtų išro
dyt!. Keturių mėnesių kū
dikį sodina ant grindų; ma
nydami, kad jis imsiąs 
vaikščioti, o paskui iš to 
dar stebisi, jei kūdikis ima 
verkti. -

Visi vyrai mano, kad tai 
esama kas nepaprasto, jei 
jie moterystėje pragyveno 
desėtką metų. Ir tame at- 
vėjy visai panašus į savo 
pačias. Išmintinga pati 
moka savo vyrą vesti ant 
virvutės.

Vyriškiai labai myli fo- 
tografuoties, o paskui tvir
tinti, kad prastai nutrauk
ta.

KAIP TURIME MYLĖTI.

Kas musų trokštų atsiža
dėti meilės? O vienok — 
kaip tai daug yra žmonių 
sviete, kurie nieko nemylė
dami ilgstasi ir trokšta tu
rėti kadir trupinėlį meilės!

Jau vaikai ištiesia ranke
les į motiną ir reikalauja 
sau glamonėjimų ir meilės. 
To jausmo troškimas drau
ge su metais didinasi. Gy
venimas be meilės, nors bū
tum turtingas ir turėtumėm 
didžiausius perteklius, yra 
šaltas ir tuščias, nes jam tik 
meilė suteikia kuogražiau- 
sią šilumą ir patogumą.

Bet kaip tai sunku ręt-

^^ĮlALIKAS

karčiais tsuraati meilė ten, 
kur j os»» lakiausiai ir dau- 
giausiaL,trpkštama ir kur 
mes aną vijomis savo dū
šios ir^gir^ies jėgomis at- 
gaivintu nęrėtvmėm! Ta
da sta^mę( "klausimą: nuo 
ko tas ^|skąš priklauso, kad 
nežiūrint visi; musų pastan
gą gajįV wk, nepajėgia
me atsiekti‘ trokštamoj o tik
slo? Ar tai musų kaltė? 
Ar tas pridera nuo musų 
budo, jei turime ištisu gy
venimo keliu keliauti be 
meilės ? ; s

Viena franeuzė, ponia de 
Perrot, nėšenai pasakė, kad 
1 ‘ žmones reikalas mokinti . • r 
kaip turi mylėti, neš labai 
mažas skaitliiis asmenų my
li naturališkai ir taip, kaip 
liepia pats’instinktas. Mei
lė — švelniausis ir įspu- 
dingiausiš iš visų jausmų, 
reikalauja tvirtos paramos, 
idant galėtų išsivystyti vi
same savo vaiskume.”

Ponia Pėrrot kiekvieną 
savo sakinį paremia histo- 
riniais meilės atsitikimais, 
kuriuos paskui paskirsčius į 
dalis, prieina laipsniškai 
abelnai prie meilės. Ji ne- 
perlaužjamai persitikrinusi 
apie savo teoriją, tai yra: 
be mažiausio abejonės šešė
lio tiki į širdies galybę — 
meilę! Ji tvirtina, kad su 
meilės pagalba galima at
siekti viskas.

O juk tame bude, kokiuo 
•moterįs meilę parodo, ran
dasi didžiausias pavojus jų 
jausmams? •- Labai retai 
kuomet ihoteris palaiko sa
vyj vyro meilę, jei vyras 
perdaug aiškiai jai išreiš
kia savo jausmus, arba jei 
perdaug apie ją kalba. Vy
riškis myli ir brangina ■ la
biausiai tau ką, jis tttri sau 
iškovoti,’' -bet‘ visuomet ne 
tai, kas ‘ jam pasiduoda be 
jokios kbvoš^ kur jam ne- 
■reikialiiig1^ ■ pastangų.«' Tik
roji meilė; be savimeilės, at
ras geresnį kelią'į vyriškio 
širdį, moteris, tikrai mylin
ti savo vyrą, suptas tuojaus: 
jo laikiną gapštumą, ir el
gsis sulyg to, kaip jo bū
das to reikalauja, Kasgi 
nebus patyręs, kaipgi kan
kinančiais buna nelaiku sta
tomi klausimai, nors žino
ma, kad tas veikiama su ge
riausiais tikslais? Arba 
tiesiog buna- užgaunami ir 
atstumiami karšti meilės 
apsireiškimai, jei kas turi 
blogą ūpą, arba jaučiasi ne
sveiku? Tikroji meilė mo
ka saugoties tokių paklai
dų — tyli; rami simpatija 
geriausiai čionai gelbsti, 
liet lig laikui, kuriame mei
lės išreiškimai esti reika
lingi.

Iš vyro meilės gema ir iš
sivysto tikroji meilė ir pil
na pasišventimo ir aukų 
vaikams, motiniška meilė, 
giliausioji ir prakilniausio
ji!

Meilė gi tobuliausioj i to 
žodžio reikšmėj, be abejo
nės visuomet sutinka savi
tarpį, nors ne visuomet gal 
toj formoj, kokioj trokšta
me, ir kokia/mums, musų 
nuomone, ‘i yra reikalinga 
musų laimei, n Kiek tai jau 
ašarų liejosi/ir liesis delei 
to, kiek gašlių skundų ir 
karštų prašymų kilo į dan
gų! Taip buvo iš svieto 
pradžios ir taip bus lig pa
baigos —•' net) lig paskuti
niam žmčgaus dvelkimui! 
Ar tai senųjų laikų stab
meldės, ar murinės, ar so
dietės, ar moterįs ant sos
tų, ar bėdinos, ar turtingos 
— kiekviena trokšta mylėti 
ir būti mylima.

Laiminga, kurios išsipil
do troškimai ir velijimai —

KATA LIŪGAS
Knygų Išleistų

“Kataliko ”
del Lietuviškų Mokslainių 

ir taip kitokių vi
sokių knygų.

Taipgi ir kitų Išleistų lie
tuviškų spaustuvių Ameri
koj ir Lietuvoj.
No. Kalnu
1 GRAMATIKA. Trumpa Lietuviu

Kalbos Gramatika” del Lietuviš
kų mokyklų šiaurinėje Ameriko
je. Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė S. P. Tananevlčia. Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatika del 
lietuviškų mokyklų. Ji paranki 
ir tiems kurie nori gerai išmokti, 
lietuviška kalbą ir rašybą. Pusi. 
102. Kaina dnituose audekli
niuose apdaruose .............. 35c.

2 LEMENTOBIUS. Lietuvių Pa
rapijų Mokykloms šiaurinėje Ame
rikoje. Sutaisė S. P. Tananevi- 
čia. Yra tai parankiausias prasl- 
mokinimui skaitymo ir rašymo

' rankvedis, sutaisytas mokinimui 
valkų. Pusi. 76. Kaina drūtuose 
audekliniuose apdaruose ........ 20c.

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

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

5 NAUJA KNYGA del Lietuviškų 
Mokslainių Amerikoje. Dalis II. 
Parengė-P. Brandukas. Yra tai 
antra dalis Chrestomatijos labai 
paranki mokinimui jau pramoku
sių skaityti ir rašyti vaikų. Tel
pa joje apysakėlės ir eilės. Pusi.
212. 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 rkaityti vaikams ar
ba ir cuaugunsiems. Joje telpa 
daugiau moksliškų apsakymų ir 
eilių. Puti. .138. Kaina druotuo- 
se apdaruose .............   50c.

7 ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir 
Naujojo Įstatymo.. Parašė Vys
kupas Motiejus Valančauskas. 
Trečias su pataisymu išdavimas.

: Su daugel paveikslėlių. Yra tai 
aiškiai ir kiekvienam suprantamai 
aprašyta visa istorija nuo sutvė
rimo pasaulio ligi pradžiai krikš
čionybės. Pusi. 180. Kaina 
drūtuose apdaruose ................ 40c.

BELETRISTIKA.
8 ADYNOS APIE GIB.Txtokt.TTTS

Davatkų Gadzlnkos ir Davatka. 
Labai juokingi aprašymai, geri 
smagiai praleisti laiką. Pus’- 
24. Kaina....,.......;.......... įOc.

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

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

11 APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai 
norintiems suprasti teisybę. P.
B. šioje knygelėje aprašo koki 
pavojų atgabena žmogui rūkymas 
ir alkohoĮiški gerymat 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. Sienkievlč. Išguldė Lap
kaus vaikas. Antra laida. La
bai juokingas aprašymas apie 
užsidėjimą 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- 
tuviul-tėvynainluL Pusi. 57. 
Kaina ......................................... 26c.

15 CIECOBIUS DOMICUONAS IB 
KASĖJAI KATAKOMBOSE. Is
toriškas apsakymas Laikuose 
Krikščionių Persekiojimo. Pa
gal lenkų kalbą sutaisė P. B. La
bai puikus aprašymas apie perse
kiojimą pirmutinių krikščionių 
Ryme, viešpataujant ciecoriui Do- 
mlcljonut. Aprašyta, kaip pir- 
mlejle katalikai, vengdami perse
kiojimų, susirinkdavo ant pamal
dų l požeminius urvus, katakom
bomis vadinamus, kurie ir šian
die dar tebrandacl Ryme. Pusi.

' 217. Kaine. ............................. 35c.
Ta pati apdaryta .. . . ..................... 50c.

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

17 GELžKELIS. Pagal svetimus
rašinius paraše K. •Stiklelis. Čia 
labai aiškiai parodyta Išradimas 
pirmutinio gelžkelio Anglijoje, ir 
kliūtis, kokias turėjo jo išradėjas. 
Pus. 21. Kaina .......................... 10c.

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

fB GRAUDUS VERKSMAI, arba 
IMUrtbudlnlmas prie apmlslyjlmo 
^ąnčios Viešpaties Jėzaus Kris- 

Pust 20. Kaina

20 GŪLIVERO KELIONĖS į neži
nomas šalis. Vertė P. žemutis. 
Yra'tai labai puikus ir juokingas 
aprašymas apie L-sltikimus ke
liaujant. po išsvajotas šalis. Už
imanti ir podraug pamokinanti 
knyga. Su paveikslėliais. Pusi. 
98. Kaina .............................. 40c.
Apdaryta .....................................  b5c.

GYVENIMO GABALĖLIAI. Jo
je telpa 13 įvairių puikių, past- 
skaitymų ypatingai apie Lfet:- 
vos vargus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas atras labai dauj ge- 
nijališkų minčių apie vargdienių 
padėjimą. Pnsl. 50. Kaina .. Sėc.

22 HUMORAI) IR SATYRA.
taisė- P. B. Puikiausia .:ų 
kalboje humoro ir pajuokos kny
ga. Jei bvsi nuliūdęs paimk tą 
knygą, o ji tave prajuokįs. Pusi.
158. Kaina   .......................... 53c.
Su apdarais .............  75c.

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

24 KAIP ATliIRADO JUNGTINĖS
AMERIKOS VALSTYBĖS. Aiš
kiai parodo, kokios kolonijos bu
vo pirma ir . kaip iš jų susitvėrė 
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. Pusk 22. Kaina 10c.

26 KATORGON. Atsitikimas Mu
ravjovo laikuose Vilniuje. Para
šė P. B. Aprašo, kaip Muravjo-

' . vas be jokios mielaširdystės kan
kino ir žudė nekaltus žmones ar
ba varė -juos Sibyriun. Pusi. 18. 
Kaina.... .................................. 10c.

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

28 LIETUVAITĖ. Apysaka Juozo 
Kvietkauskio. Guldė P. G. La-

1 bai. puiki apysaka iš gyvenimo 
Lietuvių Lietuvoje apie pusėje de
vyniolikto amžiaus. Skaitydamas 
šią knygą ne tiktai ką smagiai 
praleisi laiką, bet dar įgysi sau 
naudą ir pasipažjsi su gyvenimo

■ būdu mūsų senukų. Pusi. 296.
Kaina ....................................... 50c.
Su apdarais ................................. 75c.

29 MALDOS GALYBĖ. Istoriškas 
piešinys IV šimtmečio. Lietuvių 
kalbon išguldė P. B. Puiki apy
saka iš gyvenimo pirmutinių 
krikščionių Rymo viešpatybeje. 
Verta kiekvienam perskaityti. 
Push 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
nimas ir metavonė jai įtikėjus į 
Kristų Išganytoją. Pusi, turi 75. 
Kaina ............. ....................... 15c.

31 MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juo
kingas aprašymas keliones į Pary
žių ir atgal Mikalojaus ir Glapi- 
ros Ivanovų. Parašė N. A. Lei- 
kin. Išguldė Magnus Parvalkie- 
tis. Labai juokingai aprašyta

■ prietikiai jaunos rusų poros, ke
liaujančios užsienyje, o nežinan
čios svetimų, kalbų. Labai už-

! imanti knyga. Pusi. 216. Kai-
" ;na. .V. /Įi.’.-!'.. .-.'ii-.......... 50c.
32 MYLĖK SAVO ARTYMĄ. Pa

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

33 NAŠLAIČIAI arba paveikslas iš 
praeities. Vertė Artojas. Yra

" tai labai- užimanti apysaka iš ne
tolimos praeities. Žingeidus ir 
pamokinantis aprašymas, vertas 
perskaityti. Pusi. 256. Kaina 35c.

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

35 PAJAUTA. Lizdeikos duktė, ar
ba Lietuviai XIV metašimtyj. Pa
rašė P. Bernatowicz. Vertė J. 
Maontvila. Kaina ............... $1.00.
Su apdarais ......................... $1.25c.

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

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

Č8 PŪSČIOS DVASIA. Puikus ap
sakymas iš Amerikoniškų Miškų. 
Pagal d-rą Bird parašė A. L. An- 
čyc. Lietuviškai išguldė P. B. 
Puikus aprašymas apie ameriko-' 
niškus miškus, pirmutinius jų gy
ventojus baltveidžius ir jų kares 
su Indijonais. Labai užimanti ir 
pamokinanti apysaka, verta per
skaityti kiekvienam. Pusi. 330. 
Kaina ........ ............................ 50c.

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

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

VISOKIOS KNYGOS.
41 TRIS KELEIVIAI. Krikščio

niu, Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. T. Višniauckas. Ver
tė P. B. Antra laida. Morališ
kas apsakymai- Pusi. 92. Kaina 25c.
Ta pati apdaryta ........ 30a

42 UŽKEIKTA MERGELE su bars- 
da ir Barzdaskutis. ' Labai už
imantis ir juokingas apsakymas. 
Pusi. 27. Kaina .... 10c.

£3 UŽKEIKTO URVAS. Apysaka 
iš lietuvių gyvenimo. Pagal len
kišką nupiešė P. B. Labai už
imanti ir pamokinanti apysaka. 
Pradėjęs ją skaityti negalėsi atsi
traukti, kol nepabaigsi. Tai-g: vi
siems vertėtų ją perskaityti. Pud.
288. Kaina................................. 50c,

s* VĖJINIS MALŪNAS. Pajai Įsu- 
kišką parašė P. B. Apysaka apie 
žydą, kuris nupirko malūną del 
“gešefto”, bet vėtra malūną eu- 
lajžė. 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 ...... 25e<
Apdaryta ..................................... .40ą

45 ŽVAIGŽDĖ. Rytų pasaka. Pa
rašė V. Veresajev. Lietuvių kal-

. bon išvertė J. Gieia. Chicago. 
Pus) 17. Kaina ................ 10a.

46 BETLEJAUS STONELĖ arba'3
Kristaus Užgimimas. Drama tri
juose. aktuose. Parašė P. Puiki 
knygelė del perstatymų apie Ka
lėdas. Pusi. 31. Kaina .......... 15d,

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

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

49 NIEKO BE PRIEŽASTIES. Ko
medija viename akte. Lietuviš- T 
kon kalbon vertė Magnus Parval- 
kietis. Yra labai smagi atlošimui,
nes įeina tik trįs asmenįs. Pusi.
34. Kaina ................................. 15<X

50 AIJUTĖ duktė kunigaikščio Ker- 
iiizuc. Puiki apysakaitė iš stab
meldystes laikų Lietuvoje. Pusi.

e 24. Tilžėje. Kaina .................. 10o>

51 AMŽIAUS GALAS PONSKO PI
LOTO, kuris buvo sudžia Viešpa
ties Jėzaus Kristaus. Ketvirtas 
spaudimas. Bitėnai. 1906. Spau
da ir kaštu M. Jankaus. Pusi. 16.
Kaina ........ ■.............. ’.................... 5c,

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

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

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

55 ATMINIMAI. Parašė žemaitė.
c Aprašymas ii'“tikro atsitikimo Lie-v. 

tuvoje ant . egzekvijų. Tilžėje, 
1902 m. Pūsi. 23. Kaina ...... 5c.

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

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

58 AVENTINO NEREGĖ. Apysaka 
iš Pirmųjų kirkščionystės Amžirj 
su paveikslėliais. Išvertė iš ]en 
kiško S. R. Brooklyn, N. Y. Yra 
tai puikus aprašymas iš laikų 
krikščionių persekiojimo viešpatau
jant Ryme ciesoriui NeronuL 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 m. Puiki 
apysaka apie vieną lietuvišką šei
mynėlę, atvykusią Amerikon sau 
laimės jieškoti ir vargus, kurie čia 
juos patikę. Užimantis ir pamo
kinantis aprašymas. Pusi. 82. 
Kaina ....................................  35c,

61 DEVONIŠKIŲ KRYŽIUS. Pui
kus aprašymas apie kryžių, stovin
tį Devoniškių kaime, Suvalkų gub. 
Shenandoah, Pa. Pusi. 39. Kai
na ...........................   100.

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

63 DIRVA. Metas 2. Lietuviški 
Dainiai pradžios XIX šimtmečio. 
Sutaisė J. Jonas ir Rankvedis Se
novės Istorijos. Shenandoah, Pa.
1899 m. Kaina .......................... 750į

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

Apdaryta ................................. $1.2S>
65 EDGARAS, arba nuo ateizmo 

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

66 FINAI IB JŲ GYVENIMAS. 
Viensėdis ir Pirmutinė šalna. Dvi 
daili apysakėli. Vilniuje, 1893. 
Pusi. 38. Kaina...................... 15c,

67 GRAŽI VAIKŲ KNYGELĖ. Vil- 
rjuje, 1891. Telpa čia 25 gražios 
pasakėlės, surašytos del laetuvos 
vaikelių. Labai naudingos pasi
skaitymui jaunuomenei. Surašė 
kunigas kanauninkas Krištolas 
Schmidt. Pusi. 53. Kaina .. 10<*<

JONAS M. TANANEVIČK
3249-53 So. Morgan Stų 
z £hicago, Dk j į
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Iš Lietuviškų Dirvų, g

Niagara Falls, N. Y.
Retai kada tenka surasti ; 

musų laikraščiuose žinutę iš 
Niagara Falls, N. Y. O juk 
tai garsi vieta. Į čia žiemą 
ir vasarą žmonės keliauja 
iš visų kraštų pasižiūrėtų ir 
pasigerėtų tuomi garsiu 
Niagara vandenpuoliu,' ku
ris yra vienas iš didžiausių 
Sviete. Jo puiki, išsirai- 
Čius, stačiais medžiais ap
augusiais krantais ir ūžian
čiu vandeniu upė tikrai ža- 
vėja keliauninkus. Beto, 
juk čia nemažai musų tau
tiečių gyvena. Kaip teko 
girdėti, tai čia jų yra net 
penkios dešimtįs suviršum 
šeimynų, o pavienių turi bū
ti kur kas daugiau. Bet 
jaigu apie juos negirdėti ir 
jie patįs tyli, tai, matyt, jie 
mažai ką veikia savo tau-, 
tos dirvoje. Lenkai čia 
rengia savo parapijos 10 
metų gyvavimo apvaikščio- 
jimą. Jie turi gana puikią 
bažnyčią ir mokyklą. Be- 
abejo, kad ir lietuviai prie 
jos pastatymo prisidėjo. 
Vienok jau ir lietuviams bu
tų laikas rupinties savo rei
kalais.

Vasario 5 d. š. m. čia at
sitiko baisi nelaimė. Nia
gara upės bangose žuvo trįs 
žmonės, būtent:: Eldrigde 
Stanton’as ir jo pati iš To
ronto, Can. ir 17 metų Hea- 
eock iš
Nelaimės priežastimi buvo 
įlūžimas ledo,
apdengęs dalį Niagara upės 
tarpe kataraktų ir netolimo 
tilto.

Jau nuo kelių savaičių 
! puolantis nuo vandenpuolio 
ledas spietėsi plačioje upė
je. Užėjus šalčiams, taip 

I stipriai sušalo, kad ledas 
apklojo net tūkstantį pėdų 
ilgio ir apie pusę mylios 
upės pločio. Išbandžius, 
kad ledas gana stiprus, šim
tai žmonių lankydavosi ant 
jo prisižiūrėtų iš apačios 
vandenpuolio gražybei, nuo 
kurio vanduo ūždamas puo
la iš 167 pėdų augščio, ding
sta po ledu ir vėl netoli pa
sirodo baisiai ūžiančiais sū
kuriais. Sakoma, senai jau 
šaltis taip artistiškai buvo 
pagražinęs vandenpuol: 
kaip šiais metais.

Prieš tą baisiąją nelaimę 
ant ledo stovėjo keletas 
žmonių, o su jais du vadu 
(nes be vadų neleidžiama 
pereiti upės), kurie ėjo pir
miau išbandyti ledo stipru
mą. Vienas vadas patėmi- 
jęs, kad ledas prie Ameri
kos pusės traška ir yra per- 
silpnas nulaikyti žmones, 
staiga puolėsi atgal ir liepė 
grįžti žmonėms.

Vos tik keletas tesupra
to jo perspėjimą, o kiti per
sigandę pasiliko bestovį ant 
vietos.

Netikėtai dalis ledynės 
atskilo. Pasigirdo riksmas. 
Vyras su pačia (kuriuodu 
ištiko toji nelaimė) staiga 
puolėsi bėgti į Amerikos 
pusę, bet pribėgę ledynės 
galą pamatė, kad jau ledy
ne buvo toli atsiskyrusi ir 
vien tik žaliuojantis vanduo 
tesimatė. Jiedu greitai 
puolėsi atgal ir jau buvo 
tik apie per šešis šimtus 
pėdų nuo Kanados pakraš
čio, kaip staiga jo pati griu
vo ant veido ir nebegale jo 
toliaųs eiti. Vyras puolėsi 
pačią gelbėti, bet, negalėda
mas vienas įveikti, šaukėsi 
kitų pagalbos. Heacock’as 
tuojaus pribuvo į pagalbą,

šutinį apsiaustą, tą patį pa
darė su' pačios viršutiniais 
drabužiais ir, išskleidė juos 
ant ledynės, tarsi mirties 
patalą, rengėsi jis mirti ir 
atlikinėjo paskutines parei
gas. >

Vyrąs atidžiai dabojo nu
leistos virvės galą. ’ ^Pa
plaukus po tiltui Cantilever,, 
jis nusitvėrė už galo virvės 
ir bandė pririšti pačią, bet 
vandens sraunumas neda- 
leido to padaryti. Antru 
kartu bandė tą patį, bet vi
si šitie bandymai nuėjo nie
kais. Ledyne plaukė smar
kiai, nešama banguojančių 
Vilnių. Ir taip artinosi 
prie baisiųjų sukuriu, ku
rie savyje slėpė nelaimingų
jų mirtį. Paskutinio j e va
landoje Stan+on’as puolė 
po savo nelaimingosios pa
čios kojų, bučiavo jos. ran
kas ir apkabinęs paskutinį 
kartą prieš taip baisią mir
tį glaudė ją prie širdies 
Tame tarpe prasidėjo sūku
riai. Moteris atsigulė ant 
ledynės, vyras šalę jos ir jų 
krutinės susiglaudė pasku
tinį kartą. Urnai vientik 
riksmas pasigirdo, ir ledy
ne dingo baisiai putojan
čiose sukuriu vilnyse. Tai 
buvo paskutinė nelaimingų-

. .IV

kimai ir užvydėjihias! Ne
sigailėkime, kad1 i§f kito 
miesto tie patįs1 Mūšų bro
liai

Cleveland, Ohio

kuris yra

let tas jo didvyriškumas 
atsimokėjo jo paties gyvas
timi.

Drąsuolio draugas, kokis- 
tai Roth, taipgi iš Cleve- 
and’o, išsigelbėjo. Jis pri
bėgęs ledynės galą, šoko 
nuo vienos ledynės ant ki
tos ir tokiuo budu dasiga- 
vus arčiau prie krašto, jis 
iko išgelbėtas ten stovin
čios pagelbos.

Norėta gelbėti ir likusius 
tris, bet apie šešis šimtus 
pėdų atstu nuo tilto ledyne 
skilo pusiau ir viena jos 
-dalis, be žmonių, nuplau
kė Amerikos pusėn ir atsi
mušė į krantą. Antra le
dynės dalis plaukė išilgai 
upės. Urnai duota žinia 
ugnagesiams, Amerikos ir 
Kanados pusėse. Pribuvus 
ugnagesiams, vieni iš jų su
sispietė su virvėmis po pa
krantes, o kiti po tiltu, 
idant kaip nors gelbėti ne
laiminguosius. Staiga apie 
ketvirta dalimi mylios at
stu nuo verdančių sūkurių 
skilo pusiau ir antroji ledy
nės dalis. Ant vienos liko 
vyras su pačia, o ant kitos 
jaunas drąsuolis. Tuotarpu 
pirmoji ledyne pradėjo ar
tintis Kanados pakraščiuos- 
na ir jau manyta, kad vy
ras šoks ant kranto. Bet 
jis to nedarė. Žmona jo 
puolė jam po kojų ir, turi 
but, meldė jo, idant jos ne
apleistų ir žūtų abudu drau
ge. Vaikinas gi, mojuoda
mas ranka savo draugams, 
plaukė ant antros ledynės, 
artinančiosios prie baisių 
sukuriu, kurių vilnįs jau jį 
daužė. Urnai ledyne pri
plaukė Amerikos pakrantę 
ir, pagauta vienų sukuriu, 
sukosi nekurį laiką ant vie
tos, kur jau neužilgo nelai
mingajam grasė baisi mir
tis. Heacock’as pamatė 
jam primestą nuo stataus 
kranto virvę ir bandė pa
gaut jos galą. Nežiūrint į 
taip didelį šaltį, jis nusi
vilko savo viršutinį apsiaus
tą, paklojo jį ant ledynės 
ir atsigulęs pasiekė virvės 
galą. Tuomet keletas sti
prių vyrų pradėjo traukti 
virvę augštyn. Vaikinas 
laikėsi už jos galo. Virvė 
su nelaiminguoju išlengvo 
kilo augštyn. Dešimts pė
dų, dvidešimts, dvidešimts 
penkios... Žmonės nuo 
krantų džiaugsmingais šu
kavimais drąsino nelaimin
gąjį, bet jis, tur but, jų ne
girdėjo. Jis tik kabojo 
tarpe gyvasties ir mirties, 
bandydamas persirišti save 
virve.

Išlengvo’ jo rankos pri
truko spėkų ir nutirpo. 
J ausdamas, kad nebegali 
nusitaikyti rankomis, norė
jo ląikyties dantimis. Ant- 
galo, kada jau buvo paki
lęs nuo vandens apie 60 pė
dų, staiga krito žemyn į pa
tį sūkurio vidurį. Visokia 
pagalba jau buvo užnieką. 
Pagautas ūžiančių sukuriu 
vilnyse, nelaimingasis buvo 
mėtomas kaip šiaudas. Ne
kurį laiką dar buvo matyti, 
kaip jis kovojo su vilnimis, 
tai iškildamas augštyn, tai 
vėl pasinerdamas gilumoje. 
Paskui jau jo niekas nebe
matė, o gal ir nematys. .

Tą viską matę kitu du. 
nelaiminguoju, kuriuos lau
kė toks "jau likimas. Mote
ris negalėjo žiūrėti į taip 
baisią tragediją. Vyras, 
matyti, į tą viską šaltai žiu- ri jokios naudos, Kad nors 
i’čjo. Nusiėmęs savo vir-l sykį pasibaigtų tie nesuti

valanda.
A. P. Bal—tis.

liai — tėvynės L'ietWos sū
nus — atsilanko pas Mus su 
prakilniais darbafs 9el la
bo musų tautos i^įan^s, bet 
pasistengkime ateityje rem
ti kiek tik galinVjnu^ą jau
nutę dailę, o išnyks iš tar
po musų tie nerhandagumai.

A. Radzevičius.

pagelbės, jaigu mes patįs 
nesikelsiihė iš to amžino sa
vo nerangumo ir nesirūpin
sime savo reikalais.

Lietuvos Lakūnas.

s.

Bayonne, N. J.
“Kataliko” 2-me numer. 
m. kokis-tai slaptavardis 

“Tamošiaus Sūnūs” parašė
iš Bayonne’s koresponden
ciją, kurioje išpeikia “Ne
wark’o Scenos Mylėtoji;
Draugiją”. Korespondentas 
užsipuola, kam šioji drau
gija, nekviesta vietinių —- 
suprask Bayonne’s — drau
gijų, drįso atsilankyti į 
Bayonne. Tam. Simus ma

ino, kad Bayonne tai koks 
Afrikos portas Tripolis, kur 
dabar vedama italų su tur
kais karas ir kur be leidimo 
vietinės karo vyriausybės 
jokios draugijos ir pavieni 
žmonės iš kitos apylinkės 
neturi teisės pasirodyti ka
ro apimtame aprubyje. Ne- 
warkieciai visuomet esti dė
kingi, jei pas juos atsilan
ko kokie scenos mylėtojai 
su perstatymais ir džiaugia
si, jei kas pakelia jų dvasią 
ir tautiškumą. Jie nekuo- 
met nereikalavo ir nereika- 
launa jokių pasivelinimų. 
Laikas butų ir p. Tam. Sū
nui žinoti, kad teatras, dai
nos ir kiti panašus dalykai 
yra pamokinantis daiktas. 
To delei ar galima užsipul
dinėti ant tų, kuriems rupi 
pakėlimas lietuvių scenos ir 
dailės, bet ne pasipelniji- 
mas. Patarčiau ateityje 
Tam. Sunui, rašant kores
pondencijas, prisilaikyti 
teisybės ir bešališkumo, nes 
tų dviejų dalykų joje visai 
nesimatyti. Prikaišioji
mas, buk tai lošikai varto
ję anglų kalbos žodžius, 
kalbą savaip iškraipę, ir gi 
visai neteisingas. Kad sof- 
ka negerai buvo pastatytą, 
tai to niekas neužgina. Bet 
kad koks-tai Stankevičius 
(kurio pavarde visai kitaip 
skamba) kalbėdamas varto
jo vientik šiurkščius žo
džius, tai tas yra netiesa, 
nes buvo vartojami labai 
švelnus žodžiai, prašant pu
bliką ramiai užsilaikyti per 
perstatymą, tik pabaigoje 
priminta, kad jei kas imtų 
ardyti tvarką, tai tik tuo
met bus pašalintas iš sve
tainės. Žodžiu sakant, T. 
Sūnūs, netingėjo prirašyti 
visokių nesąmonių, iš kurii; 
laikraščio skaitytojai netu
ri jokios naudos. Kad nors

Iš Nebraskos padangės.
Po visus Nebraskos vals

tijos kampelius galima už
tikti nemažai išsisklaidžiu
sių musų viengenčių. Dau
giausiai yra tai pačioj ener
gijoj ir jaunystėje atkelia
vę iš Lietuvos vyrai. Vieni 
iš jų, užsidirbę kiek pinigų, 
mano grįžti į tėvynę; kiti, 
kurie nuo kariuojnenės pa- 
sprudę, jau mano čia pasi
likti ant visados. -. Jaunų 
mergaičių tikslas yra vien- 
tik pasigauti sau vyrus. 
Kaikur galima čia sutikti 
ir baigusį Rusijoj kelias kle- 
sas ir ten buvusiose riaušė
se atsižymėjusį. Bet ką gi 
šioj “laisvoj šalyj” toji ge
riausioji musų jaunuomenė 
veikia? Širdis skausta žiū
rint čia į apsigyvenusius 
musų viengenčius, kurių 
daugelis jau net išsiduot 
save lietuviais nenori. To
ji pati jaunuomenė, kuri po 
Lietuvos sodžius ir dvarus, 
pievas ii’ miškus dainuoda
vo savo daineles, kad net 
visa Lietuvos padangė 
skambėjo nuo jos skardžių 
balsų, čia net gėdisi kalbėti 
savo prigimta kalba. O 
reikia žinoti, kad čia lietu
viai labai skaitlingai apsi
gyvenę tokiuose miestuose, 
kaip Omaha, South Omaha, 
Des .Moines, Sioux City, 
Kansas City ir įdtųosęjną- 
žesniuose netoli viens nuo 
kito stovinčiuose? mieste
liuose. Abelnal šioj apylin
kėj bus lietuvių nemažiau 
kaip 6.000. Ir tokis tai di
delis musų viengenčių 
skaitlius kaipir neprisideda 
prie tautiškojo bei visuome
niškojo Amerikos lietuvių, 
gyvenimo ir šis kampelis 
kaipir nežinomas yra. Ko
dėl gi čia lietuviai taip yra 
atsilikę? Negalima pasa
kyti, kad čia jau nesirastų 
šviesesnių, inteligentiškes
nių lietuvių. Kaltas visa
me musų pažangesnės jau
nuomenės apsileidimas, ne
rangumas ir stoką susiriši
mo. Jaigu musų jaunuo
menė pasiduotų vienas ki
tam ranką, ji galėtų nu
veikti milžiniškus darbus ir 
pralenktų savo pažangumu 
net veiklesnes lietuvių so
dybas. Pirmiausiai musų 
išsisklaidžiusiems viengen
čiams 
vieną
miestą ir įsteigti ten cent- 
ralinį tautišką namą, kurin 
lietuviai iš visos apylinkės 
galėtų atsilankyti, pasitar
ti apie savo reikalus ir pa
kvėpuoti lietuvių odvasios 
oru. Pavyzdį n turime iš 
Omahos vokiečių, kurie turi 
tame mieste savo, o didelius 
tautiškus namus.i Tuose 
namuose vokiečiai hkartą į 
metus, suvažiavę |iš visų 
apylinkių, laikę? s savo dide
lius susirinkimus ir rengia 
apvaikščiojimusiJ 3 Vosokių 
pakraipų vokiečiai 'susitai
ko ir išvien remia svarbius 
sumanymus. Daugelis gi 
musų viengenčių į naudin
gus sumanymus visai šaltai 
žiuri. Taigi, broliai, kib- 
kim į darbą. Kad ir sve
tur esame, turime ? apie save 
rupinties ir remti savuosius 
užmanymus. Gerai juk ži
nomu kad niekas mums ne-

St. Charles, III.
Vasario 3 dieną š. m. čia 

atsibuvo “Lietuvių Orkes
tras ” balius. Smagu yrą 
paminėti, kad musų jaunuo
menė taip gražiai pradeda 
linksmintis, nes tame va
karėlyje nematyti buvo nei 
vieno nusigėrusio. Dabar 
vėl girdėti vietinė T. M. D. 
130-ta kuopa vasario 19 die
ną žada statyti scenoje ko- 
kią-tai komediją. Jau čia 
nekartą buvo parengta lie
tuvių teatras ir vis parinkta 
gana geri veikalai ir nepras
čiausiai jie sulošta. Ištik
to, pagyrimo verta musų 
nors ir neskaitlinga jaunuo
menė, mylinti užsiimti to
kiais didžiai pagirtinais 
darbais. Nors visa toji 
jaunuomenė dirba sunkius 
dirbtuvės darbus, vienok, 
parėjus iš. darbo, nepralei
džia savo brangų laiką kur 
prie kazyrių arba prie alaus 
bOnkos. Taip-jau iš to ma
žo būrelio randasi ir mylin
čių sceną merginų. Tegul 
brangus broliai ir sesutės, 
negęsta tas musų darbas, 
tegul jis leidžia savo žiedus 
ir atneša kuopuikiausius 
vaisius!

Sausio 14 d. š. m. čia li
ko užmuštas lietuvis K. Žu- 
dis. Nelaimingasis nuėjo į 
darbą ir kasžin kaip pa
kliuvo po dirbtuvės keltuvu, 
kuris jį ir Sutrynė. Nelai
mė atsitiko per kompani
jos kaltę. Velionis prigulė
jo prie 3 draugijų. Liko 
palaidotas su bažnyčios ap
eigomis. Laidotuvės buvo 
labai gražios, velionį lydėjo 
apie trys šimtai žmonių, 
taip kad net svetimtaučiai 
gėrėjosi tokia lietuvių vie
nybe. Velionis paliko žmo
ną su mažais vaikeliais “di
deliame varge. Dar neži
noma, kiek ji gaus atlygini
mo už vyro m’rtį, bet, kaip 
girdėjau, kompanija siūlo 
jai 500 dolerių. Mat, kaip 
kapitalistams žmogus yrą 
pigus! A. Valiutas. “

žiai gyvena, negirtuokliau
ja,ne taip kaip musų bro
liai lietuviai. Dažnai čia 
parengiama vakariniai ba
liai. Publika sueina, gra
žiai pasilinksmina ir ramiai 
sau išsiskirsto. Čia nėra 
policijos, nes ji čia nerei
kalinga. Ne taip kaip man 
teko matyti Chicago j e ir ki
tuose miesteliuose, kur gir
tus ir besipešančius lietu
vius policistai turi kaip gy
vulius lazdomis daužyti. 
Taip, broliai lietuviai, apsi- 
švietusiems žmonėms nerei
kia lazdos arba rimbo, jie 
visuomet save susivaldo ir 
visuomet esti žmonėmis. 
Mes tik mokam bėdavoti ir 
verkti, kad sunku yra gy
venti, bet kurgi mums bus 
lengva, jaigu mes nedaug 
ką išeiname iš karčemos, 
kur prageriame savo protą 
ii’ sunkiai uždirbtus pinigus, 
o nenorime šviesties, nenori
me pažiūrėti kaip apsišvie
tę žmonės gyvena ir neno
rime sekti jų pavyzdį. Kol 
mes nesišviesime, kol nesi
rūpinsime savo reikalais, tol 
visuomet viešpataus tarpe 
musų naktis ir skurdas, o 
visą savo gyvenimą turėsi
me 
gą.

vilkti sunkiausią kator- 
S. Maskoliūnas.

Rockford, Ill.
Vasario 4 d. š. m. parapi

jos sekretorius dalino kle
bono išspauzdintus lapelius, 
ty. parapijos atskaitą. Nuo 
balandžio 11 d. 1910 m. iki 
sausio 1 d. 1912 m. parapi
ja turėjo $5.309.13 skolos; 
nuo parapijom; surinkta ir 
skolos atiduota $1.266.74, 
taigi parapija dar turi 
$4.042.39 skolos, kurią rei
kia atiduoti vyskupui Mol- 
doon.

Vasario 3 d. š. m. šv. My
kolo draugija parengė šo
kius, kur susirinkusieji gra
žiai pasilinksmino. Neži
nia delko, žmonių buvo nė- 
daug, gal šaltis užkenkė, 
bet draugija turėjo šiek- 
tiek ir pelno.

Furmonas. -

tęs iš geležies, vario ir ki
tokių metalų, nėra. Abel- 
ną supratimą, kaip įvairias 
medžiagas sujungus jos per
sikeičia, galima gauti per
skaičius “Chemijos” rank- 
vedėlį, kurį yra išleidžius 
bene Tėv. Myl. Dr-ja. 
Apie svarstykles ir mąstus 
rasite kiekviename aritme
tikos rankvedėlyje. Apie 
kitus amatus lietuvių kal
boje mums yra žinomi šie 
rankvedžiai: “Dailidė arba 
patarmės stalioriams”; 
“Kaip reikia pinti rėčkos, 
baldai ir kiti pinamieji 
daiktai”; “Ką ir kaip ama
tininkai dirba: kurpiai, 
šikšniai, pirštininkai, kaže- 
mėkai, išdirbėjai dailiųjų, 
kailių ir zomšininkai, račiai, 
virvininkai, inuilininkai, ta- 
picieriai, įrišėjai”; “Kai-ku- 
rie amatai: tepliojimas, me
taliniai išdirbimai, pynimai 
iš vielos, sietuvai ii’ sietai, 
šepečių dirbimas, įstatymas 
stiklų”; “Paprasti rakan
dai ir išdarbiai iš šakų”. 
Visas tas knygeles galima 
gauti kiekvienoj geresnėj 
lietuvių knygų krautuvėj. 
Kad lietuviams yra didžiai 
svarbu mokyties įvairių 
amatų, tas jau nekartą lie
tuvių spaudoje buvo nuro
dyta. Neabejojame, kad kį- 
lant tarp lietuvių apšvietai, 
kils ir jų ūkis, pirklyba, 
pramonė ir amatininkystė. 
Tą mes ir šiandie jau gana 
aiškiai galime pastebėti 
Lietuvoje. Amerikos lie
tuviams tai yra tiesiog ne
dovanotinas apsileidimas, 
kad jie, turėdami tokią ge
rą progą, nesigriebia mo- 
kinties amatų visiems priei
namose vakarinėse bei die
ninėse mokyklose, kuomi 
praktiškai labai daug pa
gerintų savo būvį, o pargry- 
žę Lietuvon galėtų labai 
gražiai gyventi ir atnešti 
naudą savo gimtiniam kraš
tui ir savo viengenčiams.

Elgeta pas dentistą.
— Meldžiu ponuli už- 

plumbuoti man dantis.
— Auksu, ai’ sidabru?
— Geriausiai dešromis.

IŠ ARGENTINOS.

reikėtų apsirinkti 
kokį parankiausi

Sisters, Oregon.
Šiame miestelyje gyvena 

ne daugiau kaip 20 šeimy
nų. Miestelyje yra dvi alu
dės, trįs krautuvės ir viena 
gyduolių krautuvė. Dirb
tuvių čia jokių nėra ir žmo
nės daugiausiai dirba ant 
farmų. Žemė čia nelabai 
gera, labai akmenuota, o lie
taus vasarą mažai esti. Žmo
nes vasaros metu turi daug 
vargo su vandeniu. Van
duo reikia pirkti. Kas turi 
farmą, moka už vandenį nuo 
akerio žemės vieną dolerį į 
metus. Šulinių čia nėra, 
vanduo bėga upeliais nuo 
kalnų. Kalnai labai augšti 
ir per visą vasarą ant jų 
viršūnių stovi sniegas. Šis 
nesenai dar uždėtas mieste
lis stovi nuo geležinkelio 22 
myliomis atstu. Jau antri 
metai čia gyvenu, bet lie
tuvių dar nei vieno nema
čiau,
vena anglai ir vokiečiai. 
Šią žiemą iki Kalėdų čia 
buvo gražus, šiltas oras. Po 
Kalėdų nuo gruodžio 28 die
nos daug prisnigo; vietomis 
buvo net per 4 pėdas snie
go. Sniegas stovėjo beveik 
iki sausio 25 dienai, O da
bar jau beveik nutirpęs. 
Žmonės jau pradeda dirbti 
ant farmų, mėgina arti; pa
vasariui artinanties, jau 
ir paukščiai pradeda čiul- _ _ _ _ _
bėįk Žmonės čia labai gra-‘mokinančios apie išdirbys- 

'■ ~~ ' . - . ■ ... - - ’ ’

Daugiausiai čia gy-

Colonia Sarmiento, Chubut.
Ši apylinkė yra vien ly

gumos ir tyrynai, tatai žmo
nių čia nedaug gyvena. Vi
soj apylinkėj lietuvių gyve
na apie 15 šeimynų ir 30 
pavienių. Visi užsiima gy
vulių auginimu, nes žemė 
čia nėra dirbama. Aš pats 
užsiimu smulkia pirklyba ir 
turiu savo krautuvę. At
važiavus iš kitur apie su 
tūkstančiu rublių čia pir- 
klyha negalima užsiimti, 
mažiausiai tam tikslui rei
kia apie 10 tūkstančių, nes 
žmonės čia beveik per visus 
metus ima Viską bargan ir 
tiktai atsimoka tuomet, 
kuomet ateina avių kirpi
mas. Atvažiavimas Argen
tinon dabar yra labai sun
kus, nes iš kiekvieno atei
vio reikalauja pasporto, ar 
kitokių dokumentų, be ku
rių jokiuo budu ateivių ne- 
įsileidžiama.

Pablo Žurlis.

Ne prastas išgydymas.
Jis: — Buvau paikas, 

kuomet tave vedžiau:
Pati: — Ai* ir dabar dar 

esi paikas?
Jis: — Dabar iš paikumo 

išgydytas.
Pati: — Taigi už tai man 

turi but dėkingas, kad tave 
iš to paikumo išgydžiau.

Jos pažiūros.
Tėvas: — Narsus žmogus 

tasai jurininkas, žinai, ta
sai kapitonas!

Duktė: — Kas iš jo to 
narsumo, jei iki keturių de
šimčių metų savo gyvenimo 
nemokėjo savo laivo pasuk
ti moterystės uostau.

Geras būdas.
A: —Kaip tai? Savo 

pačiai patari sueiti pažin- 
tin su Jokubiene, nužiuro- 
mą moterimi?

B: — Žinoma man, kodėl 
taip darau, nes kiek sykių 
ką nors patariu, tai mano 
pati veikia vis priešingai.

RED. ATSAKYMAI.

J. Slazui, Indiana Har
bor, Ind.
Tamsta pats gali suprasti, 
kas parašyta Tamstos ko
respondencijoj.

Turbut tik

KiekJ. Kalviečiui
mums yra žinoma, lietuvių 
kalboje knygos, plačiai pa-

Atšaukė.
Pikta boba tiek daug įsiė

dė savo vyrui, kad tasai ne
tekęs kantrybės išsitarė:

“Nesi verta, kad tave 
velniai paimtų”.

Boba vyrą teisman pa
traukia, o teisėjas vyrui lie
pia pasakytus žodžius at
šaukti, tatai jis ir sako:

“Verta, kad tave velniai 
paimtų”.
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Ir vėl aukos...
Iš Lietuvos Amerikon to

mis dienomis atkeliavo vėl 
nau j as ‘ ‘ s večias-nebūvėlis ’ 
kun. J. Kutas. Jis andai 
aplankęs Wilkes-Barre, Pa., 
a paskui iškeliavęs į Maha- 
ndy City, Pa. Apie to sve
čio kelionę “Draugas” štai 
kų praneša:

“Kun. J. Kuto kelionės 
tikslas yra svarbus. Taš
kente, Azijoje, yra lietuviš
ka parapija, kur klebonau
ja gerb. kun. Pranaitis. 
Ten yra apsigyvenę nema
žai katalikų, jų tarpe ir ne
mažai lietuvių, daugiausiai 
kareivių ir ištremtinių. 
Žmonės neturtingi, kiti ir 
labai suvargę; taigi tokioms 
sąlygoms esant negalima 
ten surinkti nors tokių su
mų pinigų, kad įsteigus nors 
ir mažų bažnytėlę. Kun. 
Kufas, kun. Pranaičio įpra
šytas, atvyko čia Amerikon, 
kad nors savo uždirbtais 
centais parėmus kun. Pra
naičio parapija Tolimuose 
Rytuose.

“Reikia tikėties, kad ge
ras tikslas ras užuojautų 
pas geros valios žmones, ku
rie nesibijo pridėti plytelę 
prie gerų darbų. Bažny
čios reikalai — tai musų vi
sų reikalai; ypač kad Taš
kente gyvenantiems lietu
viams ir ištaūtėjimas gra
sia, nesant lietuviškos para
pijos.

Tiek tai “Draugas” apie 
atvykusį svečią. Kaip ten 
nebūtų, bet svečias atvyko 
aukų rinktų tarp lietuvių, 
kadangi jam užsidirbti čia 
centus — nėra kaip. To
kių prakilnių misijų, kur 
apeina lietuvių labas, ir mes 
mielai paremiame, tik iškal
no pažymime, kad kun. J. 
Kutas butų “inteligentiš- 
kesnis” žmogus, nei kad 
kun. J. Tumas, kuris prisi
pylęs pinigų, dabar Ame
rikos lietuvius juodina, šai
posi iš jų duosnumo.

* *
Latvių katalikų prašymas.

Nesenai — rašo Lietuvos 
laikraščiai — liko išsiųstas, 
iš Peterburgo nuo latvių 
katalikų, francuzų kalba, 
prašymas Šventam Tėvui 
apie geresnį sutvarkymą 
pamaldų latvių katalikų 
bažnyčiose ir abelnai apie 
pagerinimų latvių bažnyti
nių santykių.

Tame prašyme tarp kitko 
skaitome: “Iš visų *Mogi-skaitome:
liavo vyskupijos katalikų 
daugiau kaip 300.000 kata
likų priguli prie latvių tau
tos ir apgyvena 62 parapi
jas latvių krašto Vitebsko 
gubernijoje, taipogi jų ne
mažai randas plačiosios Mo- 
giliavo vyskupijos miestuo
se išblaškytų. Tuo tarpu lat
vių kunigų dabartiniame 
laike priskaitoma viso labo 
nedaugiaus 20. Didesnėji 
dalis Peterburgo dvasiško- 

. sios seminarijos auklėtiniai, 
kurie taisos į kunigus — 
lenkai', lietuviai ir baltgu- 
džiai”.

Toliaus latviai prašo, kad 
■Peterburgo d v. seminarijo- 
įflue butų įvesta latvių kal

bos išguldymas, nors nedau
giau kaip po 2 valandi sa- 
vaite j ė, taipogi,, kad prie 
kiekvienos katalikų parapi
jos Peterburge butų pa
skirta nors po vienų vikarų 
lųtvį kunigų.

Iškalno galiiua numanyti, 
kad šis prašymas pasiliks 
tik prašymu, kadangi to
kiuose dalykuose Vatikane 
šeimininkauja lenkai kuni
gai savo intrigomis-politika 
ir jų mielai net iš augštu- 
mos klausoma. Taip yra su 
lietuviais, taip bus ir su lat
viais.

* * *
Paskaita apie Baltijos 

kalbas. — ’
Sausio 15 d. — rašo “Vil

tis” — Vilniaus “Rūtoje” 
buvo Charkovo profesoriaus 
Endzelino paskaita apie 
Baltijos kalbas. Paminė
jęs, kokios Baltijos tautos 
dabar tebėra, gerb. prele
gentas paaiškino, kurios iš 
jų išnykę, kuv gyvenusios 
ir kaip vadinasiosi. Iš Lie
tuvos pietų gyvenę jatvin- 
gai, išnykę 12 amžiuje; iš 
vakarų — prusai, išnykę 17 
amž.; iš rytų galindai, da
bartinėje Orio gubernijoje. 
Kuršiai — Kuršo gub. šiau
rės vakarų dalyje, Kauno 
gub. ir Prūsų Lietuvos da
lyje. Ligšiol buvusi nuo
monė, kad kuršiai suomių 
giminės esanti neteisinga, 
kuršiai — lietuvių kilmės. 
Tai rodo keli kuršių žodžiai, 
pakliuvę lietuvių kalbom 
Arčiausia kalha buvę pru
sai ii’ galindai iš vienos pu
sės, lietuviai ir latviai iš 
kitos; vidury tarp jų buvę 
kuršiai.

Toliau prof. Endzelinas 
pasakojęs kiekvienos gimi
nės historijų, jų rašto atsi
radimų ir tolimesnį likimų. 
Galų gale prelegentas su
pažindinęs skaitytojus su 
lietuvių kalbos tarmėmis ir 
kaimynų intekme į Baltijos 
kalbas.

‘ ‘ Lietuvių žurnalas ’ ’.
Tomis dienomis pasirodė 

svictan naujas mėnesinis 
laikraštis vardu “Lietuvių 
Žurnalas”; Laikraštį išlei- 
dinėja P. M. Kaitis. Ad
resas: 1607 No. Ashland 
avė., Chicago, Ill. Kaina 
metams 50 centų. “Žurna
las” — keturių lapų, lapų 
didumas apie 14x10 colių, 
vadinasi — aštuonių pus
lapių laikraštėlis, be jokių 
bėgančių žinių, tik straips
niai: Į skaitytojus; apie 
Marsų; palmos; iš koopera
cijų; įvairių tautų pasisvei
kinimai ; susirašinėjimai; 
ypatingas krokodilių veisi- 
simas; trumpa “pasaka” ir 
keli juokai. Tai visas to 
“Žurnalo” turinys! Nors 
redakcija ir išleistuvė sako, 
kad joms to laikraščio lei
dimas visupirmu esųs su
jungtas su visuomenės la
bu, tečiau visuomenei mažai 
bus džiaugsmo iš to labo, 
jei laikraščio turinys vi
suomet bus toksai skystas. 
O juk leidimas, veltui neat
sieina. Ar ne geriau butų, 
už tuos pinigus visuomenei 
pagaminti naudingų knyge
lių pasiskaitymui, kurių ne
priteklius labai at jaučiama? 
Tokia musų nuomonė. Bet 
“L. Žurnalo” kalba, taisy- 
kliška ir, jei jam bus lemta 
ir toliau išeidinėti, velija
ma pasisekimo.

* *
Norėjo nukryžiuoti.

Lodžiuje (Lenkijoje) ne
senai buvo sekantis atsitiki
mas. Keletas moterėlių

marijavičių; o labiausiai jų 
vadovė Karalina Mastai e- 
rienė, kuriai rbdyda vieši 
kokie tai regėjimai, prasi
manė nukryžiuoti marijavi
tų vyskupų Kovalskį.~'Toms 
apsvaigėlėms išrodė, kad 
trįs marijavitų vyskupai — 
Golembiauskas, Kovalskis 
ir Pruchniauskas — tai 
Švenčiausioji Trejybė, o 
Kovalskis esųs pats Dievas 
sūnūs. Nupynę erškėčių 
vainikų, jos apstojo vysku
pų bažnyčioje ir rengėsi 
kryžiuoti tuo tikslu, kad nu- 
kryžiuotasai paskui prisi
keltų iš numirusių ir tuomi 
atkartotų stebuklą. Bet 
kiti marijavitai šoko ginti 
vyskupų ir atėmė iš įsiutu
sių moterių nagų. Mald- 
namin apsilankius ir polici
ja, kuri suėmus keletu mo
terėlių. Tų pačių dienų bu
vo mėginta dar kelisskartus 
suimti Kovalskį ir... nukry
žiuoti... ■.

* • Sš
Apie Višteliauską.

“Lietuvoje” p. Pauga 
praneša indomias žinutes 
apie Višteliauską (Vište
lių), atsirandantį Argenti
noj, beprotnamy j. Tarp
kitko pranešime skaitome:

“Pranešu visiems; jog 
senelis Andrius Vištelius- 
Višteliauskas, vienas iš 
svarbiausių Aušrininkų, yra 
dar gyvas. Jis vis yra tarne 
ligonbutyj, kur pirma bu
vo. Jis yra vargingame 
padėjime. Valgiui perkasi 
saldžius pyragaičius, nieko 
kita valgyti negali, pe^ tai 
yra labai silpnas. Dantįs 
silpni, todėl jis mano, jog 
maitingesnio maisto valgy
ti negali. Dabar jis užsi
ėmimą turi su knygomis, 
vien skaitymu užsiima. 
Prie savo lovos turi jis ma
ža stalelį ir knygoms spintų. 
Senelis skundžiasi, kad 
daug pinigų, siunčiamų iš 
Amerikos, negauna; gaunąs 
tik tuščius konvertus. Se
nelis skundžiasi, kad negau
nąs “Lietuvos” ir “Tėvy
nės”.

*

Del Suvalkų gubernijos 
savyvaldos.

Vilniuje išleidžiamas “K. 
Litewski” štai kų rašo:

“Del lietuvių kalbos var
tojimo miestų savyvaldos 
įstaigose Lenkijoje lenkai 
jau susitarė su Bulota. Ko
misijoje lenkai praneš ben
drų pataisymų; sulyg to pa
taisymo, Suvalkų gubemij. 
miestų tarybos pačios rink
siančios sau kalbų, kuria 
busiu vedami posėdžiai. 
Tečiau vyriausybė nesutin
kanti įvesti lietuvių kalbos 
miestų savyvaldon, aiškin
dama, jog lenkų kalba esan
ti leista tiktai, kaip išimtis 
iš bendrų valstybės taisy
klių, ir kad tame atvejyje, 
jei gyventojai nenorėsią 
lenkų kalbos, tenai tegalė
sianti but įvesta tiktai rusų 
kalba”.

Katalikams jubiliejus.
Šiemet spalių 28 dienų 

sukaks tūkstantis šeši šim
tai metų nuo to laiko, kada 
Rymo ciesorius Konstanti
nas Didysis, pergalėjęs savo 
priešų Maksencijų, sustab
dė krikščionių persekioji
mų. Tai buvo 312 metais. 
Sekančiais metais ciesorius 
Konstantinas išleido ediktų, 
kuriuo suteikta liuosybė 
krikščionių tikybai. Tos 
•sukaktuvės Italijoje busiu 
švenčiamos su didžiausiaja 
iškilme, prie kurios jau da

bar pradbda Italijos katali
kai rųošties. Kai kur.^ 
laikraščiai ipaduoda suma
nymą 4— tioje vietoje, kur 
Konstantinas pergalėjo 
MaksenMjų p— ties tiltu 
“Ponte, įMolle” pastatydin
ti bažnyčių s Kristaus Perga
lėtojo vardiju.

* *
Caras — lietuvių kilmės..
“Vien. Liet.” koksai tai 

p. Nežinomas paduoda se
kančių indomių, .bet gana 
tuščių, žinutę:

“The People’s Cyclopae
dia” (psi. 497. tom. II) taip 
rašoma: “Romanovai, da
bartinė Rusijos imperatorių 
giminė, kaip sako, paeinan
ti iš vieno lietuviško kuni
gaikščio kilmes, iš 4 šimt
mečio”.

Tai vis tik 
koma”, bet 
koma.

“sako” ir “sa- 
tikrai nepasa-

* *
Pastabų nebus.

“Draugo” 7-tame nume- 
ryj P- Pastabų Rašytojas 
tam pačiam laikraščiui pra
neša štai ką:

“Nemalonios aplinkybės 
privertė mane atsisakyti 
nuo tolesnio rašymo Redak
cijos pastabų. Atsisveikin
damas su savo skaitytojais, 
ištariu ačiū tiems visiems, 
kurie mielai priimdavo ma
no rašinėlius, taippat tiems, 
kurie geru žodžiu paragin
davo prie tolesnio ir uoles
nio jų rašymo. Sudiev. 
Pastabų Rašytojas.”

Vadinasi “Draugas 
toliau neturės redakcijos 
pastabų ir laikraštis liksis 
tik žinių nešėju, daugiau 
nieko. Darbas be ideos vi
suomet .nę^psiraoką. ,;;;;

jau

AKLAS AKLĄ VEDA.

“Kataliko” 51-me numj 
1911 m. tilpo straipsnis 
antgalviu: “Atsišaukimas į 
lietuvius Chicago j e”. Po 
straipsniu pasirašė kokis- 
tai Aug. J. Kvederaitis. 
Tame straipsnelyje tiek pri
rašyta vienpusių išgyrimų, 
kad visas , raštelis aiškiai 
skamba kaipo apskelbimas, 
bet ne gero velijantis pa
tarimas. Numanydamas, 
kad musų jauni vaikinai, 
patįs neapsišvietę, kitus''ve
da į šviesą, į mokslą, tą pat 
dieną (21 d. gruodžio, 1911) 
parašiau prasergėjimo laiš
ką į p. Aug. J. Kvederaitį, 
idant- jisai pats geriau iš
tirtų šitą reikalą pirma 
kvietimo kitų jojo neva su
manymo. Už kelių dienų 
gavau atsakymą, kad jisai 
(Aug. J. K.) apie viską da- 
žinojęs iš Žemę Pardavinė
jančios Kompanijos Agen
to, kuris buvo tyčia atsiųs
tas žmones vilioti, idant 
lengvatikiui važiuotų į Flo
ridą ir tenai ant dešimties 
dešimtini^, arba margų, že
mės be varąo gyventų, o 
“kompanija”,’anot p. Aug. 
J. K., “turk tam tikrus 
ekspertus (žinovus) žemės 
išdirby st ė*fe, &irie kiekvie
nam nežinan^am turi vis
ką parodyt ir pamokyt už 
dyką”. f D

Aš priminiau, kad jam 
nereikėtų žmones vesti į 
jam pačiam nežinomą šalį, 
geriaus, kad jisai pats ir 
jam pritariantieji kreiptų
si į poną J. Butkų, 30 Mėli 
River st., New Haven, 
Conn. (Žiūrėkite “Lietu
vos” No. 41, 1911 m.) ku
ris, pirmiau, sumanė su
kviesti norinčius žemę pirk
ti ir podraug nusipirkti 
' V; a 

JRŽVA2. fett .Wai# -ji A „aži

dvarą Lietuvoje ir pasida
linti. ; . ' . ' ;

Į šitą minti; p. Aug. J. 
K. man šiaip atsakė: “Bet 
ar galima sugrįžti? Iki ne 
tik valdžios tvarka, bet ir 
žmonių ypatybės, iki žmo
nės nesupras mokslo svar
bumo, tai mums sugrįžti 
reiškia tiek: arba su davat
ka rąžančių ritinėti, arba 
žengti tiesiai į kalėjimą ir 
ten save fiziškai naikinti, 
lyg tas Macochas už brol
žudystę. Iki tamsybės 
šmėkla ir reakcija viešpa
taus, tai mums jokiuo budu 
negalima grįžti į Lietuvą”.

Šitoji ištrauka parodo 
drąsą ir dvasią šito vadovo. 
Jisai bijosi rožančiaus ir 
davatkos, o visai intiki sve
timtaučiams viliokams ir 
kitus savo brolius lietuvius 
padeda apvilti. Kalba apie 
kokį ten mokslą, bet su vi
su tuo mokslu bijo susitikti 
davatką su ražančium ran
kose. Tai Lietuvos revo- 
liueijonierius!

Prie šito paties reikalo 
“Chicago Daily Tribune” 
vasario 9 d., 1912 m. paduo
da žinią, kad šita Floridos 
žemės pardavinėjimo kom
panija tiek daug nekaltų 
žmonių apgavo, jogei tų 
nuskriaustųjų skundai pa
siekė net Suvienytų Valsti
jų kongresą Washingtone, 
D. C. ir dabar t. v. Repre
zentantų Komitetas tardo 
tą apgavystę. Ponas Frank 
Clark Floridos “Represent- 
ativs” šitaip išsitarė:

“Milijonai dolerių su
plaukė į skrynias šitų žemę 
pardavinėjančių sukčių 
(land-sharks) Floridoje už 
tokias vietas, kurios yra 
nuo aštuonių iki dešimčiai 
pėdų gilumo po vandeniu ir 
kurias geriau priderėjo par
davinėti kvortomis užuot 
akeriais”.

. Akyveizdoje šitokių suk
tybių, geriau musų žmo
nėms pritinka teirauties 
apie musų tėviškės — Lie
tuvos dvarus — kur mums 
visiems gerai žinoma derli 
Lietuvos žemelė, o ne sekti 
paskui takius 
čius vadovus, 
būdami aklais 
vesti... į balą!

Dr. A. K. Rutkauskas. 

sias tautos dirvoj darbinin
kas Mažojoj Lietuvoj yra 
p. Jonas Vanagaitis, kuris 
šiemet buvo aplankęs ir Su
vienytųjų Valstijų lietu
vius. Iš šito vyro galima 
labai dauk ko sulaukti Pru- 
sų lietuvių atgaivinime”. 
— Be abejonės čia kores
pondentas yra apsirikęs 
Vanagaitį beišgirdams. Mi
nėtasis J. Vanagaitis netu
ri nei jokios simpatijos tarp 
Prūsų lietuvių ir nekados 
negal ir negalės jų atgaivi
nime dalyvauti. Priežas
tis nenoriu čion minėti, bet 
tik tiek sakau, jog tame jis 
pats kaltas yra ir nieko 
nėra galima jam tame gel
bėti. Tiesa, jis bando tarp 
lietuvių sukinėties. Kartą 
Klaipėdoj, norint jam lie
tuvių susiėjime kalbėti, jis 
liko nuo estrados nušvilptas 
ir negavo nei žodžio ištarti. 
Antrą kartą jis buvo vėl 
atėjęs, bet nujauzdamas, 
jog pritarimo neras, nepra
šė žodžio ir tik bandė “By- 
rutę” tarp susirinkusių lie
tuvių dalyti. Bet nekurie 
iš jų paėmę “Byrutę” ir ją 
pusiau perplėšę, metė po 
stalu ir tuomi jam savo an
tipatiją parodė. O tas at
sitinka su juom netik Klai
pėdoj, bet ir kituose susiėji
muose. Ii’ prie skyrimo de
putatų į ciesorystės seimą 
nekuriuose susiėjimuose 
jam prastai klojosi, žodžiu 
sakant, jis neturi simpati
jos ir nekados Prūsų lietu
vių atgaivinime ko gero nu
veikti negalės, norint jis ir 
norėtų ir veltui korespon
dentas jį taip išgyrė. Aš 
manau, jog korespondentas 
to nežinojo ir praeitį minė
to J. Vanagaičio nepažįsta.

Berods, Prusnose yra vie
nas darbštus vyras, o tas 
tai yra p. Vidunas. Jis 
netik savo darbą, bet ir 
daug skatiko Prūsų lietu
vystei aukauja ir stengiasi, 
kiek galėdamas, Prūsų lie
tuvius dorybės ir lietuvys
tės keliu vesti. Nekartą 
yra J. Vanagaitis bandęs 
“Byrutėj” p. Viduną pur
vais drabstyti, ale per tai 
jis dar daugiau prieš save 
neapykantos sukėlė. J. 
Vanagaitis stengiasi vis sa
ve priešakiu statyti ir sau 
gerą rekliamą daryti, ale 
tuomi jis vis daugiau tarp 
Prūsų lietuvių intekmes ir 
simpatijas prapuldo.

Liūdnas, labai liūdnas 
yra Prūsų lietuvių padėji
mas. Jie yrav kaimenė be 
ganyto j aus, tai yra be in
teligentijos. Ir jaigu šian- 
ten koks inteligentas yra, 
tai tas yra urėdninku ir nie
ko negal del lietuvystės rei
kalų veikti. Jis tur šokti 
pagal valdžios dūdą, o val
džios tikslas. yra visai sve
timas tautas Prusnose su- 
germanizuoti. Taigi, kaip 
sakiau, Prūsų lietuviai yra 
be ganytojaus, jiems trūks
ta vadovų ir lietuvystės 
idealų.

Prusą lietuvis.

pasisiulan- 
kurie patįs 
nori kitus

IŠ MAŽOSIOS LIETUVOS

Skaitvdamas “Kataliko” * — 
pirmųjį numerį šių metų, 
radau ir korespondencijų iš 
Prūsų Lietuvos, parašytų 
p. Alyvos. Kadangi kores
pondencijoj yra pasipainio
ję kelios klaidos, todėl not
rių čia jas šiek-tiek patai
syti.

Kaslink Prūsų lietuvių 
laikrašti jos, tai čia kores
pondentas grynų teisybę ap
rašė; ji visa lietuvystei nie
ko nedera. Ale jei mes gi
liau pažiūrėsime į priežas
tis, tai ir negalime nieko ge
resnio iš jos norėti. Jos lei
dėjai, išimant “Konzerva- 
tyvų Draugystės Laiškų” 
yra vokiečiai ir jų tikslas 
yra ne kelti lietuvystės rei
kalus, bet tik sau gerų “ge- 
šeftą” daryti. O tiesų pri
pažįstant, mes ir negalim 
iš jų reikalauti, kad jie lie
tuvystės reikalais užsiiihtų. 
Berods, dabar sutarė keli 
lietuviai savotiškų laikraštį 
įsteigti ir jau kelis mėne
sius jį išleidžia, bet kiek čia 
lietuvystei gero išeis, apie 
tai dar nėra galima ko sprę
sti.

Korespondentas savo ko
respondencijoj tarp kitko 
rašo: “ Vienas anų

DVASIŠKIJĄ IR PARA 
PIJONAI.

V . /':■

kenkti, taipgi nenoriu nu
duoti save kokiuo-tai mo
kytojum. Išreiškiu tame 
dalyke savo nuomones kai
po katalikas.

Kristus yra įsteigėjas ka
talikų tikybos ir Jisai pir
miausiai paskyrė dvasiški- 
jų, suteikdamas apaštalams 
šiokį prisakymų: “Petrai 
ganyk aveles ir avinėlius 
mano”. Su tais Kristaus 
žodžiais, kaip matosi, visi 
katalikai sutinka. Net ir 
laisvamaniai dvasiškijų, 
ty. kunigus, vadina pieme
nimis, o žmones jų avelė
mis. Tik čia ne visi su
pranta tų žodžių reikšmę. 
Nekurios avelės, ty. para- 
pijonai, šiaušiasi, bliauna ir 
visokiais budais niekina sa
vo ganytojų-kunigų. Žino
ma, avelės nerimsta ant 
prastesnės ganyklos todėl, 
kad už rubežiaus mato pui
kesnę ir platesnę, kur vis
kas leidžiama daryti. O 
;uomsyk piemuo, turėda

mas rankoje rykštę, ty. pri
sakymus Dievo, to dangiško 
Gaspadoriaus, gena jas at
gal ir neleidžia bristi į iška- 
dų, ty. į nedorybę, many
damas sau, kad už prapul
dytų tyčiomis avelę atsakys 
Memens kailis. Nes tokis
yra tikėjimo principas.
Juk, žiūrint iš šalies į tuos 
nuolatinius ginčus parapi- 
jonų su kunigais, net kar
dais juokinga, kad patįs 
žmonės stato bažnyčias, pa- 
;įs užlaiko kunigus, žodžiu, 
patįs duoda savo ganytojui 
rykštę, nuo kurios paskui 
jie verkia. Juk kunigo 
priedermė yra skelbti žmo
nėms anapus grabinį gyve
nimų ir’vesti juos į amžiną
ją laimę, o ginti nuo pra
pulties. Pagal tikėjimą yra 
du keliu : vienas siauras, ve
dantis į dangų, o antras pla
kus, vedantis į pragarą. Tai
gi, jaigu kas tiki, kad ku
nigas yra Dievo leistas ir 
jaigu tiki, kad jis nemirs, 
bet tiktai persikels į am
žiną gyvenimą, tas turi bū
ti paklusne avele Kristaus 
vynyne ir nemurmėti prieš 
savo ganytojus, nes jo rykš
tė neturi būti tau skaudi, 
ir neprivalai šiauštis prieš 
kunigų, bet priimti viską, 
kaipo Dievo malonę. Prie
šingai, jaigu kas į tą viską 
netiki ir dejuoja, kad jį 
skriaudžia, — nors to gal 
dar niekas nėra girdėjęs, 
kad kunigas kur-nors butų 
žmogų apiplėšęs,' — patar
čiau tokiam prasišalinti 
nuo bažnyčios. Vienok, pra
sišalinus nuo tikybos, irgi 
nereikia keikti dvasiškiją, 
kaip daugelis tą daro. Jai
gu jau jo mokslui ir neti
ki, tai tikėk, kad jis yra 
taippat žmogus ir gerbk jį 
pagal amatą, kuriuomi jis 
daro sau pragyvenimą, nes 
užvydėjimas yra visuome
niška nuodėmė ir yra prie-r 
šingas žmogiškumui.

Nerašau čia dvasiški  jos 
apgynime, jaigu kas taip 
manytų, bet tiktai nors 
trumpai pažvelgiu į tai, 
kaip žmonės kartais nelo
giškai elgiasi. Daug kų ga
lima pasakyti ir ant dva
siškuos, bet gal kas kitas 
tame dalyke atsilieps į ma
no straipsnelį.

J. Pakarklis.
Gal jau ir ne naujiena 

yra girdėti, kaip musų žmo
nės atsineša į dvasiškiją. 
Bet tarpe Amerikos lietu
vių mes matome nuolatinę 
parapijonų su dvasiškiją, 
kovą, kurioje sutiksime 
daug keistumo. Del geres
nio supratimo dalykų, nors 
trumpai pažvelgkime, kuo
mi yra dvasiškiją ir para- 
pijonąi. Nemanau čia kamįklaudamas visuomet giedu

Dievotas žuklius.
— Kaip girdžiu, Motie

jau, tai jus net nedėliomis, 
per dievmaldystę, žūklau
jate? — klausia kunigas žu- 
kliaus.

— Taip, jegamastėli — 
atsako Motiejus — ale žu-

ser-

>

6



DU VAIZDAI.

SANTYKIAI MAKE
DONIJOJE.

VĖL TIE PATĮS...

Ir vėlei tie patįs jaunybės Ižtikai, 
It laimės šmėkla, vėl jie temdo akis... 
Ir norai tie patįs, tie patįs vargai, — 
Jausmais tais pačiais vėl gaivinas širdis.

Anuomet auklėdams krūtinėj dainas
Žmonijos tikėjaus aš norais šventais;
Kovoj nuolatinėj už mintis jaunas
Nors silpnas — tapt vyru stengiausi darbais.

Paskui, kad po kojų pamynė likims 
Gyvenimo jauno svajones lakias, 
Vaitodamas laukiau, kol siela nurims, 
Nes troškau dainon įpint gaidas naujas...

Širdis sudrebėjo, papurtė sparnais 
Ir veržiasi vėl prie gaivių spindulių. 
Ir plaukia daina ašarėlių lašais 
Ir viltį gaivina dienų giedresnių...

Bažnyčioje sielos pakilo audra, 
Galinga geismais, pasekmėmis baisi; 
Širdies nuskaustos erdvėn lieka malda 
Ugninga, kaip krintanti žvaigždė šviesi...

Visiems, kurie širdį man geidė sužeist, 
Ir tiems, kurie juokės iš mano skausmų ' 
Ir tiems, kurie ruošias mirtin mane teist — . 
Aš noriu vainiką nupinti iš dainų...

■hk

Nūdien viešpataujanti 
Makedonijoje santykiai at
kreipia vėl viso svieto domą 
į save pasiremiant ant ten- 
deneijinių telegrafų prane
šimų. Kadangi telegrafų 
agentūros priklauso žy
dams, p žydai yra karšti •S , . - ■ “ .

Jei yr kas nubėga atgal mintimis 
Ir trokšta jaunybės vėl žengti keliu, — 
Tam iš atminimų atgims praeitis, — 
Ir tars silpnučiu skausmo balsu... myliu!...

K. Žegota.

kio namelio policija arba 
pavieto agentas.

Panašių atsitikimų yra 
daugybė visuose didesniuo
se miestuose.

Tai skurdo ir neteisingo 
draugijinio surėdymo vaiz
das.

Šitai antrasis vaizdas:
New Yorko. didmiesty j, 

dailiuose ir brangiuose vie
nos milijonierės rūmuose, 
rūmų savininkė parengė ba
lių, kūriau susirinko Ame
rikos dykaduoniai turčiai. 
Baliaus salė puikiai išpuoš
ta, o milžiniškuose veidro
džiuose ir žvilgančiose grin
dyse atsimuša pasipuošusių 
ponių žemčiūgų ir brilijan- 
tų blizgėsis.

Šukžda ponių šilkinės 
suknios, skamba linksmas 
juokas, pašaliniuose kam
bariuose geriama šampa
nas; kasžinkur paslėpta" pa
rinktoji orkestrą skleidžia 
stebuklingas meliodijas, po
romis šoka, linksmybė di
dinasi; ant ausų šnabždama 
meiliški žodžiai, ponai su 
poniomis susikabinę tai 
vaikščioja, tai sėdi; gašlumo 
patraukimas susirinkusius 
apsiaučia — linksmas oši
mas, viskas verda, kaip ug- 
nekalnyj pirm išsiveržimo.

Staiga pašalinės durįs at
sidaro ir salėn ineina namų 
ponia, ‘1 Salome ’s ” rūbuose, 
o paskui aną dar keliolika 
ponių tokiomis pat parėd- 
nčmis. Ant plikų kojų ka
bo auksiniai bransaletai, o 
jų kūną dengia lengvutis 
šydras, per kurį matoma vi
so kūno plikumas...

Ir ant specijaliai paruoš
to sosto užsilipa... “kara
lius Saliamonas” histori- 
niuose rūbuose ir priešai jį 
tos plikos moterįs ima šokti 
rytų šokį, už kurdamos žiū
rėtojuose patrakimą ir pa
prastas orgijas, kaip Nero- 
no laikais...

Kas toliau ten veikiasi, 
verčiau jau užtylėti...

Tai antrasis vaizdas — 
lobio ir prabangos (perte
kliaus) vaizdas!

Pas vargdienius buvo ma
toma plikas kūnas, nes ne
turėta už ką nusipirkti 
drabužius, o pas lobininkus 
pliku kurni šviečia begėdės 
moterįs....

Tai du luomai: vargdie
niai, mirštanti badumi, ir 
turčiai, susisėmę į savo ran
kas auksą ir už nieką neat- 
sižiurinti į pirmųjų vargin
gą padėjimą.

O panašių vaizdų, kaip 
augščiau išdėstyta, galima 
Amerikoj kasdiena visur 
matyti. Nėra stebėtina tad, 
jei darbininkų neužsiganė- 
dinimas link turčių kasdien 
vis smarkiau didinasi.

O juk čionai, Amerikoj, 
viskas turėtų but kitoniš- 
kesniau. Duonos ir kitko 
tokioj turtingoj šalyj netu
rėtų anaiptol nei vienam 
žmogui stokuoti.

Bet čionai nėra žmonių, 
tiktai... šaltos, nejauslios 
uolos—turčiai, kuriems per
teklius išėdė smegenis ir vi
sokius žmogiškus jausmus.

Kuomet tie žiaurus san
tykiai bus pakeisti teisin- 
gesniais?

Ineik, gerbiamas skaity
tojau, su mumis sumenku- 
sian nameliu, kuris verčiau 
turėtų būti vištininku, o 
pamatysi viduj bėdinos dar
bininko šeimynos neapsako
mą skurdą. Tos šeimynos 
galva, vyras ir tėvas, po 
sunkiai ligai negalėdamas 
niekur gauti darbo, su so
pančia širdimi žiuri į suny
kusius ir išbadėjusius pen
kis vaikučius ii’ susirūpinu
sią savo žmoną.

Namukuos šalta, nes tai 
žiemos laikas, o bėdinoji 
šeimyna neturi nei anglių, 
nei pinigu, neturi už ką nu
sipirkti. O šia per sieną 
plyšius veržiasi vidun šal
tis ir aštrus vėjas ir ra
miai sau švaistosi po pirke
lę, kankindamas ten gyve
nančius niekam nekaltus 
asmenis.

Tos šeimynos nariai ne
turi net patogesnio sau ap
sivilkimo. Visi apsikarstę 
kokiais tai skarmalais, per 
kuriuos vietomis matosi 
nuogas kūnas, o iš apautu- 
vu išlindę pirštų galai.

Vaikučiai sušalę ir išal
kę tyliai verkšlena, glauz- 
damiesi vienas prie kito, o 
anų jauniausi užkimusiu 
balsu šaukia: ‘*mama, val
gyti — mamyte, duok duo
nos...”

Verksmas drasko krutinę 
nelaimingai motinai, kuri 
priversta žiūrėti į savo vai
kučių kentėjimus, o tėVas, 
nusiminimo prislėgtas ir li
gos išdžiovintas, užsidengė 
rankom veidą ir pats neži
no nei ką mąsto. Turbut 
jis mąsto, kad butų buvus 
geriau, idant jis butų ne
pasikėlęs iš tos ligos, ver
čiau butų nukeliavęs į ana
pus grabo, nei kad dabar 
turįs žiūrėti į savo namiš
kių vargus ir pats vilkti fi
ziškas ir morales sunkenv- 
bes.

Kad staiga į duris kas 
toksai pabeldė ir, nelau
kiant kol bus durįs atidary
tos, įsirito vidun dvi žmo
gystės. Pirmutinis, tai 
konstabelis, o antrasis — 
savininkas tų namelių, ku
riuose . apkalbama bėdina 
šeimyna gyvena. Konsta
belis valdiškuoju balsu ap
reiškia persigandusieins na
miškiams, kad jei jie ištisą 
mėnesį už namelius nėra 
mokėję raudos, tatai šeimi
ninkui pareikalavus įstaty
mų vardu jiems liepiama iš
sikraustyti.

Negelbsti tėvo išaiškini
mai, kad mielai randą už
mokėsiąs, gangreit tik gau
siąs darbą; negelbsti pra
šymai ir motinos ašaros, 
per nieką persigandusių 
vaikų verksmas — įstaty
mų perstatytojas, gal būti 
su nesmagumu, bet suima 
neturinčius jokios vertės 
rakandėlius-daiktelius, iš
neša ant gatvės, šeimyną iš
gena laukan ant šalčio, na
melius užrakina, raktą ati
duoda namelių savininkui 
ir abudu sau nueina, nesi
rūpindami, kas toliau bus 
su išvarytais nelaimingais.

Ant laimes šalia praeina 
polici jautas, patiria visą 
atsitikimą, pašaukia patrol- 
vežimą, šis paima motiną su 
vaikais, nuveža policijos 
nuovadon ir iš ten visus pa
imtuosius paveda pavieto 
agento globom Bėdinas 
tėvas palikęs prie savo 
daiktelių ant gatvės, suša
lęs laukia, ar kas ant jo 
kartais nesusimylės, nepri
glaus kur kokion kertelei!, 
ar jam nesuieškds kito ko

turkų priešai, to delei ir 
skleidžiama pasaulin bai
siausios žinios apie padėji
mą Makedonijoje.

Štai kas tarp kitko gir
dima Makedonijoje:

Mokytoją J. Babunskį, 
serbą, gyvenusį šiais laikais 
Makedonijoj j Turkijos vy
resnybė pasmerkus dešim
čiai metų kalėjimai! už ko
kią tai užmušė j ystę, kokios 
jis nepapildęs. Turkijos 
žandarai surištą Babunskį 
ant arklio raitą gabenę į di
desnio miesto policijos nuo
vadą, bet jam kokiuo tai 
budu pasitaikius pasprusti 
ir laimingai iškeliauti į Ser
biją.

Dabar tasai laimingai su
grįžęs Serbijon, vieno čekų 
laikraščio reporteriui papa
sakojo štai ką:

Turkijoje Abdul Haiiii- 
dui viešpataujant, Makedo
nijoje santykiai buvo bai
sus, bet šiandie tą šalį val
dant jaunaturkiams, tenai 
padėjimas daug baisesnis. 
Tuomet. liaudis galėjo gy
venti, kiekvienas sodžius 
buvo susiorganizavęs ir ga
lėjo pasekmingai ginties 
nuo plėšikų užpuolimo. 
Kiekvienas sodžius turėjo 
savo “eetą” ir turėjo arti
mus Susinėsimus su aplin
kiniais sodžiais. Kaip tik 
kur-nors išgirsta šūvis, iš 
visų pusių skubinta pagal
bon. ' Pasitaikindavo ir tuo
met, kad serbai žudyta, bet 
tai butą labai retų atsitiki
mų, o nūdien tam žudymui 
įvesta sistemas.

Kuomet pirm trejų me
tų Turkijoje apskelbta kon
stitucija, iš kalnų į namus 
sugrįžo į 1.000 serbų suki
lėlių. Bet jaunaturkiai ne
išlaikė savo duoto žodžio, 
Ja'unatūrkių vyriausybė 
ėmė mokėti pinigais dova
nas už kiekvieno sukilėlio 
galvą, kokia jai buvo per
statyta. Tuomet tarp kitko 
nužudyta garsus vaivada 
Kristie. Kuomet jo apy
linkėj apsireiškė plėšikų 
arnautų būrys, kuris gy
ventojus žudė ir jų mantą 
plėšė, Kristie apreiškė, kad 
jis pasirengęs sudaryti ser
bų “četą” ir plėšikus su
imti. Ir prie tos progos ir 
delei to turkai jį nužudė. 
Tuo pačiu laiku ir tuo pa
čiu budu nužudyta dar keli 
kiti vaivadai, mokytojai ir 
daug žymesnių serbų.

Turkai — pasakoja Ba- 
bunskis — buvo ir bus fa
natikais be atsižiūrėjimo į 
tai, kokiai partijai priklau
so. Reikia perskaityti ko- 
ranas, kad supratus turkų 
psyekologiją. Geriausiu tur
kų fanatizmo priparodymu 
liudija atsitikimas Istipe. 
Tenai sudegė sena turkų 
džamija, o turkai sudegino 
cerkvę, lėšuojančią 20.000' 
dinarų, iš pagiežos, už at
mušimą iš jų nagų serbės 
mergaitės. Ir už tą savo 
niekšišką darbą jie nebuvo 
patraukti atsakomybėn.

Turkijos valdininkai ne
turi jokio apšvietimo. Tik 
labai mažas turkų valdinin
kų nuošimtis mokančių 
skaityti ir rašyti. Mokan
tis truputį geriau skaityti, 
nors nebūtų išėjęs jokių 
mokyklų, gali likties augštu 
valdininku. Mokintiems 
krikščionims visos valdvie- 
tės toli neprieinamos. 
Krikščionįs kareiviai iš
siunčiami į Mažąją Aziją. 
Jei pasitaiko krikščionį pa
skirti sodžiaus žandaru, tai 
jam uždraudžiama areštuoti 
mahometaną. Turkijos mo
kykloms stoka apsišvietu- 
sių mokintojų; mokyklose

tankiausiai mokiniai moki
nami tik kovaiiią o koraną 
išguldo tamsiausieji fanati
kai dvasiškiai. Slavių kul
tūra kurkasfc airgštesnė už 
mahometanų. Mnisų moky
klos daug ^ėrėšnės, o pre
kyba, pramanė ’ ir žemdir
bystė randasi išimtinai sla
vių rankose^

Baisus daiktai dėjosi Ma
kedonijoje išginklavimo lai
kais. Tūkstančiai žmonių 
užkankinta. Vidurinių am
žių kankinimai tai mažas 
niekis tų ąkyyeizdoj. Žmo
nėms ant galyų užvarinėta 
geležiniai lankai ir tais lan
kais galvos taip ilgai spaus
ta (veržta), kol akįs iš Savo 
vietų neiššokdavo. Ran
kos rišta užpakalin rete
žiais ir paskui taip ilgai 
tempta, kol neplyšdavo krū
tinė. O kiek nūdien Ma
kedonijoje randasi vargdie
nių be rankų, be kojų, ne
regių ir su baisiausiomis 
žaizdomis. Daugumas, pri- 
sibijant tų torturų, nusižu- 
dydavo.

Turkijos teismai tankiai 
pasmerkia miriop nužiūri
mus slavins, nors tie niekam 
nieko blogo nėra padarę.

Mane — pasakoja Bą- 
bunskis — kaltino už bul
garo nužudymą ir pasmer
kė dešimčiai metų kalėji- 
man, nors visai buvau ne
kaltas. Paprastai veikia
ma taip, kad turkai patįs 
žudo serbus ir ūž tai kalti
na bulgarus, o žudydami 
pastaruosius, kaltina vėl 
Serbus. Tuo tarpu jų nuo
mone turką tegalinti nužu
dyti tik serbas arba bulga
ras. Jei koks turkas vie
šai nužudo krikščionį, tuo
kart nei tardymai neveda
mi. Jei kur kain pasitaiko 
nudėti turką, "'tada uždaro
ma kalėjiman visi sodžiaiis 
gyventojai.

Išgilikluota'tiktaikrikš- 
čionįs. Turkams ir arnaii- 
tams ir toliau leista nešio- 
ties ginklai. Delei to bile 
vienas arnautų sodžius ima 
terorizuoti visas apylinkes. 
Pastaraisiais laikais Make
donijon ėmė emigruoti iš 
Bosnijos mahometanai, ku
riuos turkų vyresnybė ir 
kolionizuoja Makedonijoj.

Arnautų tauta esanti vi
sai nuožmi ir ji norinti gy
venti tame nuožmume. Tai 
esą puslaukiniai žmonės, 
nors tarp jų esama jau daug 
ir krikščionių.

Dabar delei ėmimo ka
riuomenėn krikščionių, dau
gumas jaunų vyrukų išbėgo 
į kalnus ir miškus, kiti į 
Serbiją ir Bulgariją. Su
grįš jie kuomet nors į Ma
kedoniją, bet su šautuvais 
rankose.

Makedonijos serbai su 
graikais sėbrauja, kadangi 
jų reikalai niekur nesusi
kryžiuoją. Nekuriose tik 
vietose graikai su bulgarais 
gyveną nesutikime.

Tai tokie Makedonijoje 
santykiai ’ viešpataujant 
jaunaturkiams. 

------------------

SUGULĖ VISOS NELAI 
mės.:

’l ~Vieno vokiško dienraščio 
korespondentas ..taip apra
šo padėjimą Turkijoje:

Rodosi, Turkijoje prany
ko visokį draugijinė tvarka 
ir, kad kitados galinga vieš
patystė atsiras ant anarchi
jos prapulties kranto, jei 
greitu laiku neatsiras gele
žinė ranka viešpatystės su
tvarkymui.

Nūdien atsirado didžiau
siame pavojuje visas 3 me

1.
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tų atliktas pažangumas, o 
apie naujus parėdymus ne
gali but nei kalbos.

Skaitlingose viešose gy
venimo vietose nūdien pasi
rodo viskas aršesniame pa
dėjime, nei kad butą kita
dos, ■ valdo vau j ant pavary
tam nuo sosto Abdul Hami- 
dui.

Tasai valdovas, kas tiesa, 
savotiškai rūpinosi viešpa
tystės ir gyventojų reika
lais, bet vis-gi rūpinosi. 
Pav. telegrafų žinyboje se
niau nekuomet nebūta ilges
nių pertraukų, nudien-gi 
vietomis telegrafų vielos su
naikintos ir žinyba anas pa
taisyti yįsai nesirūpina, vi
soks judėjimas to delei per
traukta ilgesniems laikams. 
Telegramai į Vokietiją-eina 
kelias dienas. Cenzūra 
taippat aštri ir kvaila kaip 
Abdul Hamido laikais, tai
gi Europos laikraščių ko
respondentai savo raštus 
siunčia laiškais į Bulgariją, 
o iš ten viskas pasiunčiama 
depešomis.

Viešpatystės išdas tuš
čias, o finansų ministeris 
nei mažiausių kreditų nega
li išgauti. Pinigų stoka 
taip daug atjaučiama, kad 
jei taip toliau viskas tę
sis, valdininkai ir oficieraį 
negaus algų.

Miestuose valdybos, tar
si, išmirusios, kadangi nie
kam miestuose nerupi nei 
švarumas, nei tvarka. Tas 
pat yra ir pačiame Konstan- 
tinopolyj. Net kariuome
nėj prasidėję viršininkų 
sauvaliavimai, nors to pir
miau nekuomet nebūta. 
Kareiviai, kurie trims mė
nesiams tarnyston pašauk
ta, jau trečioji savaitė lau
kia paliuosavimo ir negali 
sulaukti. Taip butą ir Ab
dul Hamido laikais. Tik
tai Abdul Hamid nebūtų 
leidęs tokiems liglaikiniams 
kareiviams šalti ir badauti, 
o nūdien tie kareiviai be 
duonos šala ir be to dar jie 
neleidžiami namo. Be to 
paaiškėjo dideli apsileidi

mai surašant naujokus, pa
daryta žymios klaidos kas 
link metų. Turkijoj ka
dangi, abelnai imant, tan
kiai žmonės nežino, kiek jie 
turi metų. Kadangi valdiš
ki metrikai be rūpesčių ve
dami (tik vieni krikščionįs 
turi bažnytinius metrikus), 
to delei daugumoj vietų vie
tinis muktai’’as bile vieno 
žmogaus metus paskiria 
taip sakant iš akies, iš at
minties. Jei pasakė metus 
kadir klaidingai, tečiau taip 
ir turi but. Ir taip, vieną 
sykį kariuomenėn pašauk
ta taip sakant 20 metų jau
nikaitis, bet paskui pasiro
dė, kad tai ne jaunikaitis, 
bet 40 metų vyras, turintis 
sūnų jau 19 metų. Ir to 
žmogaus iš kariuomenės iš
imti negalima, net patsai 

karo ministeris pasakęs, 
kad jis tame reikale nega
lįs nieko padaryti. Kitus 
kartus karo vyresnybė ieš
kojo vieno žydelio, kuris 
turėjęs stoti kariuomenėn, 
bet paskiau pasirodė, kad 
tasai žydelis turįs vos-tik 
13 metų, lankąs mokyklą. 
Vienas 12 metų graikas 
taippat turėjęs stoti kariuo
menėn ir vostik nuo to iš
gelbėtas.

Tarp gyventojų neužga
nėdinimas vis labiau plati
nasi, brangumas didinasi, 
darbai mažinasi, prekyba 
sustoja, žodžiu sakant, nū
dien Turkijoje viskas mė
gina ant vietos sustojus ne
pasijudinti.

Turkijai reikia respubli
kos ir sumanų valdininkų.
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ŽIEMOS VAKARAS
Vertė K. PUIDA.

galva

drau-

balsu

(Pabaiga)
Svečio galva pamažu pradėjo drebėti, blakstienais 

į Simanę miksėdama: — Oi! gyventi su tavim, tėveli, 
negaliu! — tarytum sakė. Negyventi man toje grįčioje, 
kur duonos nekuomet nepritrūksta, kur žmonės san
taikoje ir padoriai gyvena, kartais susirenka linksmai 
laikę, praleisti... Netikėtai čia užėjau, pats nežinoda
mas, kur einu, by tik toliau nueiti ir pabėgti nuo to, 
kas mane iš užpakalio veja. Netikėtai čia užsukau ir 
neištesėjau, į grįčią įėjau... Bet čia likti negaliu.... 
Tuoj atsikelsiu ir eisiu, nes perlabai nusidėjau, kad 
nereikėtų kentėti! Negali kitaip būti... Tu pats, tėve, 
pasakei ir nuteisei, kad kitaip negali būti...”

Senio galva taippat pradėjo drebėti, tarytum sakė 
| svečią:

— Kitaip negali būti, sūneli, negali būti...
Atrėmė Simanas šimtu raukšlių apdengtą veidą į 

sieną tokį apsiniaukusį ir rustų, kaip audros debesis...
Tuo tarpu vienos verpėjos dainavo. Vaikinai, 

vienon kuopon susitelkę, kasžin-ką šnabždėjo, kartais 
ištardavo vieną žodį garsiau, kartais dėpteldavo į atei
vį. Staiga nutruko mergaičių daina, kaip peilio nu
plautas siūlas, o tyloje, kuri užviešpatavo grįčioje, pa
sigirdo drąsus Antano balsas:

— O pasportą ponas turi? Parodyk, pons, pas- 
portą; norime žinoti, kas tu toksai?

Ir. šeši vyrai apsupo statinę, už kurios sėdėjo pa
keleivingasis. Prišakyje stovėjo atsegtu skrandiniu 
Antanas, papierosu burnoje ir, drąsiai pakelta

’ klausė svečio. Kiti kartojo:
— Parodykite pasportą... dabar be pasporto 

džiama vaikščioti po žmones...
— Gal tu Dievas žino kas! — paniurusiu 

sušuko dailidė.
— Gal tu Vapsa! ■— suriko Ignas... Neveltui va

dino jį gudriu; jis pirmutinis valandėlę prieš tai, pa
žvelgęs į sėdintį už statinės svečią, lyg naują mįslį An
tanui ir dailidei užminė: — Gal tai Vapsa?...

Iš-už statinės pašoko svečias, žibančiomis akimis, 
lyg persekiojamas žvėris, išpusta nosim, baisiais keiks
mo žodžiais ant lupų. Pašoko, geležim kaustytą laz
dą pakėlė ir, plačiai ja užsiskėtęs, pašoko prie durų. 
Bet vienu akimirksniu vaikinai sugriebė jį už pečių. 
Iš visų pusių pasigirdo trukšmingi klausimai:

— Tai tu toks! vieton pasporto lazdą mums ro
dai? Ho, ho, geras, matytį, iš tavęs paukštelis...

— Vapsa... tikrai Vapsa!... laikykite, laikykite!
— Laikylrite, žmones, ei, laikykite! neleiskite!
Nusigandusios mergaitės, kaip avįs, susitelkė vie

non kuopon prie kamino: didžioji Kazė iš baimės net 
ant krosnies lipo, dvi mažos mergaitės pasilenkė prie 
žemės ir veidus motinos sijone kavojo. Tiktai senutė 
nieko negirdėjo ir nematė; galvą į krosnį parėmus 
snaudė, kartais per snaudulį niūniavo ar murmėjo.

Prie durų kovojo. Apsuptasis nelengva buvo su
griebti... Stiprus, nors liesas, ištrukdavo, alkūnėmis ir 
kojomis pasigelbėdamas. Tas dar labiau juos erzino. 
Koliojo ir keikė. Pagalios Antanas pirmutinis, paskui 
dailidė, taip stipriai sugriebė jį, kad jau visiškai judin- 

-v. t’s negalėjo.
— Virvę! — sušuko — ei, bobos, virvę duokite!
Katrė nė iš vietos nepasijudino.
Senutė per snaudulį murmėjo:

“Nebirbinkite, broleliai, nebirbinkite, 
Širdelės mano nekiršinkite...”

O iš kuopos vidtfrio vyriškas balsas nuolankus, 
prašęsis, iš baimės drėbęs, kalbėjo:

— Leiskite mane, žmones, jaigu Dievę širdyje tu
rite, jaigu vėlės išganymo trokštate, leiskite! Aš jums 
nieko blogo nepadarysiu, eisiu iš čia, tuoj eisiu, amžinai 
iš jųsų akių pražūsiu, dingsiu, tiktai leiskite, oi, leis
kite...

Vyrai susijuokė ir reikalavo nuo moteriškių vir
vių. Senis Simanas, atsistojo ištisas, rankomis sumo
jo, lupas atvėrė ir, nieko nepasakęs, atviromis lupomis 
susmuko ant suolo.

Prie kamino snaudžianti senutė suniurnėjo:
“Nebirbink, tėveli, nebirbink, 
Širdelės mano nekiršink, 
Broliai mane užmušė...”

Antanas išbėgo į priemenę virvių, kurių moters 
nedavė. Sugautasis vėl tampėsi. Susirietė, pečiai 
krutėjo ii’ galva įsitraukdavo į pečius taip, lyg kad 
jo kūnas butų raitęsis nuo gaunamų bizūnų. Mirtinai 
išblyško ir neapsakomas skausmas iškreipė lupas...

— Netikėtai pas jus užėjau — kalbėjo uždususiu 
balsu — netikėtai, ant valandėlės — be jokio blogo 
sumanymo... kad tik atsilsėti... ir tuoj eisiu... nieko blogo 
nepadarysiu... tiktai paleiskite mane, jaigu Dievą šir
dyje turite... jaigu nors lašą gailesčio... jaigu vėlės iš
ganymo trokštate... leiskite... del Dievo malonės... oi, 
žmonės!...

Senutė čia-pat prie žemės niūniavo:
“Broleliai mane užmušė,
Peilį į širdį įsmeigė...” „ -

— Sustokit! — staiga prabilo balsas, visus kitus. 
. perviršijęs, liepti, matomai, pripratęs. — Sustokit! leis- 
karite jį! atsitraukite ir leiskite jį!

Tai Simanas vėl atsikėlė nuo suolo ir jau, kaij 
nesusmuko, bet rustus, baltais drabužiais, j)la

čiū odiniu diržų ‘persijuosęs, išsitiesęs, i 
sviro ant krutinės, žengė f grįčios vidurį.

— Leiskite jį ir atsitraukite! — paliepė "jis,
Valandėlę svyruodami ir stebėdamiesi, vaikinai at

sitraukė: vienas Antanas, virvėmis rankoje grįždamas 
iš priemenios, mėgino priešintis : i

— Juk tai Vapsa, kaip Dievą myliū^V’i

ilvą nu
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(Rašo “Viestiiik Znaniaredaktorius V.J^itiier).
Teikiamos skaitytojo domai knygos ąūitorius nėra 

mokslininkas, net nėra gamtažinis, bet sodrus tėmyto- 
jas, kuris tuojaus duoda sumaningus išaiškinimus bui
čių, kurios šiaip yra paliekamos nežiuroms. Ą Su šitais 
gyvulių pasaulyje apsireiškimų aiškinimais galima 
sutikti, arba autoriaus siūlomų aiškinimų ‘nepripažinti, 
bet negalima nepripažinti jam mokėjimo atkreipti do^ 
mą į daugelį gyvulių pasielgimų jų išaiškinimo tikslu 
drauge su dvasišku šitų gyvulių veiklumu. | ?

Vokiečių leidėjų firma “Kosmos”, kuri išleido į 
žmones dro T. Zellio knygą, augština jį “nauju Brė- 
mu ’ ’. Negalima pasakyti, kad tame nors kiek butu tiesos 
ir nebūtų dideliu perdėjimu. Pats dras Želi taipgi ne
atsižymi dideliu kuklumu ir visur, kur gali, stengiasi 
parodyti save kokiūo tai Kolumbu. Šitai/ nuo pirmutb 
nių savo įžangos eilučių jis pradeda niekinti niekur 
moksle nerandamą tvirtinimą^ — būk pas gyvulius pro
to nėra... Tokiu būdu, polemika del šito sų Vaizdina- 
muoju priešu, žinoma, neturi jokios tikros vertės, — 
ištikrųjų tai tik šaudymas iš patrankų į žvirblius.

Antra vertus, minėjimas apie draugišką priėmimą, 
suteiktą autoriaus knygai “Polifem-gorilą”i nenukly- 
dus nuo teisybės — periodinė spauda kaip pas mus, 
taip ir užsienyje, dažniausiai yra rankose Žmonių, tu
rinčių menką gamtos pažintį mokslo — -netari didelės 
svarbos, kadangi surinkti “Kosmos” firmos atsišauki
mai apie minėtą knygą toli nėra pilnais: taip jų neran-- 
dama nuomonės nors ir tokio rimto leidimo kaip “Na7 
turwissenschaftliche Wachenschrift”, ar kitų moksliš- 
kij laikraščių. Tąsyk, žinoma išdava, butų kitokia.

Pripažįstant pilną tiesą autoriaus akylumui, sąmo
jingumui ir populerizavimo gabumui reikB pasakyti, 
kad pamatinis dro Zellio tvirtinimas knygoje “Polifem- 
gorila” nuvedamas prie tor kad eiklpp^»Jfelifem tu
rėjo būti gorila dėlto, jog pas gyvulius, tąme skaitliu- 
je ir pas gorilą, priešingai žmogaus akims, esą apskri- 
čios, — yra tikra besuomone. Tuo tarpu autorius su 
pasididžiavimu pasako, kad iki jo niekas nepatyręs, 
jog gyvulių akys yra apskričios. Ir šitas tvirtinimas 
buvo apreikštas su tokiu įsitikėjimu, kad bendroji spau
da priėmė tą grynu pinigu. Bet... mokslas be pasigai
lėjimo pašiepė šitą tvirtinimą, visai nesutinkantį su 
tikruma ir tokiu budu gundžioji hipotezė .apie Polifemą- 
gorilą susikūlė į kietas moksliško plikažodžiu dro 
Zellio tvirtinimu neužsitikėjimo Uolas.

Tokiu jau palinkimu, iš vienos pusės, atradinėti 
Amerikas, iš kitos, — prie perdaug greitų kartais iš
vadų autorius atsižymi ii* šitoje knygoje. Ją skaitant, 
šitą reikia turėti Omenyje/

Mes, žinoma, visa tat pasakome ne su noru inkvėpti 
ueužsitikėjimą šita, apskritai imant, puikia knyga, tik 
nurodyti į tam tikro kritiško atsinėšimo reikalingumą 
sulyg kaikurių autoriaus išvadų. •

Tokiu budu apsiginklavus atsidėjimu žiūrėti į skai
tinį su sąmoninga sąvytumo dalimi, mes neabejojame, 
kad skaitytojai apturės nemažą naudą skaitydami šitą 
užimančiai parašytą knygą, pilną skaitlingų branginti
nų buičių ir patyrimų iš gyvulių gyvenimo. Su dauge
liu išvadų, dažnai labai intemptų, skaitytojas, gal nesu
tiks, dar į didesnį, pirmiaus nepatirtą skaitlių buičių 
atsidaris jo akys, apskritai gi šita puiki knyga turės su
žadinti akylumą ir apiprasmintą žvilgsnį į aplinkiją.

Šitos didelės jos vertybės" privalo išpirkti mažas 
paklystis, kurios, tiesą pasakant, nei vieno negali pa
klaidinti. Ten, kur autorius leidžiasi tvirtinimų labai 
abejotinų, mes dedame kabėse klausimo ženklą (?). 

Kaikur padėjome pastabas, kurių vienoketstengęmės iš
žengti, kadangi jų prireiktų labai daug, pannnėjus pa- 

padal'ančio kartais
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' * -Draugiškas priėmimas, kuris sutiko0 ma&io 

iymėti visas paklystis autoriaus, 
aet neužtektiną fiziologijos pažintį.
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- ĮŽANGA,

knygą 
“Palifem-gorila” netik vokiečių spaudo j§, bąt ir užsie
nių raštijoje, paskatino mane imtis pyle Išsamesnio 
išdėjimo savo pažymėtų jau augščiau minė toge knygoje 
pažiūrų, nukrypusių nuo paprastųjų pažiūrų apie rnano- 
rhę pas gyvulius proto; meb utį. Šitą uždavinį aš sten
giaus atlikti visa straipsnių eile, atspaustų išsiplatinu
siuose laikraščiuose. \

Del ko mes skaitome gyvulį neprotingu?. Daugu
mas žmonių laiko gal bereikalingu ir atsakyti į tokį 
klausimą.- Jie tuojaus nurodįs, kad atsitikimai, kur net 
Augščiau- organizuotieji gyvūnai yeikįg, labai kvailai, 
yra sutinkami taip dažnai^ kad visokia abejonė :ąpie 
irotb nebūtį pūsi juos privalo išnykti. Reikia tik ap-

pat išalkę, bet negali ištolo savo patarnautojų pa:sidairyti aplink save ir mes tuojaus patirsime antai ši
tą: arkliai baidosi bežalįniausių daiktų.-.k

SK-~

M
stū^o ^tiuliai-duktė dūksta raudoną skarą pamatę; 
avy^ sni vargu išgelbetos iš degančio tvarto bėga į jį 
atgal; šunes su įnirtimu loja ant besiritančio rato, gy- 
vėdžiai žvėrys baidosi ugnies, paukščiai bijosi prastų 
skarmalų ir baidyklių, ir tt.

Šitoje knygoje aš pasirūpinsiu skaitytojui parody
ti, kad augščiau minėtasai manymas apie gyvulių pro
tą yra klaidingas. Tam tikslui aš pasinaudojau visur 
išmėtytos medžiagos dalimi, sutaikiau ję su skaitlin
gais, nepagarsintais dar išvadais ir apdirbau visa tę 
sulyg vieno žvilgsnio. Tasai žvilgsnis yra tokis: augš- 
čiau nurodytieji, kaipo ir daugelis kitų apsireiškimų 
gyvuliij gyvenime, kurie mums atrodo neišmintingais, 
visai nėra tokiais, jei į juos žiurėjus šituoju žvilgsniu. 
Taigi, negalhna sakyti, kad gyvulys proto neturi.

Prisipažįsiu, kad man nesmagu buvo išeiti kuone 
visur prieš vyraujančią nuomonę, kokia ji apskritai bu- 
vo. Bet ir čia atsveria sena patarlė: amicus Plato, sėd 
magis amicus veri tas — pirma teisybė, o paskui Plato
nas. Aš jaučiu, kad didelė daugybė mano privestų bui- 
čių, paliudis mano naudom

Pamatinė tiesa, kurią aš čia noriu parodyti, nebu
vo pripažinta nei Darwino, nei kitų gamtininkų. Ta 
tiesa sako: juo geresnis regėjimas, juo prastesnė uoslė. 
Daugelį gyvulių, turinčių gerą uoslę, mes klaidingai va
diname kvailais del jų menkų akių. Laikraštiniuose 
straipsniuose del vietos trukumo aš šito negalėjau ge
rai parodyti; taippat beveik niekad man Besitaikė pro
ga atsakyti priešininkams. Abi šitas spragas aš pasi
rūpinsiu užpildyti šitoje knygoje.

Prie teikiamų šitoje knygoje išaiškinimų, kurių 
žvilgsniu gyvulių pasielgimai atrodą kvailais, visai nė
ra tokiais, man pasisekė ateiti šitokiu keliu. Daugelis 
augščiaus organizuotųjų gyvulių, kaip tas visų yra pri- 
pažiuama, prie tam tikrų aplinkybių parodo gana augš- 
tę nuovokos laipsnį. Aš negaliu prileisti, kad tas pats 
gyvulys galėtų neišmintingai elgtis, jei, sakysime, bi
josi ugnies (kaip va gyvėdžiai žvėrys) arba baidyklių 
(k.\v. paukščiai). Man buvo aišku, kad mes, žmonės, 
su savo ribotu protu ir su savo begalo vienapusišku 
jausmų sudėjimu neturime jokios tiesos tuojaus spręsti 
apie kitų esybių proto dovanas.

Juo daugįaus aš šitais klausimais užsiėmiau, juo 
labiau paaiškėjo man, kad mes niekuomet nesuprasime 
gyvulio veikimų, jei nežinosime, kaip jis gyveno pir- 
miauš, ir jei mes nežiūrėsime į tai, kad jo pajautimai iš 
daugelio pusių sutaisyti ne taip kaip pas mus. Ištyrus 
gi senus gyvulio papročius, o taipgi jo pajautimų su
dėjimo ypatybes, galima ateiti prie neapsakomai pras
tų, daugelio atrodančių keistais ir neišmintingais gyvu
lio veikimų, išaiškinimų.

Kad šitas nebuvo susekta senai, tai kaltą t am e yįsą 
aplinkybių eile, kurių aš čia nurodysiu tik šias. Visų 
pirma zoologija, kaipo mokslas, kurios ryškių nuopelnų 
niekas- negali užginti, užsiima, daugiaus vidujiniu ar 
orutiniu gyvulių sudėjimu, kaip gyvenimo budu. To- 
liaus, šios dienos kultūrinis žmogus, didžiųjų miestų 
gyventojas, taip yra nutolęs nuo gyvulių pasaulio, jog 
jis negali permanyti jų dvasios veiklumo. Didžiausią 
progą tėmyti turi daugelis medėjų, bet jie paprastai ma
ža tepaiso apie musų naminių gyvulių protėvių gyveni
mą. Taippat jie, kuone visi be išimties, yra apsipažinę 
tik su nedaugeliu savo gimtinės gyvulių srities atsto
vais, kuomi ir išaiškinama neretai tam tikras jų pa
žiūrų vienpusiškumas.

Apie save aš pasakysiu tiek, kad aš daug vertingos 
medžiagos gavau nuo zoologinių daržų ii’ žvėrynų už- 
veizdų, kuriems tariu čia širdingą ačiū. Kiekvienam 
aišku, kad žmogus, daugelį metų prižiūrėdamas gyvulį, 
gali geriaus numanyti apie jo nuvokimu ir pajautimų 
organus, kaip gamtininkas nušovęs. kur-nors dešimtį 
šitų gyvulių. Vietinis u žži urėtoj as dažnai moka — 
kaip tas neatrodytų neintikimu — teisingiaus spręsti 
apie tam tikrą gyvulį, kaip to gyvulio tėviškės gyven
tojai, nors jie medžioja jį nuo neatmenamij laikų.

Iš daugelio pavyzdžių čia privesiu vieną. Sodrus 
tyrinėtojas v.-Vissman rašo savo veikale “In den 
Wildnissen Afrikas und Asiens”2 kad sulyg negrų žo
džiais strusiai negirdi. Aš šitą perskaitęs tariau sau, 
kad ta nuomonė yra klaidinga, nes pas strusių tiek daug 
yra priešų, iš kurių nurodysime tik į kraujagodų vil- 
pišį (leopardą), kad nuo jo senai butų nelikę nei žy
mės, jei jis. negirdėtų. Geresniam įsitikinimui aš nu
ėjau į zoologijos daržą Berlyne. Savo pažiūras į stru
čių girdėjimą išdėjau užveizdai. Užveizdas linksmai 
nusijuokė ir paaiškino man: “jie girdi puikiai!” Prie 
mano akių jis padarė visą eilę ištyrimų, iš kurių kuo- 
tikriausiai pasirodė jo nuomonės teisingumas.

Tas žmogus turėjo pilną tiesą juoktis, nes jis per 
trisdešimtis metų prižiūrėdamas pusę • tuzino strusių 
tikrai galėjo žinoti, ar strusiai girdi ar ne..

Kaip atsirado klaidinga nuomonė pas negrus, leng
va suprasti, prisižiūrėjus strusiams jų porojimosi laiku. 
Šitame stovyje jie, panašiai tetervoms, tetervinams ir 
k. atrodo kurčiais.

Kadangi besiartinant šėrimo laikui kuone pas vi
sus gyvulius pastebiama didelis jausmų intempimas, 
tai yra aiškų, ant kiek daugumas žmonių klystame ma
nant, buk zoologiniame darže negalima numanyti apie 
ten esančių gyvulių pa jautimų sudėjimą. Priešingai, 
daugeliui užveizdų senai jau metėsi akysna, kad pa
virinai gyvuliai šėrimo laiku, k. v. beždžionės, žirafos, 
katąs jau ištolo pažįsta tarnus, nešančius jiems mais
tą it<4Wb džiaūgsmą parodo išlaukiniais ženklais, kiti 
gi gyvuliai, kaip va žebros, vilkai, meškos, hienos, taip-

Namai ir Lotai ant 
Pardavimo.

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

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

AUBURN AVĖ.
2 lubų medinis namas, 3 Storai ir 

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

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

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

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

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

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

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

ABCH ST.
1 lubų meilinis namas. Randos at

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

mai. Kaina ...................... $1500.00.
1 lubų mūrinis namas. Kai

na   $2150.00.
ARCHER AVĖ.

2 lubų medinis namas. Kai
na   $3000.00.

EMERALD A VE.
2 lubų medinis namas. Randos at

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

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

? .^pV.U,.. medinis -namas. . - Randoe 
' atneša .$420.00 metams. Kai

na    $3000.00.
2 lubų mūrinis namas. Randos at

neša $300 metams. Kaina $4000.00.
2 lubų medinis namas. Parsiduoda 

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

Kaina .................................  $4000.00.
VISK ST.

2 lubų medinis namas, 4 gyvenimai. 
Kaina ............   $4500.00.

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

FOX ST.
. 1 lubų medinis namas, 6 kamba

riai. Kaina .......................... $1900.00.
HALSTED ST.

1 lubų medinis namas bu Storu. 
Kaina ...........    $3000.00.

1 lubų medinis namas, 1 gyvenimas,
su maudykle. Kaina .......... $2300.00.

2 lubų medinis namas ir Storas su
keturiais kambariais ant 2 lubų po 
9 kambarius. Randos atneša $430.00 
metams. Kaina .................. $4000.00.

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

KEELEY ST.
1 lubų medinis namas, 6 kamba

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

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

1 lubų mūrinis namas, 9 kamba
riai. Namas intaisytas pagal nau
jinsi? būdą. Kaina .......... $3400.00

MORGAN ST.
3 lubų bizniavas mūrinis namas, Sto

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

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

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

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

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

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

1 lubų mūrinis namas. Kai
na  $2500.00.

PARNELL AVE.
2 lubų medinis namas. Randos at

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00.
LOTAI.

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

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

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

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

8



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

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

*** - ' . -»i ..i.. <

Skolina pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicago 
ant lengvų išmokesčių.

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

Sukolektuoja pinigus iš kitų Bankų po visą Ameriką.
Išmaino pinigus visų viešpatysčių ant amerikoniškų ir 

amerikoniškus ant kitokių.

Siunčia pinigus į visas dalis svieto ir parduoda šifkor- 
tes ant visų laivinių linijų.

Padaro visokius rejentališkus dokumentus, doviernas- 
tis, affidavitus, kontraktus pirkimo ir pardavimo, 
parūpina pasportus išvažiuojantiems į Lietuvą ir 
užtvirtina juos pas Rusijos Konsulį. M

4*

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

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

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

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

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

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

Persikraustė iš seno namo į naujus 15 d. Sausio, 1912 m.
-Rank- Inta i syta pagal naujausios mados. = ============

Todėl jei esi biznyje ir turi klapatą su vedimu biznio 
rokundų, tai atidaryk “Checking Account” J. M. 
Tananevičio Bankoje, o Banka suves tau rokun- 
das kas mėnuo iki vienam centui, ir nereikalausi 

i daryti jokių išmokesčių pinigais, nes visas bilas ir 
algas išmokėsi bankos čekiais.

Parsamdo bankines skryneles (Boxes) saugiai įreng
toje Bankoje, prie kurių nė vagis nė ugnis negali 
prieiti.

Jono M. Tananevičio Banka visuomenei plačiai žinoma. Kadangi Bankoj visokie reikalai rūpestingai atliekami, tai ji kas 
metai vis labiau didinasi. Kiekvienam reikia čedyti pinigus, nes čėdijinias tai geras ir gražus darbas. Už sučedytus pinigus vis
kas galima pirk ties ir liktics laimingu. Kas pinigų nemoka čedyti, tasai nelaimingas žmogus.

Jono M. Tananevičio Banka gyvuoja jau dvylikti metai ir vi$£as pasekmingai klojas.
' .4 .• ' ■ t , ii 1- ii H ' :.f : > - • , - •_ - .. . . . . ... . -. .. ,• , :

KATALIOGAS KNYGŲ.

m.1888

d. H. OLSON

10c.

GENOVAITĘ.

bu atmainoms be skurs-

Aukauja Bro- 
Musė. Ply- 

Labai graži 
tautiško lietu- 
56. Kaina 10c.

DR. JOSEPH L- ABT, 
So. Halsted Stn Chicago, 

Telephone Canal 37

35 JUODAS PERLAS. V. SardonJo 
apysaka. Shenandoah, Pa. Labai 
užimantis aprašymas. Kaina 15c.

87 KAIMINĘ PAŠNEKA. Parašė
J. Vilniuje. Gražus aprašymas iš 
lietuvių kaimiečių gyvenimo. Pus
lapių 18. Kaina ...... į.......... 5c.

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

77 ISTORIJA APIE GRAŽIĄ MA- 
GELIONĘ, Dukterį Karaliaus iš 
Neapolio ir apie Petrą Kareivį 
Grapą . Visokio atsitikimai, nu-

1096 Wash’tonst.Gary Ind 
Užlaikau šaltą alų, skang 
degtinę, ir suteikiu visokg 
rodą kožnam naujai pri
buvusiam in Gary

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

104 MUSŲ PASAKOS. Pirma lai
da. Vilniuje. (p šioje knygelėje

telpa 10 juokingų pasakaičių, ku-' 
rios užims kiekvieną} Pusi. 26. 
Kaina ...............    10c.

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

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

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

18 GRABNYČIŲ ŽVAKE. Flaman 
drų Tautiška Pasaka. Vertė J.
B. Tilžėje. 1901 m. Puiki pa
sakaitė apie tūlą ūkininką, kuris 
pasirašė velniui už pastatymą jam 
naujo klojimo^ Pusi. 31. Kai
na. .........................    10c.

•S9 GRAŽUS PAMOKINIMAI. Iš
leido Giedris. Bitėnuos, 1834. m. 
šioje knygelėje telpa gražios ir 
labai naudingos jaunuomenei pasa
kaites: 1. Sidabro stiklinė, 2. Anū
kė, 3. Įkirus Petriukas. Pusi. 36. 
Kaina.........................................10c.

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

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

f2 GYVENIMO VAIZDELIAI. Chi
cago, Ill. šioje knygelėje telpa 
sekančios devynios gražios pasa
kaitės: 1. Atsisveikinimas, 2. Va
gis, 3. Kas kaltas! 4. Gatvės Vai
kai, 5. Paparčio žiedas, 6. Miško 
Sargas, 7. Signalas, 8. Keleivis, 
9. Būvio Esybė. Pusi. 99. Kai
na ............................................. 15c.

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

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

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

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

Grapą .
liūdimai ir linksmybės, laimės ir 
nelaimės
tant ant šio svieto. Tilžėje, 1907
m. Labai gražus aprašymas. Pusi.
48. Kaina .................................. 15c.

78 ISTORUA SEPTYNIŲ MOKIN
TOJŲ. Išleidimas Trečias. Ply
mouth, Pa. 1904 m. Labai 
puikus aprašymai apie išguldy
mus įvairių nuotikių septynių gal
vočių mokintojų. Labai užiman
tis ir pamokinantis skaitymas. 
Pusi. 158. Kaina 60a.

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

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

81 IŠ MANO ATSIMINIMŲ. Pa
rašė D-ras Vincas Pietaris. Spau- 
don parengė D-ras J. Basanavi
čius. (Su autoriaus paveikslu).

. Platus bijografiški apipasakojimai 
nekuriu Lietuvos vietų. Labai 
naudinga knyga. Chicago, Ill.
1905 m. Pusi. 301. Kaina .. 75c.

82 IS PO BUDELIO KALAVIJUS 
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.

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

?0 KRYŽIOKAI, istoriškas aprąšy- ; 
mas. Henryk Sienkewicz. Lie
tuviškai išguldė Jonas B. Smelste- 
ris. Tomas I ir'H. Mahanoy 
City, Pa. 1902 m. Yra tai pui
kus aprašymai iš laikų karionės 
lietuvių su kryžiokais laikuose D.

. L. K. Vytauto ir karaliaus Jagai- 
lo. Knyga šioji turėtų rastis kiek
vienoje lieutviškoje grįčioje. Pusi. ,

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

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

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

Shenandoah, 
Pirmas tomas

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

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

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

97 LIETUVIŠKOS PASAKOS 
YVAIBIOS. Surinko Dr. J. Ba
sanavičius. Dalis H. Chicago, 
UI. 1904. šioje knygoje telpa 
205 juokingos pasakos. Yra tai 
tolesnis raukius lietuvių sodiečių 
pasakų. Puslapių 330. Kaina $1.25. 
Ta pati apdaryta . ............ $1.50.

98 LIETUVIŠKOS PASAKOS 
YVAIRIOS. Surinko Dr. J. Ba
sanavičius. Chicago, DL 1904. 
Dalis m. Šioje pasakų dalyje 
yra surašyta 206. Surinktos jos 
daugiausia nuo sodiečių Suvalkų 
gubernijos, minėtinai nuo Griška
būdžio ir Bartininkų. PubL 333.

, Kaina ....................... $1.25. 
Ta pati apdaryta drūtais apdarais $140,

99 LIETUVIŠKOS PASAKOS 
YVAIRIOS. Surinko Dr. J. Ba
sanavičius. Dalis IV. Chicago. 
1905. šioje knygoje telpa šimtai 
pasakų. ši dalis yra tai užbai- . 
girnas rankiaus lietuviškųjų pa- 

' sakų. šias keturias pastarąsias 
galima pirkti kaip visas drauge, 
taip ir pavieniai, nes tas skaity
tojui nekenks, kadangi kiekvieno
je telpa atskyrus rankius. Turė
dami šias knygas turėsite patįs 
juokų ir pralinksmįsite kitus per 
visą savo amžį. Pusi. 292. Kai
na .................... '.......... $1.25.
Ta pati drūtais apdarais .... $1.50.

100 LAIKRODININKO ATMINI
MAI. Pasak Frank Erkman—. 
šatrijaną sutaisė S.' M. Paveiks- 
lėUs iš Napoleono L paskutiniųjų 
kariavimų, Chicago, Ill. 1907 m.

■ Labai gražus ir užimantis apra
šymas. Pusi. 44. Kaina ....... 15c.

101 MAXIM GOBKI J. Pasakoji
mai. Iš rusų kalbos vertė A.
L-lis. Turinys: Giesmė apie sa
kalą, Nenaudėlis, Makaras čudra, 
Rudenyj, Dvidešimts šeši ir viena. 
Chicago, III. 1906... Labai.,pui
kus apsakymai iš rusų gyvenimo 
Pusi. 103. Kaina ........ ..... 25c.

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

103 MIŠKAS VIS SMABKIAUS 
DEGA. Parašė Stiklelis. Apy
saka iš revoliucijos, laikų Rusijo
je. Kaip kaimiečiai, nesulaukda
mi nuo valdžios jokio p 
padega girias. Brookl 
1909. Pusi. 32. Kaina

105 MORKUS IB AURELUONAS.
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
kę jiųio. Pusi. 8^į,. Kuiną .... 15c.

106 NAŠLAITE. *Ne pasaka. Pa
rašė Lazdinų Fęlėdą.j Tilžėje. 
Labai užimanti 'apysakėlė iš da
bartinio lietuvių jgyveųimo. Pus
lapių 64. Kaina ..................... 15c.

108 OBBUSITELIAI. , Galerija pa
veikslėlių iš maskolių gyvenimo 
Lietuvoje. Parašė Dėdė Atana
zas. Tilžėje, 1898. Čia yra ap
rašyta, kaip maskoliški činovny- 
kai elgiasi su musų broliais lietu
viais musų tėvynėje. Pusi. 76. 
Kaina ........................   20c.

JONAS M. TANANEVI0E, 
3249-53 So. Morgan St 

Chicago, DI.

“Kataliko” Ofise
galima atlikti visokius Re
jentališkus dokumentus, pa- 
veizdan: Egzaminuojam ab
straktus, Pirkimo ir parda
vimo raštus; Doviernastis; 
Testamentus; Draugiją 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
važiuojantiems į Lietuvą ir 
užtvirtiname juos pas Rosi- 
jos konsulį.

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

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

TEL. YARDS 1804

ST. ANUČAUSKIS 
Karpenderis 

IB 
Kontraktorius.

Budavojų visokius namus, mūrinius 
ir medinius, atlieku darbą greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kreipkitės 
pas savąjį po numerių

4559 S. Hermitage Ave 
Chicago, Illinois.

10 LABAI GERU STUKU UZ $1.00
Su niekuo teip žmonių nepalinksminsi kaip su geromis štukomis. 

Kuris žmogus moka geru štukn, tas visados praleidžia laika linksmiai 
visi ji myli ir laiko gudriu žmogum. Tu brolau gali ir ta pati padaryti, 
jeigu tik nori, nes dabar susilaukei geriausios progos, nes tik už 1 doL 
gausi 10 labai geru ituku. Aš esu hetuvys, magikas ir berodydamas 
teatrus, patyriau, kad lietuviai labai myli štokas, todėl aš dabar pasi
rengiau 6k už 1 doleri parduoti 10 geriausiutttuku, todėl nelauk dgai. 
užslorderiuok tuojaus. o po dienos visi manys, kad tu esi labai man- 
drus žmogus, arba turi velnią. Sstakos. kurias aš jums prisiusiu, yra 
labai lengvos padaryti, teip kad kiekvienas, turis flk turi rankas, tno- 
|aus ę«iar<£ Visas reikšiiagas nrietaisaskr UetuvĮik* pamokiidma 
Nusiuntimo ki

«T., CHICAGO, ILL*JHAKAO T* Mf. 7M*

DR. J. L. ABT 
Paaekmingiausiai gydo visokias v y I13‘ 

kas, moteriškas 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- 
Slicmis nuo 8 iki 10 ry

ARU ir karštu va
ndeniu šildymo 

prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

4012
State Street
Tel .Oakland 1441

URA VISI PASura visi ras
| J. ZARAMSKI__ x 11______f-

Telephone Yards 157
DR. J. N. THORPE ‘ Į 

Gydytojas ir Chirurgas. 
Pasekmingai gydc moterų ir vaikų 

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

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

DAKTARAS 
JOSEPH F. KOZLOWSKI 

SPECUALIETAS ANT 
MOTERŲ LIGŲ.

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

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

Telephonas Yards 1781.

Telephone Yards 2750
PIRMOS KI.IASOS SALIUNAS

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas ma_c atėjęs 

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

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

Telephone W. Pullman 1739

Lietuviška Registruota 
AKUŠERĖ 

ELEON. S. SUTKUVIENE 
148 East 107 Street, 

Roseland, UI.

Tel. Lawndale 3670

W. POLCYN
MASON CONTRACTOR

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

2613 W. 20th St.
Chicago, Illinois.
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Iškaltas iš balto, kieto gipso (Plaster of Paris) 
Uždėtos ant šviesiai mėlyno šilknio aksomo. Didu
mo 25x25 colius. Artistiškai ir puikiai atliktas dar
bas. Kaina $12.00 be prisiuntimo.

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

3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS.

J. W. Zaeharewicz, 
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.
Exa mi navoj u Abstractus, ir at
lieku kitus visus reikalus No- 
tariuszo pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve
timtauti.

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

Ashland Av., Chicago, Ill.
Pirmutinis lietuviškas išdirbėjus 

visokių minerališkų 
gerymų, kaipo.

GINGER ALE. P APSO, SALSERIO 
IR OBUOLINĖS SALDĖS

911-33rd St.
Tel. Yards 5423

ATYDA ST. CHARLES 
LIETUVIAMS!

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

Simonas Kiela
575 W. 6th St., 

St. Charles, UI.

K. MAKAREV1CZE

SALI U NA
Labai gardi arielkoje, szaltas bavarskaa 

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

užsirašyti.

j SLOGA |Gripas| 
| Nelaukit kol pirmas apsireiš

kimas šitos pavojingos ligos in- 
siskverbs, kaipo skaudėjimai 

s galvoje, kojose, atvedina karštį 
| gėlimo ir pailsimo kojose ir tt. 
į tuojaus vartokit D-ro Richter’s 
[ PAI N-EXPEL LER 
| pagal nurodymą apvyniojime 
h apie buteliuką.
Į]| Taipgi naudingas ant Reuma- 
į tizmo, Neuralgijos ir šalčio.

Saugokitės pamegzdžiojimų ir 
žiūrėkit kad luobinė popiera iš
rūdytų 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.

Geriausias Bankvedis Išsimokinimui 
i ANGLIŠKOS KALBOS

Jos vardas yra."

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

Kiekvienas supranta kaip yra reikalinga angliška 
kalba šitame krašte. Žmogus atvykęs į šitą šalį pri
valo lavintis angliškoje kalboje delei pagerinimo savo 
būvio. Taigi mes rekomenduojame naujai išleistą kny
gą : 9 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 šiteipj

JONAS M. TANANEVICZE
L 3244 So Morgan St. Chicago, Ill

"I 5“1s8b
DU-KART NEDELINIS

"SAUL©’
. ■ ’ rar isN

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU -LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU

ANT NEDĖLIOS Jį

- Išeina kas utarnlnkas Ir pBtntjčia.
--------------- -  PRENUMERATA KAŠTUOJA: —--------------

AMERIKOJ fmetams $2-so -
PiTTTJOPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angliją UllUlUJ Lj()jirgkotijoj 15š.PtųsuO$el5m.

Rašyk tuo j aus, o gausi vieną numeri dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South *11., ■ Mafianoy City, Pa

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

Elektros Šviesa
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei

kia šviesą tūkstančiams namų ir tūkstančių arklių 
pajiegos fabrikams perdėm visą pietvakarinę dalį 
Chicagos. /’•- ' //'\T

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

Pasiųsti Postalcardę, ateiti arba tęlefonuoti pas:
THE COSMOPOLITAN Electric’/Co. pakaks.:
Adresas: •

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

122 So. Michigan Blvd.
™ ( Randolph 3341 .
Phones: į Autom 64612

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką 
šviesos ir pajiegos. -

del

Lietuviškoje ap
Krzywinskib

Kambarys Optišzkas

Atminkite.
Skaudėjimas - galvos, nerviškumas, skaudėjimas 

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

Optiškas kambarys Examinavimui randasi ap
tiekoje Ki’zywinskio, valandos ofiso: Nuo puses 8 iki 
9 vai. vakarais arba dienomis. ~ ~

Priimame visokius taisymus akinių, turime vi
sokių gydančių žolių ntto visokių ligų_ ir./viską kas 
reikalinga aptiekorystėje, visokias TQ0as : suteikiam 

1 1 ’ r" ’ ’ ~’ 1 visokius vaistus? familiji-
Kainos mu$ų yra kuože- 

peršitikrinkit patys ir atminkit, kad mu-

**************************
* Telephone Canal 2118 J

£ DR. A. LEONARDAS JUŠKA $
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. £

* 1749 So. Hoisted SU, Chicago, Illinois. *
5 PRIĖMIMO VALANDOS: J
jd Nuo 9 ryto iki 11: po pietnuo 3 iki 5 ir * 
S vakare nuo 7 iki 9. -jį

dykai. Taippat išdirbam 
nius nuo visokių ligų.- 
miausios, 
sų tavoras yra visados šviežias ir_gvarantuotas.

Atsiduodamas jūsų atminčiai garbingi1 tautiečiai 
ir tautietes pasilieku su pagarba,

THE FAL.COM C1GAK FACT.
Po yardn SAKALAS Cigarą Fabrikas 

J, A. Nutauc Sav. 
•-— išdirba eeria'isina —

HAVANOS CIGARUS 
Chicago, UI.

4613 S. Ashland Av., 
Tel Yards 1733. 
SUSLR1NKIMAS.

**************************
* Telefonas Yards įsu js

* DR. J. KULIS *
* Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. *
* 3216 Se. Halsted St., Chicago, Illinois. *
Ž PRIĖMIMO VALANDOS: Ž
įf Nuo <> ryto iki u; 6 iki g vakare. ja
* Nodel. nuo9iki 12 popiet: nuo6 iki 8vak. ja 
**************************

3149 S.Mor gan st., Chicago, Hl

SVEIKATA'
JNesenai “Kataliko” išleistuvėje išleista nauja knyga, kokios lietuviu kal

boje ligšiol dar nebuvo, vardu:

• Sveikata arba Tiesus ir trumpas 
keliąs-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. Corm ir kitus. 
Tai vis -garsiausi žmonių- sveikatos tyrinėtojai ir žmonijos geradariai.

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

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

. 1. Valgis ir kas iš jo*, pasidaro, :
2. Valgymo budai ir virimas; Jaįlk

■ 3
W 4. Valgio rūgimas arba fermentacija.

■ • j . 5. Kas yra alkoholis.
V 6. Kraujo cirkuliacija.
y ’7. Alsavimas (kvėpavimas)’.
i 8. Kūno pielčiai ir judėjimas.
I r 9. Inkstai bei oda ir jų priedermės. ’
į| 10. Dirksniai.
M į 11. Pajautimai.'
II 12. Sveikata ir liga.
|y 13. Parazitai.
W 14. Privatinė ir vieša sveikata.
HlĮ v 15- Kaip išplėtojus • kūnas.
y 16.

17.
18-
19.

Virškinimas.

Kas yra alkoholis,

Balsas. M
Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas. 
Džiova. < ,
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.

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

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

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

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

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 
hygienes. Knyga papuošta dau
geliu paveikslų; išleidimas gali
ma drąsiai pavadinti dailiu ir iš 
visų atžvilgių pagirtinu. Patar- 

- tume s visiems turėti namuose šį 
reikalingą- rankvedį į brangiau- 
sįjį žmogui turtą — sveikatą.” 
(“Tėvynė”).

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

mano manyme, SVEIKATA užpil
do 'svarbią spragą musą literatū
roj, suteikia pilną populeriškai- 
mokslišką rankvedį hygienos, kuris 
bus naudingas ir mokiniams ir pla
čiai visuomenei. ’ ’ (Ištrauka iš 
d-ro F. Matulaičio laiško).

“Be pagirimo ir pataikavimo sa
kant, SVEIKATĄ skaičiau su tokia 
atyda ir žingeidumu bei pasigerė
jimu, kaip labai retą knygą.”. 
(S. Biežis).

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

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

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. * į ;

Kas nori pamesti girtuokliavus, tegu skaito SVEIKATĄ.
Kas nori, kad jo vaikai butų sveiki, tegu skaito SVEIKATĄ.
Kas nori ilgai būti jaunas, tegu skaito SVEIKATĄ.
“Kataliko” išleistuvė išleido SVEIKATĄ lietuvių brolių naudai, jų būvio 

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

PRISIUNTIMU.
Galite pirkties “Kataliko” redakcijoje.
Siųsdami laiškus ir pinigus padėkite tokį antrašą: T

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

Telephone Yards 3547

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

939-33rd Pl. Chicago, Ill.

4613

Telefonas Canal 3263

Daktaras S. Wissig
Iš SENO KRAJAUS.

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

Dr. Wissig duos geriausius vaistus iš savo aptiekos.
Firma rodą dovanai.
Valandos kasdien nuo 10 iki U ryte ir nuo 8 iki 8:30 vakare. Ne

dėtomis nuo 10 iki 12 ryto.
1759 West 18 Str., Corner Wood Str.
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ADMJ l. KTRACUA LIET. TEATRĄL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA. SV. 

MARTINO.
Petr. Andrejauekas, Pirm.,' 

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

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.
ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 

STANISLOVO V. IR K. 
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave. 
Mot. Randis Pagelbininkas, 

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

3244 S. Morgan St, 
Jurgis Brazauekas, Fin. Rašt., 

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

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

TAUTO POLITIŠKO KLIUBO. 
VILKE-BARRE, PA. 

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

J. Ažis, Pagelbininkas, 
130 Stauton St.

K. Kučinskas, Fin. Rašt., 
. . 141. Park Ave.

J P. Aceviče, Raštin. Prot.,
j 58 Sheridan St.

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

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

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery St.

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIO.

J. V. ZaehareviCe, Prez.,
917 — 33rd St.

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

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

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

ADMINISTRACIJA DE-STĖS šv. 
JUOZAPO .'AIM. SM.

Juazapas "alandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

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

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

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

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

ADMIN~3TRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St.
Juozas Adominas, 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.

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.
DR-STŽ LIETUVIU JAUNIKAIČIŲ 

DAINOS MYLĖTOJŲ.
A. Mieszlaikis, Pirm., 

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

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

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

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

2323 S. Leavitt St.

ADMINISTRACIJA DP-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

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

Antanas Mazelauskis, Pagebininkas, 
3302 S. Morgan St.

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

Antanas Kasparavieia Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

ŠV. MYKOLO DB-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 Ix>gan St.

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

ifBUls Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant Su

Juozas šnipas, Kasierius, 
386 New Grove St

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K.

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

425 S. Grant . t.
T. Staneika, Vice-prezid.,

57 Oak Lane.
Pieckis, Prot. Sekr., 
462 E. South St.

J. Daukšys, Kasierius,
18 N. Meade St.

V. Adomynas, I Finansų Sekr.,
34 Logan St.

J. Anekaitis, II Fin. Sekr., 
New Grove St.

S.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

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

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

Vine. Grigalių ir?, Fin. Raštin., 
718 ,W 18th St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

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

K. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 Si.

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

B. J. Keperša, Nutarimų Kasti:.. 
4644 So. Paulina St.

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

'. K-Trakšelis, Gvardijos Jenerolas, 
V. Jasulaitis, Gvardijos Adjutantas, 
lt, Bpniaviče, Gvardijos Maršalga,

A '* ’ -

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.
J. M. Tananeviče, Pirmininkas, Įį

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

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

3231 Auburn Ave.
ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 

ŠV. JURGIO R. ir K 
Kaz. Naugžemis, Pirmsėdis, 

3202 Auburn Ave.
Joe. Gurinskas, Pagelbininkas, 

3347 Auburn Ave.
Ign. Mateliunas, Prot. Raštin., 
1424 So. 49 Ave., Cicero Ill.
J. S. Palyanskas, Fin. Raštin., 

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

2934 — 29 St.

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus ‘1 Kataliko ’ ’ Redakcija 
neatsako ’ ’.

Draugysčių Reikalai,

bus pėtnyčioj, 1-mą d. Kovo (March)' 
Ant. Liekio svetainėj, 3301 So. Motį- 
gan gatvės. Su godone, J*.
F KLIUBAS. į

teĮFS* TETYKITE 
LIETUVIAI!

TAUPYKIT PINIGUS!
“Keistuto” Paskolijimo ir Būdavo- 

jimo Dr-stė (Spulka) No 1.
Nauja 43čia Serija prasidėjo Ket

verge 8-tą d. Vasario 1912 m. Susirin
kimai atsibuna kas Ketvergas 8-tą 
vai. vakare Juozo Ridiko svetainėje 
3251 Ilinois Court, kampas 33čios 
gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
noj ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų, akcijos užsibaigia už 6 
metų ir kiekviena akcija atneša $100.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra geriau
sis būdas del sučėdijimo pinigų.

ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia 
iš visų lietuviškų Spulkų Chicagoje.

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

Skoliname pinigus ant lengvų išly
gų del pirkimo arba statymo namų, 
ant pirmo mergišiaus (Mortgage) ' su 
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.

2200.

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

“Lietuva” Paskolijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

33čia Serija prasidėjo Utarninke 
6tą d. Vasario 1912 m. Susirinki
mai atsibuna kas Utarninkas 8tą vai. 
vakare Dom. šemaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

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

Todėl kviečiame Lietuvius 
tuvaites prisirašyti.

Virš ! minėta Draugija (Spulka) yra 
po priežiūra valstijos Illinois ir yra 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo Na
mų ant pirmo mergišiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų popierų.

Si. guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

Mykolas J. Tananevicze, Kasier.
670 W. 18 St.

galima 
ateities. 
6 metę

ir Lie-

2200.

TĖMYKITE NARIAI!
Gvardijos D. L. Kunigaikščio Vytau

to ant Town of Lake.
šiuomi pranešame visiems nariams 

viršminėtos Gvardijos, jogei mirė ne
dėliojo, 11 d. Vasario, draugas Jonas 
šerpe tis (zakristijonas parap. šv. 
Kryžiaus). Todelgi meldžiame narius 
prigulinčius į Gvardiją D. L. K. Vy
tauto, idant ateitumei ■ į susirinkimą 
Vasario 25 d. ir užsimokėtumėt po
mirtinę.

P .S. - - - - -------
žinties 
susirinkime, Vasario 25 d., 
ateitumėt į susirinkimą, korteles gau
site pas nutarimų raštininką.

Su godone,
B. J. Keperša, Nutarimų Raštin., 

4644 So. Paulina St.

Korteles Jei velykinės išpa- 
teiksitės atsiimti sekančiame 

o kas ne

Parsiduoda bu i 
gyventa tarpe J 
pigią kainą, po

ir grosernė, ap- 
L ir lenkų-, už, 
!404 Morgan St.

4-to WARDO LIETUVIŠKAS DEMO
KRATIŠKAS KLIUBAS.

Susitvėrė 4-to wardo Lietuviškas 
Demokratiškas Kliubas, kuriame bus 
pašalpos skyrius kaip ir kitose drau
gystėse, taipgi per Kliubą bus galima 
gauti ukėsiškas poperas ir lavintis 
politikoj. Įsteigiamasis Kliubo mi
tingas buvo 26 d. sausio š. m. 8:30 
vai. vakare, L. Ažuko svetainėje —- 
3301 Auburn avė. ir iškarto į Kliubą 
prisirašė 75 nariai. Įstojimas Kliu- 
ban 50 centų ir mėnesiniai mokesčiai 
25c. Kliubo administracija: 4

P. Mažeika, prezidentas
J. A. Martinkus, Prot. Sekr.
J. Kazakauskas,, Fin. Sekr.
L. Ažukas, kasierius, 
Zigm. Bružas, .Kasos globėjas.

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalingi trįs geri pardavėjai 

Storą, gera užmokestis, darbas visados. 
Klein Bros. Halsted ir 20 St.

l

Paieškau savo sunaus Stanislovo La- 
pinskio, paeinančio iš sodos Pabiržu- 
lių, Pavandens parapijos, Teisių 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 pažįstamų malonė
site pranešti adresu:

Adam Lapmski,
W; 15 St., Chicago, HI.

(6-8)

TĖMYKIT NARIAI!
Dr-stė šv. Mateušo Apaštalo laikys 

savo mėnesinį mitingą nedėlioj, 25 d. 
Vasario, 1912 m., salėje parapijos šy. 
Jurgio, ant 32 Place ir Auburn avė. 
Kiekvienas narys privalo pribūti, nes 
yra daug svarbių dalykų apsvarsty
mui. Su pagarba,

Nik. Overlingas Sekretorius, 
3245 So. Morgan St.

SUSIRINKIMAS.
Draugystė šv. Juozapo Ląim. Miri

mo ant Town of Lake laikys savo 
mėnesinį susirinkimą nedėlioję, 25-tą 
dieną Vasario 1912-m., svetainėje pa
rapijos šv. Kryžiaus, ant 45 ir So. 
Wood gatvių, 1 valandą po pietų. 
Kiekvenias narys privalo pribūti į šį 
susirinkimą, nes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstymui; taipgi prane
šame visiems nariams, jog reikia pa
siskubinti išmokėti pomirtinės dolerei 
už a. a. mirusį brolį Joną šerpitį. 
Su godone ,

Prot. Sekretorius J. J. Polekas, 
4558 So. Marshfield Av.

TĖMYKIT LIETUVIAI!
Tautiškas Lietuvių Išsilavinimo 

Kliubas, (National Lithuanian Ath
letic Club), tai yra geriausis Kliubas 
Chicagoje, kuris užsiima ristynėmis, 
kumščiavimu (boxing), kilnojimu vo- 
gų ir daugiau visokiais išsilavinimais 
kūno sveikatos.

Administracija yra sekanti: And
rius Stanaitis prezidentas, Juozas Šid
lauskas viee-prezidents, Antanas La
zauskas protokolų raštininkas, 3249 
Illinois Court, Jonas Urbonas finansų 
raštininkas, Ant. Liekis kasierius, 
apiekunai kasos: Dom. Šidlauskas ir 
Juozas Adomaitis.

Ir kviečiame visus jaunus lietuvius 
atsilankyti ir prisirašyti į skaitlių 
Kliubo narių, įstojimas dabar žemas, 
tik vienas doleris ($1.00), o toliaus 
įstojimas į Kliubą bus padidintas pa
gal Kliubo nutarimą. Praktikos-yra 
laikomos Utarninkais ir Pėtayčiomis, 
• sekantis mėnesinis susirinkišs atai-

552

Paieškau savo pačios Marijonos 
Bartkienės, paeina iš Kauno gub., Ra
seinių pav., šviekšnos parap., Kekališ- 
kių sodos; šešti metai Amerikoj gyve
na. Prašau ar ji pati ar kas kitas 
atsišaukti mano adresu, už ką prisiu
siu dolerį ant cigarų:

Juozapas Bartkus, 
Greenside Place Stauifeld Blantyre,

Scotland. (8—16)

Paieškau Antaną Petraitį, savo bro
lį, paeina iš Kauno gub., Pociūnų pav., 
Šimkaičių valsčiaus, kaimo Palšų. Jis 
gyveno pirmiau Clymer, Pa. ir išvažia
vo į Charleroi, Pa.; jis yra geltonų 
plaukų, rauplėtas, 5% pėdų augščio, 
daugiausiai dirbo mainose; jo draugas, 
buvo Mičiulis, ženotas vyras, turi 3 
dukteris ir 2 sūnų. Prašau duoti ži
nią ar jo paties ir keno kito, kas jį 
žinote ir kas jo draugą pažįstate, ši
tuo adresu, už ką busiu dėkingas.

Jurgis Petraitis, 
1933 Adams St., Gary, Indiana.

Paieškau Baltrų Kūčių, paeinantį iš 
Kauno gub., Panevėžio apskr., Remy- 
galos parap. Girdėjau kad buna 
Chicagoje, -gal kas girdėjote ar jisai 
pats tegul tuojau atsišaukia antrašu:

Jul. Paliliunas,
853 — 122 St., Chicago, III.

Paieškau savo krikšto dukters, Bro- 
nislavos Temošaitaitės, yra gimusi Chi- 
eagoje ant Town of Lake, buvo pas 
savo tėvus. Tėvas. jau 9 metai kaip.; 
persiskyrė su' šiuomi pasauliu. Gal 
kas girdėjote ar ji pati tegul atsi
šaukia antrašu:

Antanas Aužbikis, 
4559 S. Hermitage Av., Chicago, Ill.

Paieškau Juozapo Eiduko ir Petro 
Jargelo, paeinančių iš Kauno gub., Ra:- 
šeinių apskr.,' Sartininkų valsčiaus., 
Abudti vedę, 15 metų Amerikoje. 
Porą metų atgal gyveno Scranton,- 
Pannsylvania, bet dabar nežinau 
kur buna. Gal kas girdėjote ar jie 
patįs tegul atsišaukia antrašų: 

Juoz. Jucikas,
S. Hermitage Avė., Chicago, 

(6-8)
4533 nū

ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda visi namini- 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, 541 W. 14 Place, 
Chicago, UI., antros lubos iš > fronto.' 

(6-8) h

Parsiduoda lietuviškas saliunas la- 
bai pigiai tarp lietuvių ir. lenkų; 
biznis gerai išdirbtas. Saliunas ant 
kampo su sale ruimais, randa pigi, 
laisniai tik $5C0 ant metų. Priežastis 
pardavimo savininkas išvažiuoja į ki
tą mioitą. Vieta randasi po No. 
1346 S. 50 Ave., Grant Works, HĮ- 
arba Cicero, III (7—9)

Parsiduoda fornišiai 4 mėnesius var
toti, pigiai parsiduoda, savininkas va
žiuoja Lietuvon. Jonas Navickas, 
956 W. 36th St.., Chicago, HI.

(7-9)

Parsiduoda karčema, kampinis na
mas, biznis geras, tarpe lietuvių, par
siduoda iš priežasties savininke ligos. 
Apie artimesnes žinias dasižinosi, 
3437 S. Morgan St. (7—9)

Baldwin Locomotive Company iš 
Philadelphia, Pa. nupirko 370 akrų 
žemės miešti Indiana Harbor, Ind. ir 
tuojaus pradės statyt milžinišką gari
nių pečių dirbtuvę, kur 15.000 žmonių 
ras dafbo.

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

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

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

Parsiduoda grosernė ir bučeraė po 
No. 3314 Mospratt St. Savininkas 
nori išvažiuoti į tėvynę. Biznis nuo 
keliolikos metų yra gerai išdirbtas, 
apgyventa tarpe lietuvių ir lenkų., 

(8—13)

Parsiduoda naminiai rakandai už la
bai prieinamą kainą, priežastis-parda
vimo — savininkas išvažiuoja- į< seną 
kraštą. - Norintieji pirkti-tegUT atsi
šaukia po numeriu: Petras Rimkus, 
3320 Auburn Av., Chicago, IU.

BUNI^ftACUOS.
____ [., M. O.
Okucktaty be 

Meldžiame atsišaukti.
KI. 'J ■ ■ ------- •

nuo ad:____ ____
Aplaikyta iš NdSsįĮgąį N. H. 

$50 nuo tūlo žmogaus D. O1™-1 
jokio laiško.

DEL VISU&MENfiS ŽINIOS.
žiemos laike aš nutariau pardavinė

ti kryžius 10 procentų pigiau, tiktai 
iki Velykų, nes aš dabar darbinin
kams moku pigiau. . Dabar pasisku- 
binkit, bo aš juiisiį padarysiu kuoge- 
riausiai. Su godone,

KAZIMIERAS LUKOŠIUS.
Dirbtuvė randasi prie pat Lietu

viškų šv. Kazimiero kapinių. (7—8)

KELIAUJANTIS AGENTAS NAUJO
JE ANGLIJOJE IR APIELINKĖJE, 

SO. BOSTON, MASS.
Paul P, Mikaliauckas, 248 W. 4G. St.

KUR^GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland Av.
P. Laikar, 710 W. 14 Place.
V Stulpinas., 921 —- 33rd PI.
K. Steponaitis, 2341 Hlinois Ct.
Dom. Venckus, 3222 Auburn Av.

LAWRENCE, MASS.
A, F. Svirta, 31 Union St.
A. Eamanoski, 99^ Oak St.

' LOWELL, MASS.
L. Stakeliunas, 69 Charles St.

CHICAGO HEGHTS, ILL.
J. K. Valinskas, 1419 Wenthworth Av.

858

K. J. FILLIPOVICH
General Agentas

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

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

33rd St., Gyvenimo adresas: 826 W. 34th St.
TELEPHONE DROVER 2250.

F ARMAS PARDUODU F ARMAS.
, Lietuvių Kolionija Michigan Valsti
joj kur turi pirkę 10 lietuvių farmas 
Mason ir Lake Caunty turiu ant par
davimo daugybę geros neišdirbtos, 
žemės tarpe tų lietuvių farmų taippat 
turiu. Gyvenamų farmų su trobomis 
ir sodnais, žemę su moliu juodžemiu 
ir smėliu maišyta, kokios nori, tokios 
gali pasirinkti žemės. Parduodu pi- 
gei ant lengvų išmrkesčių.. Adresuo- 
kio tuojaus, aš prisiųsiu lietuvišką 
informacijos knygelę ir mapą nuo 
mano žemi į dovanai.

ANTON ĘIEDIS, 
PEACOCK LAKS COUNTY, MICH.

(6-13) _

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

WlhlXJSS-lSAKBL', FA.
Kaz. Kučinskas, 141 Park Ave.
A- Seškeviče, 501 New Grant St.
W. Adominas, 34 Logan St.
J. Kučinskas, 238 Slocum Av.

ROCKFORD, ILL.
C. Miklas. 1011 Samford SL

SO. BOSTON, MASS.
N. Gendrolis, 224 Arheras St.

“KATALIKO”
Agentai

NORWOOD, MASS.
J. Pakarklis, 29 Dean St.

GRAND RAPIDS, MICH.
W. Staseviče, 349 Hamilton St. 
Kaz. Brazaitis, 581 Broadway St.

CHICAGOJE, ILL.
M. J. Tananeviče 670 W. 18 St. 
P. M. Kaitis. 1607 N. Ashland Av. 
John Dabulskis, 3262 So. Morgan St. 
Jonas Visockis, 8132 Vincennes Rt. 
Antanas Visbara,' 3019 Parnell Av. 
Vine. Linka, 1834 Blair Ave.
Petras Vaitiekūnas, 827 — 33 Place.

JUOZAS SZLIKAE 
“KATALIKO” GENERALIŠKAS 

AGENTAS.
Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Ka

taliką” ir priiminėti už jį prenume
ratą, rinkti drukus ir apekelbimus 
“Katalikui” ir kolektmti už juos 
pinigus, taipgi pardavinėti namus ir

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

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

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

lotus.
Jonas M. Tananeviče, 

“Kataliko” leidėjas.

iU

ANDRIUS

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

Jonas M. Taiianevičia, 
“Kataliko” leidėjas.
LEWISTON, ME.

Kazys Vilniškis, P. O. Box 36.

CICERO. ILL.
1412 — 49 th Av.

1410 — 49th “
F, A. Golubickis,
M. Szarka,

GRAND RAPIDS, MICH.
Brazaitis, 581 Broadway

TORONTO, CANADA, 
Capas, 246 Bellwood

BROCKTON, MASS.

Jonas

P.

P.

dt.

st.

Avė.

B. __________ , „ _____
John Ramananckas, 135 James

. ... i’ ■

Meškinis, 35 Arthur St.
St.

BAYONNE, N. J.
J. Zujus, 500 Broadway St.

p.

p.

p.

SO. OMAHA, NEBE.
Versacki, -s 261 So. 33rd St.

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

-------rr~.—fc—CAMBRIDGE, iMASS.
Bartkeviče, CĮ 877 Cambridge^ St.

NEW HAVEN. CONN.
Kaz. Makarevieze',

J. Vaitkevičius,J.
355 Wallace

48 Walnut
St.
St.

ELIZABHT POĘT, N. J.
Boezkus, ;211 — 1st

BROCKTON, MASS.
Ch. Tamuleviče, Box ife Montelo Sta.
B. P. Miszkinis <j>o., įf 25 Arthu
John J. Roman, ~ 135 Ames

---- U—į—
BROOKLYN, N. Y.

A. Plachoeky, 87 Grand

D. st.

St.
St.

st.

Jonas

S.

M.

RUMFORD, MAINE.
Kalvelis, 222 Pine

ST. CHARLES, ILL.
Kiela, ,575 W. 6th

WORCHESTBR, MASS., 
Paltanaviče, 15 Millbury

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

BROOKLYN, N. Y.
Sabast. Valentinas, 370 Humbold
J. V. Lutkauekas, 120 Grand

St.

St.

St.

22.

LIETUVIS KRIAUCZIUS
a Siuvu visokias vyriszkag . drapanas 

- kaip tai: Overkotus ir visokios ma
dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 

a busite užganėdinti. Turiu daugelį vi- 
į šokių ceikių; priegtam senas drapa- 
I nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
į buoju. Meldžiu kreiptis pc antraszu:

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

WIWn & SleinM
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave. Telephonas Seeley 3029
6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617 

CHICAGO, ILLINOIS

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted st, Chicago.

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

J3AHKOS VALANDOS: Panedėliais, 
-seredom, ketvertais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliomis, utar
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. -■ »

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir Jotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 

visas svieto dalis.
OFISO VALANDOS: Panedėliais 

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

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

Moka $3.'Uu nuo šimto už padėtus pi
nigus. Skolina pinigus statymui ir 
pirkimui namų.' Partraukia pinigus 
iš kitų bankų. Parsamdo bankines 
skfyneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies ir vagių' po $3.00 metams. Per
ka ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus į visas dalis svieto. No- 
tarijalnąm skyriuje padirba visokias 
rejentdiškas ir legališkas popieras ir 
dovierenastis ir užtvirtina pas kon- 
sulį.

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

NEW CITY SAVINGS 
BANK

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

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

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

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

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

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

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

St. 
SL

IZIDOR NAUSIEDAS
917 West 33rd st., Chicago.

Priima bar.knn pinigus 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 pStnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

DR. A. L. GRAIČUNAS
LIETUVYS GYDYTOJAS

3310 South Halsted Street
/ y Telephone Yards Š162

CHICAGO, ILL.

KRYŽIUS ELEKTRIŠKAS VOLTA.
Likosi išrastas Austrijoje prieš porą 

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

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

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

Kryžius tas turi būti nešiojamas die
ną ir naktį ant gryno'■kūno apversta#

mėlyna puse prie kino ant Silkinio raikščio ant kaklo, nuleisto iki pilvo.
Atsiųskit vieną dolerį per money orderį arba registruota™ laiške, 

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

3925 W. NORTH AVE., CHICAGO, ILLINOIS.

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

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

Telephone Yards 4527.

ASHLAND

Telephone Yerd» 31641

T0|0^h>r> Yard* 1454

Atsakančiausias
Lietuvis

Fotografistas,

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

3S02 So. Halsted Street, Chicago, III.:
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PAJAUTA

Dr. G. M. Glaser

Atdara Subatos vak. nuo 6 iki 8

m. Chi-
McKees

Lizdeiko Duktė arba Lietuviai 
XIV metašimtyj. 
Istoriškas Romanas.1

PARAŠE M. BERNATOWICZ 
' Lietuviškon kalbon verte JONAS MONTVILA}

pinigus, o turtas tikrai susidės. Neleisk 
savo pinigus ant tuščio, bet dek kur jie už
dirbs 3 nuošimtį. Galima pradėti su $1.00.

Telephone Canal 285
KAZ. MATUTIS 

LIETUVISZKAS GRABORIUS
Persamdo kęrecaius ant 
pagrabq, veselijų ir tt.

710 W. 18th St. Chicago, Ill.

Lietuviams žinotina.
Policmonas Juozas F. Va

šiai ką

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt. 

3253 Illinois Ct., kerte 33 g.

Klauskit 
ChopenlOc 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK 
Išdirbėjęs

So. Paulina St., Chicago, HL 
Phone Yards 4154.

Bzaltas
alus
Bkania
rlelkair
kvepen . 
ti eiga 

rai

‘Liteuvos Ūkininko” drau
gijos balius.

“Lietuvos Ūkininko” 
d r-j a vasario 18 dieną va
kare, š. m., parengė Vaka
rą p. M. Meldažio salėje, 
ant West Side. Scenoje 
pastatyta dviejų aktų ko
medija “Velnias ne boba”, 
o paskui pasakyta monolio- 
gai, pagaliau šokiai-ir šiap- 
jau lietuviški pasilinksmi
nimai.

Pirmiausiai sulyg progra- 
mo p-lė K. Kaupaitė pasa
kė monoliogą “Negryna są
žinė” Monoliogas išėjo la
bai dailiai. P-lė K. Kau
paitė tam tikslui turi talen
tą. Tai vienatinis asmuo 
ant West Side, kuris taip 
naturališkai galėtų palinks
minti visuomenę, susirinku
sią, žinomas dalykas, neliū
dėti, bet jausmus atgaivinti 
po sunkių darbo dienų.

Toliau atlošta augščiau 
minėtoji komedija. Vei
kianti asmenis sulyg pro
gram© buvo sekanti: Ant. 
Tindžiulis, buchalterio, pa
dėjėjas — J. R.; Mykolas 
Graibus, tarnaująs toje pat 
kanceliarijoje R. Zauras; 
Juozas Keraitis, kaimo ap- 
tiekorius — V. Brusokas; 
Morta Keraitienė, jo žmo
na — p-lė B. Kaupaitė; 
Klumpickienė, pas ją Tin
džiulis gyvenęs — p-lė S. 
Kaupaitė. Režisierium bu
vo p. J. Bučinskas. Visi 
lošėjai, reikia atvirai pri
pažinti, atliko savo roles 
kuogeriausiai. West Si
de’s lietuviai artistai pui
kiai išsilavinę ir visoms ki
toms dramatiškoms draugi
joms pravertėtų iš jų imti 
pavyzdis. Tai malonus, ap
sireiškimas, jei lietuviai 
ėmė darbuoties savo tautos 
labui, kadangi tautos vardas 
be. abejonės daug .išaugšti- 
nama pavyzdingais lietuvių 
teatrais ir tautiškais susi
rinkimais, kuriuose viešpa
tauja tvarka ir susiklausy
mas. West Side’s tautinin
kais mums verta pasidi
džiuoti.

Ant galo p. J. Bučinskas 
pasakė monoliogą “Iš atsi
minimo” ir nemažai susi
rinkusius prajuokino.

Publikos buvo pilna 
svetainė, kadangi buvo pas
kutinis teatras prieš gavė
nią. Šokta tautiniai šokiai 
ir parengta skrajojanti kra- 
sa. Publika visas laikas 
užsilaikė kuogražiausiai, už 
ką jai verta pasakyti mie
las ačių! Karklynas.

Canal st. Ten viename rū
me jį “prieteliai” užpuolė, 
atėmė 35 dolerius ir laik
rodėlį ir stengėsi išsinešti, 
bet kaip tyčiomis pasitaikė 
netoli tų. namų būti polic- 
monui Carroll, kuris, išgir
dęs trukšmą, pripuolė ir, 
“prietelius” suėmęs, nuga
beno Desplaines policijos 
nuovadon. Nuovadon nu
gabeno ir patį Petrą, su ku
pinom niekas negalėjo susi
kalbėti, nes jis nemokėjo 
angliškai. Taigi pakvietė 
mane (policmouą J. F. Va- 
bol); aš susikalbėjęs ir iš
tyręs visą dalyką, ■ suimtuo
sius plėšikus pavedžiau tei
sėjui Cavelry, kuris vieną 
plėšiką, pasivadinusį Smi- 
thu nubaudė $200 pabaudos 
ir teismo lėšas užsimokėti, 
o kitus — mažesnėmis baus
mėmis. Pasibaigus teismui, 
nuėjau su nuskriaustuoju į 
bulgarų namus ir ten atra
dau jo laikrodėlį ir jam ati
daviau, o paskui nuvedžiau 
ant So. Canal str. pas jo 
kaimyną iš Lietuvos. 'Ten 
Petras apreiškė, kad jis tuo 
užpuolimu likęs taip suju
dintas, kad nenorįs nei bro
lio Jono matyti, tik prašė 
kaimyno, kad jam paskolin
tų kelionei pinigų, nes norįs 
tuoj atgal grįžti”.

Tai persergėjimas. Sve- 
timan miestan atkeliavęs, 
nekuomet neužsidėk su sau 
nepažįstamais žmonėmis, 
nežiūrint to, kad jie butų 
ii’ lietuviai, kadangi ir tarp 
lietuvių esama gaudagrašių.

sparnuotus “ atletus ’ ’, net li
teratūrą pažįstąs, nes atne
šęs “kalinius” policijos 
nuovadon, pranešė, jog 
areštavęs aktorius iš veika
lo “Chantecleer”. Illinois 
valstijoj uždrausta " rengti 
gaidžių peštynes. Dabar 
gi yra to “sporto” sezonas, 
tatai daugumas slapta ren
gia tas gaidžių peštynes.

Drąsus plėšikų šeiminin
kavimas.

Plėšikų drąsa kartais pa
siekia negirdėtas ribas. Pe
reito j subatoj trįs plėšikai 
įsilaužė į namus p. n. 339 
S. Wabash avė. Vienoje 
vietoje žaidė į bilijardą ir 
rūkė puikiausius cigarus, 
kitoje vietoje pavalgė pui
kią vakarienę ir pagalios 
trečioje prisikimšo sau. ki- 
šeniiis brangiais laikrodė
liais.

Bilijardinyčioj prie Wa
bash avė. pasiėmė dvi dėžes 
geriausių cigarų ir, idant 
neatkreipti į save atidžios, 
ramiai sau pažaidė į bilijar
dą. Toliau nuvyko jie M. 
A. Hely restauracijon, so
čiai pasivalgė ir ant stalo 
paliko dar daug valgių, ku
rių nepajėgė suvalgyti. 
Trečioje vietoje tie svečiai 
atlankė auksinių daiktų 
sandelį Sperry & Hutchin
son Co. Ten pasiėmė kelio- 
liką laikrodėlių ir iš stal
čių kelis dolerius pinigų.

Dar apie gaisrą.
Pereitame “Kataliko” 

-numeryj bu^o paminėta 
gaisras, kurs padarė daug 
nuostolių p. P. Mažeikp 
nuosovybėje ties Auburn 
avė., arti šv. Jurgio K. baž
nyčios. Ponas Mažeika pa- 
tėmija delei to dar Štai ką: 
Gaisras ėmęs pradžią ne iš 
gazolino, bet iš nežinomos 
ligšiol priežasties. Sudegė 
karavanas, keletas karietų, 
vežimų, automobilius ir 
daug kitokių daiktų su ar
klide. Nuostolių padaryta 
ne mažiau $12.000. Nelai
mė didelė.

bolas iš Chicago 
laišku praneša;:

“Vasario 9 d. š. 
cagon atvažiavo iš 
Rocks, Pa. nekoksai Petras
Mikitis, 23 m. amžiaus; jis 
norėjo pasimatyti su sayo 
broliu Jonu, kurį, sakąs, 
gana senai matęs. Jam at
važiavus ir išlipus ant ge
ležinkelio stoties Union, 

' tuoj atsirado ir “priete
liai”, kurie prielankiai pa
sikalbėję, pakvietė atkelia
vusį saliunan po vieną išsi
gerti. “Prieteliai” jam 
pirmiausiai nupirko išsiger
ti, o Mikitis, matydamas 
anų gerą širdį, irgi “užpun- 
dino”. Po viskam tie 
“prieteliai” visko išsiklau- 
sinėję pasižadėjo jį nuvesti 
pas brolį Joną ir išsivedė; 
bet užuot brolio, jie jį nu
sivedė į bulgarų Lodging

LHouse< po numeriu 24 So.

Profesijonaliniai kyšių 
ėmėjai.

Namų statymo užveizda 
suspendavo dešimts namų 
statymo inspektorių ir pa
traukė juos teismo atsako
mybėn už nuolatinį kyšių 
ėmimą. Vedama tardymas. 
Namų statymo departamen
te kyšių ėmimas buvo išsi
dirbęs net tam tikrą savo 
systemą. Vos po 15 minu
čių, išdavus leidimą sta
tyti namus, inspektoriai jau 
gaudavo kyšius. Namų sta
tymo užveizda Ericson išsi
taręs, kad inspektoriai bu
vę jau tiesiog profesijonali
niai kyšių ėmėjai.

Suareštavo... gaidžius.
Policijos nuovadoj prie 

East Chicago avė. arešte sė
di keli naujos rųšies kali
niai. Saliune J. O’Con
nell’io ant kertės St. Clair 
ir E. Michigan avė. policija 
suareštavo kelis besipešan
čius... gaidžius Mat, spor
to mylėtojai parengė sau 
gaidžių peštynes čia pat ša
lę policijos nuovados. Ne
laimė kokis-tai tvarkos da
botojas “netikėtai” užėjo 
saliunan. Buvo ten maži 
gaidukai, dideįi gaidžiai, 
juodi, geltoni ir margi. Po- 
lieistas, kuris areštavo tuosi

B-’ATALIKAS

moję “Prelegentai ir kny
gos Švedijos;kaime”. Skai
tys P. Butkus.

Profesijonalinio vagies 
išpažintis.

Municipaliniame teisme 
buvo teisiamas kokis-tai Fr. 
Bunshon, 65 metų amžiaus, 
kuris, sulyg policijos žinių, 
pusę savo gyvenimo pralei
do kalėjimuose. Užklau
sus teisėjus, delko jis va
gystę apsirinko savo amar 
tu, Bunshon taip teisinosi:

“Profesijonalinis vagi
lius, kokiuo aš esu, gali bū
ti išgydytas tik tuomet, jei 
apsivesiąs su dailia mergina 
(?), arba jaigu jam visuo
menė paduos -ranką ir iš
trauks iš. purvyno, kuriame 
paskendo. Aš kartą jau 
buvau doru žmogum. Ap
sivedžiau su dailia mergina, 
buvo gerai, nevogiau, bet 
ką, mano pati “ėmė” ir nu
mirė, o aš vėl ėmiausi savo 
“amato”. Kelis kartus tei
singai dirbdavau, bet vėl 
man kas-nors pasisukdavo 
po ranka, tatai vogiau. Pri
žadu ir net galiu prisiegti, 
kad dabar vogiau jau pas
kutinį kartą. Paleiskite 
mane, aš apsivesiu ir busiu 
doru žmogum”.

Teisėją profesijonalinio 
vagies išpažintis nepertik
rino ir jo bylą perdavė pri
siekusiųjų teisėjų suolui.

Penkis žmones pakorė.
Dar atmintinas yra vi

siems žiaurus nužudymas 
farmerio (Guelzow’o Bow- 
mansville’jesale Chicagos 
spalių mėnesyje. 1911 m. 
Tuomet liko tuoj aus sugau
ti šeši jauni lenkai pik
tadariai ir teismas, turėda
mas aiškius prirodymus jų 
žvėriško darbo, nuteisė ke
turis pakarti. Gubernatorius 
vienok mirties bausmės iš
pildymą atidėjo iki vasario 
22 dienai š. m. Nežiūrint 
į daugelio Chicagos žymių 
humanistų ir pasmerktųjų 
advokatų karštą rūpinimą
si dovanoti jiems mirties 
bausmę, gubernatorius ir 
tam tikra valstijos komisi
ja nesutiko perkeisti jaunų 
piktadarių likimą. Ir atė
jus minėtai dienai, ty. pe
reitą pėtnyčią. visi piktada
riai prie baisių ir sujudi
nančių scenų, atsisveikinant 
su savo šeimynomis ir gimi
nėmis, liko pakarti pavie
to kalėjimo kieme. Pirmie
ji liko pakarti broliai. Frank 
ir Ew. Šablewski’ai, o vė
liaus kita pora, Filip Som- 
merling ir Tom Schultz. 
Taip jau tą pačią dieną liko 
pakartas dar ir penktas pik- 
tadaris, nigeris T. Jennings, 
kaltinamas nužudyme Cl. D. 
Hiller’io, kurį teismas pa
smerkė mirtin vien pasi
remdamas rankos pirštų žy
me, pasilikusia ant užmuš
tojo Hiller’io prieangio ir 
panašia į minėtojo nigerio 
rankos pirštus.

Liūdnas tai yra žmonių 
likimas, bet dar liūdniau 
yra, pagalvojus, kas gimdo 
tokius piktadarius ir kodėl 
civilizuotoj y, Amerikoj s taip 
pigi yrą žmogaus gyvastis 
ir taipvbe atsižiūrėjimo vi
sur vartojama mirties baus
mė?...

čia priminti, kad Triners 
American Elixir of Bittęr 
Wine yra geriausias vais
tas nuo visokių ligų, kurias 
pagimdo vidurių nevirški
nimas. Vartokite jį vi
sada,. kaip tik pajusite be- 
žudą apetitą, jėgas ir sva
rumą. Jis suteikia naujas 
pajėgas nusilpusiam orga
nizmui, sutaiso virškina
muosius organus, gydo vi
durių sukietėjimą, galvos 
skaudėjimą, dieglius ir ne- 
uralgiškus bei reumatiškus 
gėlimus. Taipjau gera jį 
vartoti nuo anemijos, ner
vingumo, spėkų nužudymo 
ir nuo pilvo ir žarnų ligų. 
Gaunamas visose aptiekoše. 
Jos, Triner, 1333 — 1339 S. 
Ashland Ave., Chicago, Dl.

LAB AIN AUDINGA KNYGAI
IŠĖJO KĄ-TIK IŠ SPAUDOS VARDU

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

Knygos preke audeklo apdarais $1.25
Popieros apdarais - $1.00

Pinigus siąsdami adresuokite:

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

Namuose
Russian-American 

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

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

8 dienas, j Libavų 11 dienų.
$33.00 III kliasa $35.00 
$48.00 H kliasa $50.00 
$65.00 I kliasa $75.00

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

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

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

WfaMl Wine M**'51

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

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

Ekspliozija skerdyklose.
Kuomet keliolika darbi

ninkų. taisė dūdas, vedan
čias į amoniako sandelį 
Armour and Co. prie 43-čios 
ir Loomis gatvių, staiga ek- 
spliodavo susirinkę gazai. 
Pasekmės galėjo būti bai
sios, j aigu darbininkai ne
būtų skubiai prasišalinę. 
Prižiūrintis tą darbą užveiz
da E. Anderson, 48 metų 
amžiaus, gyvenantis p. n. 
1138 N. Kedzie avė., liko 
užmuštas ant vietos, o šalę 
jo arčiausiai stovėjusieji 
trys darbininkai liko mir
tinai sužeisti. Sužeistieji 
nugabenta Provident ligon- 
butin. jb ..į

“Aušros” paskaita.
Nedėlioj, vasario 25 d,, 3 

vai. po pietų, “Aušros*’ sve
tainėj (3149 So. Halsted

•gatv.), įvyks paskaita te

Bedarbių skaitlius nuolatos 
auga.

Apart pramonės krizio 
1908 metais dar nekados ne
buvo tiek žmonių be darbo, 
kaip dabar; Sustojimas vi
soj pramonėj prieš prezi
dento rinkimus nuolatos au
ga ir išmeta į gatvę tūks
tančius žmonių. Iš visų 
apylinkių plaukia ateiviai 
su viltimi, jog tokiam dide
liam mieste, kaip Chicago, 
lengviau surasią sau darbą. 
Miesto prieglaudų namai 
yra tiesiog apgulti benamių, 
o uždyką dalinamos kavos 
ir užkandžio reikalaujančių 
skaitlius yra kur kas di
desnis, negu per praėjusius 
smarkius šalčius.’

Siuoml apreiškia pagodotal visuo- 
meniai. jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 20 
metų, perkėliau savo ofisų ir gyveni
mų į savo locnų namų po numeriu

3149 So. Morgan St.
•’7 i; ' Kertė 82-ros gatvės.

Telefonas: Yards 687. <
Mano ofisas aprūpintas nav'ausiais 

budais gydymo. ' Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir HgSol. Pasi
tikėdamas, jog gerbiama publika ir to
linus.mane rems, eslu namie-ant kiek- 
vieno pareikalavimo dienų ir naktį 
Eslu specialistas ligose valkų, moterų 
ir vyrų ir užsendintose ligose. Darau 
visokių operacijų. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 82-ros gatvės.

Pranešimas.
Chicagos miesto moterių 

kliubas prašo paskelbti, kad 
nuo kovo 6 d. iki kovo 10 
dienai š. m. Mark White 
Square, 30-ta ir Halsted 
gatv., bus atidaryta viešo
sios sanitarijos paroda, ku
rioje ypačiai atkreipta ati
džia į kūdikių sveikatos už
laikymą. i. Patariama lietu
viams, ypačiai motinoms, 
ton parodonl skaitlingai at
silankyti.

Pasisekimo sąlyga.
Laike Ikaro Indijoje, ma

joras Hodson rašė vienam 
savo draugui: “Jaigu man 
čia viskas gerai seksis, tai 
turėsiu apsidėkoti tik ge
ram virškinimui”. Jis su
prato, kad tik turėdamas 
gerą sveikatą gali tikėtis 
geriausio pasisekimo. Kas
diena tenka matyti žmones, 
kurių karjerą suardė ligos, 
tankiausia paeinančios iš 
sugedusių vidurių, galime

CHOPIN

4984

Telephone Yards 2716.
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ.
3283 Illinois Ct. kertė 83-čloa gatvės

ALEKSAICIO BALIUKAS
Randasi po No. 118 E. Main St, 

COLLINSVILLE, TT.T.TNOTR
Pas mane visados rasite > geriausius 

gėrymus ir cigarus. Užlaikau viso
kių vietinių ir importuotų cigarų ir 
gėrymų. nuteikiu kiekvienam drau
giškų patarnavimų visokiuose reikaluo
se. Jeigu atsilankysi į musų miestų, 
užeik pirmiausia pas mane, o dasiži- 
nosi ko tik norėsi. Phone Kilnoch 108.

(52-25)

Dr. F. F. Wisniewski
Ofisas 1268 Milwaukee Av.

CHICAGO, HZL.
SPEOWAMSTAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IB PBIE GIM
DYMO.

Gydau privatiškas ligas vyrų ir mo
terų, taipgi skausmų skilvio, inkstų, 
plaųučjų, širdies; reumatizmo, užnuodi
jamų kraujo ir ligas akių, ausų, nosįes 
Ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 8 
vųtaadųiyakaro,

£ Parduodu lotus Kingston ir Hillsdale
jį ===== PENNSYLVANIA ======

SIUVU SIUTUS VYRAMS IR MOTERIMS
Ai Užrašau ir atnaujinu “Kataliką,’’ teipgi 
^i parduodu visokiu knygų ir paveikslų 

“Kataliko” spaudos. Su tikra pagarba,
$ KAZIMIERAS KUGZINSKAS
J? 141 Park Ave., Wilkes-Barre, Pa.

SULAIKYK ISZLAIDUS IR TAUPYK

Industrial Savings Bank
2007 Blue Island Ave.

Perviršis suvirs milijoną dol.

TIKRAS PRANCŪZIŠKAS KARTUS VYNAS $1.00.
Nuo visokių pilvo skaudėjimų, kaipo tai: prietvariaus, skilvio slogos 
inkstų ir kepenų skausmų, skausmo nugaros ir šonų, skysta kraujo, rie- 
mens, geltligės, yrr. tai vienatinis sudrutinimas sergančių 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- 
ūi aptiekoje,

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

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

aplanko savo ligonius ypatiškai.
Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamu 

Kraują Nuodą, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktaru is 

gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra'parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau.

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite j mano ofisų ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kai- ’ 
bomis. Tamista gausi geriausį patarimų ir pasinaudosi mano patyrimu, įgytu per 14 metų 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir

ligydau visiškai ligas skilvio, plaučiu, kepenų Ir Inkstu, 
Nemokėk uš nepasekmingų gydymų-NEISZCYOO, NEMOKĖK.

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir

Inkstą
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų Išty- 
simas. Kraujo Užnuodijimas, 
Szlapumo Nubegimai,

Plaučiai -
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai

Vidurines Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi-

UŽNUODIJU^ 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Moterų

g“^g“,8ia?“etoda- Snr- (ištyrimas Dovanai) «“sjusiosir,ierviikos“<’teru 
VIS 18 Z KO ISZGIJIMO kiekvienas įieško, Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at- 

kente-

Dr.ZINS, 1 83^MCHIGAGQ
Valandos: Nuo8 rytolkfa vak.'Nedėllomsnuo 8 ryto iki 4 po p*.
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