
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Išeina kas Ketvergas, Chicago, Ill/

/ Kaina metams:
Amerikoje $2.oo Į Užsienį $3.oo

“Kataliko” spaustuvėje spaudinasi viso
kios knygos, konstitucijos ir tt. Darbas 
atliekamas labai puikiai, greitai ir pigiai. 
Užsirašant “Kataliką” siųskit prenume
ratą arba laiškus sekančiu antrašu:

JONAS M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan St., Chicago, DI.

THE LITHUANIAN WEEKLY

Published every Thursday at Chicago, 111. In
» Subscription $2.oo per Year

To Europe $3.oo per Year

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

All communications must be addressed:
JOHN M. TANANEVICZ

3249-53 S. Morgan St-. Chicago, HL
1

Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Reikalams Lietuvių Katalikų Amerikoja
No. 12 Chicago, 111., 21 d. Kovo (March) 1912 m. ’

ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER, JAN. 25, 1899, AT THE POST OFFICE AT CHICAGO, ILL., UNDER ACT OF MARCH 3, 1879 
-------  —.. ............................  i iiiinm i i—m

Metai XIV

® Politiškos Žinios. B

IŠ RUSIJOS PADANGĖS.
Rusų laikraščiai paduoda 

ištrauką iš 14-tojo Olonecko 
pulko vado paliepimo, 18 
sausio 1912 m. Štai ji:

“§ 4. Pastebėjau, kad ki
tataučiai susirašinėja su gi
mine ne rusų kalba, bet sa
vo prigimtąją. Visi jie kal
ba rusiškai labai prastai, ar~ 
ba laužytu liežuviu, rusų-gi 
kalba — tai valstybinė kal
ba. Kareivija taikos laiku 
— tai mokykla. Kitatautis, 
pakol yra tarnystėj e per 
trejus metus, privalo ir jo 
tai pareiga išmokti valsty
binės kalbos; taip yra gali
ma tik pranešus kitatau
čiams reikalavimą, kad kal
bėtų ir rašytų tiktai rusiš
kai. Jų giminės arba pažįs
tami privalo atsakinėti tai
pogi rusiškai. Pp. rotų va
dams ir komandų viršinin
kams patariu imties būdų, 
kad šisai reikalavimas butų 
įvestas gyvenimai! ”.

Tai vadinasi “konstituci- 
jinė” laisvė. O juk seniau 
ir baisiausiai reakcijai vieš
pataujant kariuomenėje to 
nebūdavo. Retkarčiais kai 
kur būdavo užginama lenkų 
kalba, bet anaiptol ne visos 
ir tai dar laiškuose.

Durna kasmet skiria, kiek 
valstybė galinti išleisti pi
nigų kiekvienam dalykui, 
kaip tai: mokykloms, ka
riuomenei, geležinkeliams ir 
tt. Dabar durna ima svars
tyti, kaip tie pinigai buvo 
išleisti, ar gerai jie buvo 
sunaudoti. Taigi ima per
kratinėti 1908 metų išlai
das. Pasirodo, kad ne vi
sur jie gerai buvo išleisti, 
kad kai-kuriose ministerijo
se buvusi didelė netvarka. 
Geležinkeliai 1908 metais 
davę 122 mlijonus nuosto
lių, buvę visur permokama, 
geležinkelio verstas, tiesiant 
naują kelią, valdžiai apsiei
davęs po 20 tūkstančių 
brangiau, negu pašalinėms 
draugijoms, už išperkamąją 
kelių žemę permokėdavę ir 
taip toliau.

Negeresnė tvarka buvusi 
ir kitose ministerijose. Taip 
karo ministerijoje taippat 
visur buvo permokama per
kant kariuomenei maistą, 
laivams anglis, o ir šiaip ne
mokėta gaspadoriauti. Bu
vęs toksai atsitikimas. Vie
no laivo mašina, kurią išsyk 
galima buvo parduoti už 30 
tūkstančių rublių, 7 metus 
metė iš kampo į kampą; jos 
kilnojimams ir pervežimui 
išleista per tą laiką 9 tūks
tančiai rublių. Pagalios to
ji mašina buvo parduota už 
12 tūkstančių rublių, tai yra 
vieton 30 tūkstančių, gavo 
tik 3 tūkstančius rublių! O 
ne vienas tik toksai buvęs 
atsitikimas.

Ministerių taryba nutarė 
paduoti dumon įstatymo su
manymą, kad paliuosuoja- 
mieji nuo kariuomenės, vis- 
tiek del kokių nebūk prie
žasčių, mokėtų tam tikrą 
karinį mokestį. Tą mokes
tį turėtų mokėti po 6 rubl. 
per 4 metus. Tą įstatymą 
manoma pradėti pildyti, 
jaigu durna patvirtįs, nuo 
sausio 1 d. 1913 m. To
kiuo budu manoma kas me
tai surinkti po 13 milijo
nų rublių.

Rusijos vagiliams biuro
kratams kai prireikia' pini
gų, tai jie visokias nesąmo
nes išgalvoja.

Skaitytojai turbut atme
na, kad pernai Kieve buvo 
užmuštas bernaitis-mokinys 
Juščinskis. Už tą užmuši
mą buvo kaltinami žydai, 
buk tai jie padarę dėlto, kad 
jiems jų tikėjimo apeigoms 
buvęs reikalingas krikščio
nių kraujas. Taigi dabar 
teisme prirodinėjama, kad 
bernaitį nužudę šnipai ir 
vagįs, idant iššaukti žydų 
skerdynes ir pasipelnyti per 
jas.

Tarp badaujančiųjų Rusi
joje valstiečių platinasi vį- 
sokių-visokiausios ligos. 
Daugiausiai prasiplatino 
škorbutas ir šiltinės. Val
džios pagalbos badaujan
tiems neužtenka. Saratavo 
gubernijos kai kuriuose ba
daujančių pavietuose val
džia aprašė paskutinį vals
tiečių turtą už tai, kad ne
įmokėjo mokesčių. Kai 
kur valstiečiai nuo sutemos 
iki išaušus visai žiburio ne
dega, nes neturi iš ko nu-

Tai vis atsitinka pasidė- 
kojant dabartinės vyriausy
bės rūpesčiams.

CHINUOSE VISIŠKA 
ANARCHIJA.

Dabar pasirodo, kad Chi- 
nuose išnykus visoki val
džia, kuri tegalėtų visus ten 
atsitikimus kontroliuoti ir 
neleisti _ Vystyties anarchi
jai.

Svetimų viešpatysčių am
basadose neturima vilties, 
kad dabartinė republikohų 
valdžia galėtų užbėgti besi
platinančiai Chinuose anar
chijai, plėšimams ir viso
kiai betvarkei, koki dabar 
viešpataujanti šiauriniuose 
Chinuose. Vienas ministe
rių išsitaręs: “Gaisras, ku
ris apėmęs dabar kuone vi
są šalį, turi viską išdeginti, 
lig padugnių”.

Abelnai manoma, kad tos' 
suirutės prasitesiančios ne
mažiau poros metų. Dalei- 
džiama, kad Chinai pasida- 
lįs į keliąs dalis, kadangi 
dabar armija pasidalinus į
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sesias sau pnesjpgas,/; 
tai šiaurių - ir pietų armijos, 
susidedančios iš įvaiiių tąųr 
tų, vienų kitoms priešingų. 
Kas . sau išsiski^teiūžBi^žtt“ 
rai, mongolai, chihai, iriaho- 
metanai ir kiti. ' Ir kuęmet 
tos visos- armijos tarp sa
vęs susireins,. pasidary s tik
ras chaosas. O. dabartinė
republ ikonų valdžią '■ yra 
persilpna tam viskam už; 
bėgti. Kai kur susirėmi
mai jau prasidėję.

Naujas respublikos, prezi
dentas Yuan Shi Kai užsi
daręs savo riimuoše; Peki
ne, kaipo koks kalinys. 
Trįs mandžurų kareivių 
pulkai jo rumuš- saugoją. 
Prezidentą s bijosi ir pa s įro
dyti. Švetimžemiai Pekine 
irgi iš visų pusių esą ne
prietelių- apsupti/. Visos 
ambasados - apstatyta; 'i xka- 
nuolėmis. Ant gatvių pil
na be galvų lavonų. Tai 
vis. plėšikai, kuriems loja- 
liškoji prezidentui kariuo
menė nukapojo galvas. Pa
sakojama, kad keli tūkstan
čiai nepaklusnių, kareivių 
tuo budu nubaustą. Lavo
nai pusta ir miestui, grasia 
epidemijos. - .

Tų suiručių sulaikymui 
pasilieka vienatinis būdas— 
išginkluoti. kareivius, bet 
prezidentas bijosi tai pada
ryti, kadangi tasąi-žingsnis 
dar labiau tegalį y įerzinai 
kareivius, o tuomet butų 
dar aršiau. '

Kantone tomis dienomis

Iš italų pusės žuvę 3 ofi- 
cięriaį ir 25 kareiviai. Gi 
sužeistų 5 oficieriai ir 55 
kareiviai. ; .

Tą pačią dieną Turkijos 
kariuomenės komendantas 
Edhen paša iš Tripolio 
Konstantinopoliu . pranešęs 
irgi ąpiė savo laimėjimus. 
Distrikte Benghazi turkai 
su arabais užpuolę ant ita
lų stovyklų ir pastaruosius 
išviję. Kruvina kova besi- 
tesus U valandų be pertrū
kio. Italai tame susirėmi
me praradę 2.000 kareivių 
užmuštų ir sužeistų. Tur
kai taippat turėję daug 
nuostolių kareiviuose. Daug
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Viena diena iš abiejų pu
sių tokie laimėjimai — tai 
butų perdaug. ' Regis ir 
vieni ir antri su savo “nar
sumu” daug perdeda.

Italijos vyriausybė pas 
savo parlamentą pareikala
vus užgirti nepaprastąjį 
kreditą, 130 milijonų lirų 
karo ministerijai ir 30 mi
lijonų karo laivynui. Tie. 
pinigai skiriami karui ir ki
mokiems Tripolio miesto ir 
'apylinkių pagerinimams ir 
pataisymams.

Italijai karas jau lėšavęs 
daugiau 120 milijonų lirų, j i
į PRAMATOMA REVO- 
i LIUCIJA.
i Prūsų seime atstovas von 
Bttkamer. nesenai turėjo 

>ką. * kalbą/ ' atkreiptą

identu. '

ITALŲ

Tš Tripolio italai tomis 
dienomis pranešė;kad vie
name su turkais-Susirėmime 
italai užmušę (fengiau 1.000 
turkų ir arąbų.^ Sužeistųjų 
dar daugįąHf buyę^ Tai bu
vęs kruviniaustak Susirėmi
mas .nuo. į|)at (Pradžios šio 
karo. Tasatsitiko paimant 
italams dfv* ~ ‘ 
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prieš Vokietijos socijalistus 
ištikus, ten šiais laikais an- 
glekasių straikui. Kadan
gi minėtas atstovas perdaug 
išdergė visą darbininkų luo
mą, tatai prieš jį pasipylė 
skaitlingi darbininkų pro
testai. Į

“Socijalizmui besiplėto
jant — kalbėjo Puttkamei 
— Vokietijai artinasi revo
liucijos dienos. Juk soci
jalistai gana viešai reika
lauja respublikos. Jų vei
klumas ir reikalavimai vieš
patystę gramzdina prapul
tim Jau prisiartino laikas, 
idant valdžia imtųsi aštriau
sių priemonių, prašalintų tą 
pavojų ir išgelbėtų viešpa
tystę”.

Toliau apreiškė, kad Vo
kietijoje anglies kasykloms 
yra pakaktinai darbininkų, 
tegu tik tuos darbininkus 
valdžia apsaugoja nuo soci- 
jalistų pasikėsinimų. Mat, 
dabar Vokietijoj straikuoja 
anglekasiai, o valdžia mano, 
kad tą straiką sukėlę soci
jalistai. Straikuoja dau
giau 300.000 darbininkų. 
Delei tokios provokacijos 
valdžia taigi ir mano į ka
syklas pa siu iii straikląu- 
žfiiš lt’kasyklų apygardose 
apskelbti karo stovį.

Straikininkai vietomis la
bai neramiai užsilaiko. Su
kelia riaušes, muša straik- 
laųžius ir pačią policiją iš
daužo.

Straiklaužiais tame strai- 
ke pasirodo krikščioniškos- 
socijalinės sąjungos nariai, 
taigi jiems dirbant ir nori
ma juos apsaugoti ir tokiuo 
budu socijalistus darbinin
kus palikti ant šalies.

Jei tik valdžia ims žiau
riai persekioti socijalistus, 
žiūrėkis, gali užgimti ir re
voliucija, kuri atsilieptų ant 
kaizerio dinastijos kailio.

PASIKĖSINIMAS ANT 
KARALIAUS.

Ryme kovo 16 dieną anar
chistas Antonio d’ Alba, tu
rintis 21 metus, pasikėsino 
ant Italijos karaliaus Ema
nuelio gyvasties. Karalius 
su karaliene važiavo ir išli
ko nuo to pasikėsinimo svei
ki. Tik karaliaus gvardijos 
oficieras, majoras Langas, 
pavojingai liko pašautas, 
kuomet raitas savimi už
dengė karietą, pamatęs pa
sikėsinimą. Majoras Lan
gas nutėmijo kaip anarchis
tas išsitraukė revolverį, ta
tai akies mirksnyj su savo 
arklių prisiglaudė prie kara
liaus karietos ir tuo budu 
karalių išgelbėjo.

Anarchistas į karalių šo
vęs tris sykius, kuomet tas 
važiavo į Panteoną ant pa
maldų už savo tėvo dūšią, 
kurį anarchistas 1900 me
tais nugalabijo. Važiuojant 
Via Lata (plati gatvė) iš 
minios išlindo, anarchistas ir 
ėmė šaudyti į karaliaus ka
rietą. Iššovęs tris sykius. 
Ketvirtu sykiu revolveris 
nešovęs.

Karalius visas laikas bu- 
zęs ramus ir nuvykęs į Pan- 
:eoną, išklausęs pamaldų, 
kur taippat Dievui dėkota 
už jo išgelbėjimą.

Tuo tarpu ant šaudančio 
anarchisto minia metėsi ir 
kuone suspardė, tik policija 
t kareiviai vostik jį tega- 
’ėjo pusgyvį iš minios ran
kų atimti.

Policijos nuovadoj d’Al
ba prisipažino, kad jis ne
priguli jokiai organizacijai, 

■bet karalių norėjęs nužudyti 
kaipo anarchistas, kuris 
ssąs priešingas visuomenės 
organizavimui.

Karalius tą dieną aplai- 
kęs daug kongratuliacijų, o 
popežius pasakęs, kad tokie 
darbai — tai netikybos vai
sius. Karaliui sudėjo pa
sveikinimus ir socijalistai, 
parlamento atstovai.

ATŠAUKTAS AMBA
SADORIUS.

Rusijos ambasadorių iš 
Turkijos, M. Čarikovą, an
dai caras atšaukė ir pasky
rė senatoriumi. Jo iš Tur
kijos atšaukimas, tai esanti 
cariškoji nemalonė. “Nov, 
Vremia” labai apgailestau
ja, kad Čarikov atšaukta, 
kadangi tai buvęs vyrąs pil
nas žinybos ir užsienio mi
nisterija jam inpėdinio ne- 
rasianti. “Nov. Vr.” Ča- 
rikovo vieton pasiūlo buvdsį 
durnos pirmininką Gučkovą.

Čarikovo atšaukimas val
diškus ratelius sujudinęs. 
Sakoma, kad kovo 5 d. carą 
atlankęs užsienio reikalų mi- 
nisteris Sazonov ir tuokart 
buvo nuspręsta atšaukti 
Čarikovą. Paskiau premie- 
ras Kokovcev apskelbė jį 
senatoriumi.

Rusijos senatoriai ima al
gos po 8.000 rub. metams ir 
skaitoma toji valdvietė savo 
svarbumu trečioji iš eilės, 
Pirmąją vietą užima feld
maršalas ir premieras, ant
rąją — ambasadoriai ir mi
nisterial. Tokiuo budu Ča- 
rikov vienu laipsniu pastū
mėtas žemyn, kaip 3 klesos s 
valdininkas.

Čarikov, sakoma, buvęs 
perdaug liberališkas ir jau- 
naturkių šalininkas. Cariz
mui, žinoma, tas nepatiko, 
nes kaipgi jo tarnas galįs 
bičiuoliautis su konstituci
jos šalininkais? Tuo savo 
pasielgimu jis ir užsitraukė 
ant savęs caro nemalonę. 
O pas carą nemalonybių — 
pilnas maišas.

Revoliucija Meksike ne
sustojus ir nežinia dar, kas 
su ta j a šalimi gali atsitik
ti. Suvienytų Valstijų įsi
maišymas, regis, bus nerei
kalingas, bet Washingtone 
andai nuspręsta neleisti iš 
čion gabenti ginklus ir amu
niciją. Kai kur pasitaiko 
revoliucijonierių su prezi
dento Madero kariuomene 
kruvini susirėmimai. An
dai prezidentas Taft apreiš
kęs, kad nėra reikalo mai- 
šyties į svetimos šalies ne^

H kimus.
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Žinios iš Lietuvos.

ČEKIŠKĖ, 
Kauno apskr.

“Vilties” N. 15 buvo ko
respondencija iš Čekiškės 
su parašu “Čekiškės lietu
vis”. Korespondencijos au
torius mane bara, kad aš 
pirmas įvedęs polonizmų Če
kiškės bažnyčion, kad aš 
lenkams sakytipamokslų pa- 

, sirinkęs tokį laikų, kada žmo
nės “balsiai prunkščia-valo 
nušalusias nosis,” kad aš 
“dar pasigyręs, visados tuo 
laiku sakysiąs lenkiškų pa
mokslų nes, girdi, vyskupo 
taip .esą įsakyta”. '

Tuo barimu koresponden
tas pasirodo, kad netiki ma
no žodžiais, kuriais teisi
naus, aiškinausi, kad tai 
vyskupo toks įsakymas, o 
ne mano prasimanymas. Aš 
ant korespondento nepyk
stu, nes korespondentas iš
reiškė ne savo vieno nuo
monę, bet visos Čekiškės pa
rapijos. Visi sako, kad ket
virta lenkų dalis turėjusi 
gauti iš vyskupo ketvirtų 
šventadienį. O kad kas šven
tadienį lenkiškas pamokslas 
ardytų lietuviams visas pa
maldas, ir kad taip vyskupo 
butų įsakyta, tai čia čekiš- 
kiečiai jokiu budu nenori 
tikėti. Jiems regis, kad tai 
mano prasimanymas, patai
kavimas, pasigerinimas len
kams. Taip protauja visi 
Čekiškės lietuviai, ir žinoma, 
smarkiai pyksta ant manęs. 
Kas dar labiau stebėtina, 
tokios-pat nuomonės yra ir 
lenkai. Vieniems lenkams 
regis, kad aš iš geros šir
dies, iš meilės .pridėjau ma
garyčias prie vyskupo pa
skirto ketvirto šventadie
nio, — nuo savęs įvedžiau 
lenkiškų pamokslų kas šven
ta diena. O kitiems lenkams 
matos, kad aš iš blogos šir
dies, iš neapykantos kas šv. 
diena sakau lenkiškų pa
mokslų, kad jiems įkyrėti. 
Jiems matos, kad aš, su
prask, lyg pasityčiodamas 
bruku lenkiškus pamokslus. 
Tie antrieji lenkai irgi ant 
manęs pyksta, kaip pyksta 
lietuviai. Ar pyksta kas, 
ar nepyksta, o man reikia 
vyskupo įsakymas pildyti.

Kun. Gaigalas,
Čekiškės klebonas.

NEIŠPILDYTAS TESTA
MENTAS.

Senai jau miręs Vilniaus 
vyskupijos kunigas Valeri
jonas Valentinas Dziurdze- 
vičius savo testamentu lap
kričio 18 d. 1798 m., tarp 
kitko buvo užrašęs 40 tukst. 
lenkų auksinų (60 tukst. r.) 
pastatyti prie Buividžių 
bažnyčios (Vilniaus apskr.) 
prieglaudai 4 gailestingom- 
šioms seserims ir koplyčiai 
ligoniams. Jei sesers nesu
tiktų tenai apsigyventi, ši
tie pinigai turėję būti pa
skirti laikyti gydytojui ar 
felčeriui nepasiturintiems 
ligoniams gydyti. Kadangi 
gailestingosios sesers nesu
tiko Buividžiuose apsigy
venti, o Vilniaus katalikų 
konsistorija nesutiko staty
ti tenai koplyčios, tai tes
tamentas taip ir buvo neiš
pildytas ir ligšiol tebėra. Da
bar tie 60.000 rub., padėti 
banke, sausio 14 d. š. m. 
išaugo jau liggi 79.300 rub. 
Dabar Vilniaus gubernato
rius pasiūlė iš tų pinigų da
lies pastatyti Buividžiuose 
ligonbutį, iš kitos gi dalies 
įdaryti amžinąjį kapitolų 
HBfrtojui ir felčeriui laikyti.

Tečiau, kadangi gubernato
rius ne visai turi teisę nu
skirti to testamento pinigus, 
tai visa byla busianti per 
1-ųjį V. Tarybos departa
mentų paduota Jo Dideny
bei nuspręsti; tatai busią 
padaryta po 3 mėnesių nuo 
dienos, kai tatai paskelbęs 
“Pravit. Viestnik.” taigi 
nuo vasario 13 d. š. m. Apie 
tai praneša Varšavos “Slo- 

No. 51. . ;VO

KULIAI.
Telšių apskr.;1.7 i 
pusmetis, kaip.Ku-Jau 

litioše^žydas Kali, vadina
mas Lozarkiu, atidarė savo 
namuose traktierių su tei
sėmis pardavinėti spiriti
nius gėrimus. Šventadie
niais, po visam, ne .vienas 
kuliškas tame traktieriuje 
laikrodėlį, pinigus palydėda
vo, kai-kuriam reikdavo kru
vinu pakaušiu namon grįsti, 
vienų-antrų savaitę lovoj 
pagulėti. Vis tai jiiekis. At
sitikimas sausio 29 d. visus 
kuliškius nustebino, šiurpu
lys nukratė: Lozarkio trak
tieriuje trįs kuliškiai gir
tuokliai ant vietos užmušė 
visai nekaltų, blaivų pasišil
dyti inėjusį jauna 25 metų 
vaikinų. Niekas Kuliuose 
ligšiol, kol nebuvo traktie
riaus, panašaus atsitikimo 
neatmena. Be traktieriaus, 
Kuliuose yra 4 aludės ir 
monopolis. Gyventojų gi 
nedaug: neskaitant žydų, 
daugiausia yra davatkų, 
prie bažnyčios susispietusių. 
Joms traktieriai nereikalin
gi. VyraFkrikščionįs ant 
pirštų suskaitomi. Turtų 
nėra. Nesuprantama, kuriai 
balai, tiek daug čia girtybės 
narnų. Kol bus Kuliuose 
traktierius, tol žus kuliškiai 
jame, tol neišnyks tenai už
mušimai. Gal patars, gerb. 
“Vilties” redakcija kuliš
kiams, kokiuo budu galėtų 
jie nelabąjį Lozarkio trak
tierių panaikinti, kuris žudo 
vietinių gyventojų dorų ir 
sveikatų. Kulys.

Red. prierašas. Valsčiaus 
sueiga gali prašyti guberna
toriaus, kad teismų ir su
eigų dienomis traktierius 
butų uždarytas. Bet šiemet 
gal jau susilauksime įstaty
mo, kuris valsčių sueigoms 
duos teisę uždaryti by ko
kias gėrimo įstaigas. Šio 
įstatymo sumanymų Valsty
bės Durna pernai priėmė.

GEGUŽYNAS, 
Traki; apskr.

Teko man būti viename 
šios parapijos sodžiuje pas 
vienų ūkininkų. Pamatęs 
ant sienos kabant nepapras
tų paveikslų, klausiu, kur jį 
gavę. Šeimininkė man at
sakė: “Tai šventas abro- 
zas; yra Vilniuje kunigas, 
jis tuos abrozus veža iš 
šventos vietos ir žmonėms 
pardavinėja po 3 rub. 50 
kap. Tie pinigai bus ski
riami vaikams auginti, ku
rie užaugę paturės “pols- 
kų viarų” ir bažnyčių”... 
Šeimininkė ypač džiaugėsi, 
gavus nepaprastų medalikė- 
lį ir rožančių. Kas turi, 
girdi, tokį medalikėlį ir ro
žančių, nereikia kalbėti po
terių, jie atstoju visas mal
das ir brostvas, nereikiant 
poteriauti galima esą toj 
vietoj pasilsėti. “Kas tam
stai taip sake?” klausiau 
šeimininkės. “Gi tas žmo
gus, kurs pardavė!” atsakė 
šeimininkė, /

Nesunku suprastŲ-kienti 
tai buvo žmogus - ir -koks 
kunigas jį atsiuntė^- -A

PANEVĖŽYS.,
Del Vilniaus'-vyskupijos 

bažnyčių skandalų. Nema
lonu tikinčiam žmogui gir
dėti, kad lenkai, -kurie nuo
lat didžiuojasi savo kultūra, 
taip jau apjako, jog šven
toj vietoj nebežmoniškai el
giasi, užmiršta- kame esą. 
Todėl čia jauikovane tik 
del kalbos teisių, bet *ir del 
tikėjimo, kova I lsu i lenkais, 
kurie bažnyčioj T.Tlenky- 
bes reikalus stato aukščiau, 
negu tikėjimo! Jaįgū~ taip 
jau žmonės iš viršaius ap
kvailinti, tai Vilniaus vys
kupijai graso „tikėjimui pa
vojus : vietoiiikatalikybės 
ima. čia platmUeCitaipi va
dinamoji “poIskaVvviara”, 
kurios vadovajteiiieksrjmhia. 
Gana kunigui išgirsti iš 
minios. “Nie. požwaliim... 
Nam ne trZėha’^ilr^turi 
jis eiti zalqM^WIiZVil- 
niaus augšteSWj^Ųidya:siš- 
kijai reikėtų ap|idą.if‘Xti> kur 
ji žengia. JįiJV iėhtaji.dva
siškiai išaųki^bi~;tbkiųs 
žmones, ^urįęms^.bažnyčia 
tiek tereikaliuga, kiek ji 
tarnauja lenkybei, kunigas 
nieko vertu laikomas. Tik 
ką atvažiavusis, pavyz
džiui, Eišiškėsna kunigas, 
nieko dar nepradėjęs, tie
siog nepažįstamas, įlipa sa- 
kyklon ir už persižegnoji- 
mų ir perskaitymų evange
lijos lietuviškai, išvytas lie
ka. Mano nuomone neper- 
gerai daro ir kunigas pa
mokslininkas, lengvai ap- 
leizdamas sakyklų. Matant 
pavojų tikėjimui, vertėt^ 
kunigams milžiniškai stoti į 
kovų su tais netikėtais en- 
dekais ir iš sakyklų leng
vai nesitraukti. Juk hii- 
kentėti rekale yra kunigo 
priedermė.

Endekų pasisekimai Vil
niaus vyskupijoje padrąsi
no ir Kauno vyskupijos len
kus. Ypač Panevėžys su
judo. Prie kunigo Chodo- 
ravičiaus, kuris ilgus me
tus Panevėžyj Idebo- 
navo ii’ pažino gerai sa
vo klausytojus, retai kada 
buvo sakomi pamokslai. 
Dabartinis klebonas pridėjo 
pamaldų lenkams. Lenkai 
matydami klebono palan
kumų ėmė organizuoties ir 
reikalauti dar daugiau. Su
sirado agitatorių, kurie, 
girdėti, girias surinkę dau
gelį parašų, kad bent gi iš 
to viso lenkų judėjimo butų 
matyti noras geriau susi
pažinti su tikybos tiesomis. 
Musų lenkai iš bažnyčios 
užsimanė padaryti tautines 
mokyklas stiprinti lenkų 
reikalams “na Litwie”. Ne 
sykį man teko girdėti nuo 
lenkų-klausytojų tik pasi
tyčiojimus iš lenkiškų pa
mokslų. Girdi, netaisyklin
gai esą sakomi pamokslai.

Reikia tikėties, kad Pa
nevėžyj nepavyks ęnde- 
kams išnaudoti bažnyčios 
savo reikalams. Čia nėra 
Gintautų, ir lietuviai pane
vėžiečiai, tai ne Vilniaus 
vyskupijos avinėliai. Lie
tuviai pripažįsta bažnyčių 
su Kristaus mokslu, o ne su 
endekų ordeno programa. 
Tas Panevėžio lenki
nimas per bažnyčių suras 
protestą ir iš aplinkinių 
parapijų, nes visi tuo užsi
interesavę.

Kun. J. T—is.

PRANCŪZAI DEL LIE- 
TUVIŲ1; TELEGRAMOS

Prancūzų Paryžiaus laik-

que” vasario 18 d. No. 13- 
901 padėjo1' žinių vardu 
“Lenkai ir lietuviai”; tas 
laikraštis šitaip rašo idel 
lietuvių Jtelėgfamos šv. tė
vui apie lietuvių santykius 
su lenkais:

“Pastaraisiais metais lie
tuviai turėjo nemaža susi
kirtimų su lenkais. Lietu
viai priešinasi beteisiam 
lenkų kalbos vartoj imui sa
vo krašto .bažnyčiose. Baž
nyčiose buvo muštynių, 
kartais net kruvinų. Del 
tos priežasties kai kurias 
bažnyčias uždarė.

Dviejų Vilniaus vyskupi
jų lietuviai nusiuntė šven
tajam tėvui sakyti lietuviš
kai pamokslų ir prašo at
siųsti tų 5 parapijų lietuvių 
padėjimui ištirti bent kokios 
tautos kunigui, tik ne len
kui, nes lenkai, kurie iki- 
šiol buvo dvasiškosios vy
resnybės skiriami lietuvių 
parapijų tvarkyti, pasirodė 
didžiausiais lenkintojais.

Mes tikimės, baigia jie, 
kad tų skriaudžiamųjų bal
sų išgirs tas, kuriam jis 

siųstas”.
bu

vo

Pi-

PIKELIAI, 
Kauno, gub.

Senai jau yra mada 
kelių seniūnijos susirinki
mus daryti pas žydų Ore- 
leibį karčempį. Esu matęs 
kitur darant tokius vals
čiaus arba seniūnijų susi
rinkimus; .ten tų dienų esti 
uždarytas monopolis ir ki
tos gėrimų įstaigos. Bet 
Židikų vaisčius, o ypač Pi
keliai žinpmL yra. tokiais

.(Pikeliai, yra. prie Židikų 
valsčiaus). Atvažiuoja Ži
dikų valsčiaus raštininkas 
ęu staršina ir užima savo 
vietas už bufeto... žinoma, 
kurs jau nori būti kuo iš
rinktas, turi statyti maga
ryčių, o kurs daugiau pas
tato, tas esti išrinktas. Kū
čių dieną 1911 m. gruodžio 
24 d., buvo sušauktas susi
rinkimas, tik ne pas žydų 
Oreleibį karčemoj, bet sta
čiai traktieryje! ’

Susirinkimas turėjo iš
rinkti ateinantiems 1912 
metams., dešimtininkus, bet 
gerai dešimtininkų pavai
šintas susirinkimas paliko 
visus senuosius dešimtinin
kus savo vietoj.

Susirinkimas buvo 
klaustas, ar prisiima

V 1 • i • - -• • T J a •

pa- 
su- 

vežti materijolų statyti ža- 
dėtajai dviklęseį mokyklai. 
Kits buvo bepradedąs išro
dinėti, kad valdžia duotų 
materijolo čia pat. už kokio 
versto nuo miestelio ir pa
sakyti, kad susirinkimas 
reikalautų iš valdžios lietu
vio mokytojo, kad toje bu
simoje mokykloje butų mo
koma ir hptuyiškai. Bet, 
susirinkimas jau buvo in- 
kaitęs, kaip pradės rėkti, 
taip ir turėjo;tas su savo 
sumanymais apsistoti, ne
bedrįso toliau nieko, bijo
damas, kad; nebūtų apšauk
tas maištininku.

Ir pasibąjgė j susirinkimas 
su stalų iri(krėęįų nešiojimu 
dantyse, /^pkįg tai yra mu
sų karčeminįai susirinki
mai. Didžiausias negeru
mas musų tokįėms susirin
kimams tai nežinojimas 
pirma, kas biis susirinkimo 
svarstoma ir -magaryčios.

Atsiranda ii* labai sunkių 
klausimų, kubuos greitųjų 
blaivus ir išmanantis vyrai 
negalį staigu iškišt, o mums,

dar inkaušusiems, belieka, 
tiktai visa gerkle šaukti, 
rėkti ir stalus dantyse ne
šioti. A. Dagis.

GRIŠKABŪDIS, > 
Naumiesčio apskr.

Čia keleiviui puola į akis 
“Žiburio” draugijos arbati
nė. Iškaba rusų ir lietuvių 
kalbom. Tvarka ir švaru
mas arbatinėje visur. Čia 
taippat tvarkiai į kotelius 
sudėti laikraščiai: “Viltis”, 
“Vienybė”, “Šaltinis”, 
“Žiburys”, “Spindulys”, 
kitokių nėra.

Bet griškabudiečiai savo 
arbatinę nelabai telanko. 
Jie geriau eina pas Kar- 
nauckų į traktierį, spiečiasi 
apie monopolį, arba lenda 
į žydo smuklę, Tik, tiesa, 
kartais arbatinėje vaišina 
neperkokia arbata. Pir
miau dar buvo pas mus ir 
valdžios arbatinė, bet jos 
jau senai nebėra.

Griškabūdis — neperdidis 
bažnytkaimis su keletu šim
tų gyventojų. Po buvusio 
gaisro žymiai pagražėjo. 
Namai — vis daugiausia lie
tuvių ir vokiečių, žydų dar 
čia neperdaug. Ir, kaip 
girdėti, dar ketina iš čio
nai išvaryti visus tuos žy
dus, kurie valdo- žemę ne 
“ant dano”, tik yra pirkę 
jų po “ukazų”. Tokių čia 
yra apie 15 šeimynų. Gra
žiausi tai mokyklos nauji 
namai, kurie tuojau kiek
vienam naujai atvažiavu
siam puola į akis.

Aplink Griškabūdį gyve
na turtingi ūkininkai — lie
tuviai, tarp jų yra įsisprau
dę ir vokiečių. Tečiau žy
mesnės ūkio kultūros kili
mo nematyti
Įima sakyti, mažne senoviš
kai.

Geriantiems čia yra 
įsteigtas monopolis ir, ro
dos, 4--smuklės. Yra ke
letas krautuvių, iš jų dvi 
lietuvių. Lietuviams
kasi neblogiau, kaip žy
dams. Vincė.

gyvena, ga-

se-

SKIEMONIS, 
Ukmergės apskr.

Skiemonįs — mažas mies
telis, turi puikių medžio 
bažnyčią. Nei turgų, nei 
jomarkų čia nėra. Yra ke
letas krautuvėlių, kurios vi
sos žydų rankose. Lietu
viai prekyba nesiverčia. 
Skiemonių parapija labai 
geria: yra monopolis ir trįs 
aludės, kurios visuomet pri
kimštos žmonių. Žydai alu- 
dininkai pabūvą kelerius 
metus ir išeina ponais.

Pernai metais 
valsčiaus mokyklų, 
klai nusamdė mažų 
ko trobelę, vaikų 
tepareina.

Tėvynės Mylėtojas.

atidarė 
Moky- 

ukinin- 
nedaug

PIKELIAI, 
Telšių apsr.

1912 metais sausio 31 d. 
vakare 8 vai., penktam 
verste nuo Pikelių pas Da
gių eglynėlį, prisivijo trįs 
važiuoti plėšikai važiuo
jantį iš Pikelių į Židikus 
Zingerio kompanijos agentų 
Bružų, sustabdė, gerokai 
apdaužė, atėmė iš jo 132 r. 
pinigais ir 28 rub. markė
mis, paskui susisėdo į ratus 
ir nudumė ant Lūšės sto
ties. Bružo arklelis buvo 
per visų dienų važinėtas, 
nuvargęs, nebegalėjo vyties 
plėšikų. Ir lig šiai dienai 
nėra žinios, kas jie tokie 
buvę. Policija jų ieškoti 
nelabai rūpinasi. Bružas 
plėšikų nepažino, tik vie
nas, kuris kratė jo kišenes, 
turėjęs juodų barzdelę; ki-

New Yorko policija į juras sumeta konfiskuotus 
mieste ginklus, ty. revolverius, šautuvus, peilius, dur
tuvus ir kitokius blogų žmonių įrankius. Tų ginklų 
surenkama labai daug ir paskui sumetama į juras.

tas, kuris turėjo suspaudęs 
jį už kaklo, stovėjęs užpa
kaly, ir jis jo nematęs. Ma
tyti, kad tie plėšikai ne iš
tolo tebuvę, tos pačios apy
linkės gyventojai, nes jie 
gerai žinojo visų Bružo pa
dėjimų, ii* sekė, kada jis 
grįžo su pinigais.

Nuostabu, kad policija 
plėšikų nekuomet neranda. 
Galiu paminėti keletą atsi
tikimų, kur plėšikai vis pa
sislėpdavo. 1910 m. kovo 
15. d. prie Lūšės stoties už
mušė žytįų, bet žmogžudžių 
nesugavo. Tais pačiais me
tais gruodžio d. prie pat 
Lūšės stoties apiplėšė Pi
kelių žydą, išmušė jam du 
dančiu, atėmė 28 rub. ir la- 
krodėlį; plėšikų niekas ir 
nemėgino ieškoti. Paskui 
vienai Pikelių žydei, va
žiuojančiai iš Lūšės stoties, 
plėšikai atėmė 60 rub. Po 
kiek laiko grįštantį iš Lūšės 
žydų vėl buvo užpuolę trįs 
plėšikai, bet tuo metu už
važiavo pačtas, plėšikai iš
bėgiojo, ir žydui laimingai 
pavyko išsprukti iš jų na
gų.

Ir pačtalijonas Peleckis 
buvo anuo metu pas Dagių 
eglynėlį užpultas ir dideliai 
sumuštas. Laiškus iškratė 
ir tuščius išmėtė po kelių. 
Važiavo tuomet žydas keliu, 
rado primuštų Peleckį ir 
parvežė į Pikelius. Plėšikų 
taippat neieškojo.

Baisu nakties laiku ke
liaut pro Lūšės stotį, bet ne
labai drąsu ir dienų, nes 
nuo Pikelių lig Lūšės beveik 
nėra arti kelio nei vieno gy
venimo — Ritinės dvaro 
laukai ir miškai per visus 
aštuonis verstus.

A. Dagis. 
(“Viltis”). 

ANGLIJOS LAIVYNO 
BIUDŽETAS.

Anglijos karo laivynui 
ateinančiais metais bus iš
leista $220.427.000, arba pu
santro milijono mažiau už 
šiuos metus. Tasai biudže
tas tomis dienomis pavesta 
parlamentui. Daugumas la
bai stebisi, delko tasai biu
džetas mažinamas.

Lordas Churchill tečiau 
paaiškino, kad tasai biudže
tas sutaisytas sulyg kitų 
viešpatysčių ginklavimosi!

ant vandens. Ir jei kar
tais kuri viešpatystė ligšio- 
laikinį savo biudžetų imtų 
didinti, tų patį turėti; daryti 
ir Anglija.

Daugybė karo laivų bus 
padidinta už tuos milijonus.

Franci jos karo ministeri
ja sumanius sutaisyti di- 
džiausį ant svieto oro lai
vynų. Tam tikslui busiąs 
sudarytas tam tikrasis lakū
nų pulkas. Nūdien del 
Franci j os dirbama visokios 
rųšies 328 aeroplanų ir ora- 
laivių. Ir šiandie jau fran- 
cijos armija turinti šešias 
kompanijas lakūnų.

Londono sufragistės ir 
kalėjimuose maištus kelia. 
Už paskutinius Londone,su- 
mišimus jos pasmerkta sun
kius darbus dirbti kalėji
muose. Holloway kalėjime 
jos nuvesta į rūbų kambarį 
ir liepta persirėdyti kalėji- 
iho rubais. Tai išgirdusios 
ir sukėlusios riaušes, kalė
jimo prižiūrėtojų (moteriš
kę) apdaužusios. Už tai 
jos uždaryta pavieniui. Tar
pe anų randasi ir ameriko
ne, miss Alice Wright, iš 
Albany, N. Y., kuri pa
smerkta porai mėnesių ka
lėj iman. Ji su kitomis su- 
fragistėmis daužius langus 
ir patekus avilin. Tai bus 
rugonių ir visko jai išėjus iš 
kalėjimo.

sena

KNYGOS MOKYKLOMS.
Turėdami užtektinai mo

kykloms knygų, atsidarius 
mokslainėms paleidome že
mesnę ant jų kainų.

1. Gramatika — sena kai
na 50c., nauja 35c.

2. Lementorius — sena 
kaina 25c., nauja 20c.

3. Katekizmas — 
kaina 50c., nauja 35c.

4. Nauja Chrestomatija I 
dalis — sena kaina 50c., 
nauja 30c.

5. Nauja knyga mokslai
nėms II dalis — sena kai
na 50c., nauja 35c.

6. Nauja Skaitymo knyga 
III dalis — sena kaina 65c., 
nauja 50c.

7. Šventa istorija — sena 
kaina 50c., nauja 40c.
JONAS M. TANĄNEVIČE, 

3249-53 S. Morgan St,
1 Chicago, HL . '
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ashingto-

Tvirtina esą nekalti.

nas

Delei pačios nusižudė

Labai linksma knyga

HUMORAS IR SATYRA

Anglekasiai straikuosią?

Puikiai padarė

Įstatai, Teisės ir Taisyklės 
Chicagos Lietuvių Draugijų 
Sąjungos, sutruiiipintos Ro
berts’o darlajmentariškos

Kas atsiųs ljil.00, gaus tą, juokingą kny^ą ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.

Protestantai prieš 
katalikus.

vęs analfabetas, bet pas
kiau kalėjime išmokęs skai
tyti, rašyti' ir fotografuoti. 
Į mokslus jis taip buvęs pa
linkęs, kad pagaliantis pa
skirta kalėjimo knygininku 
ir fotografistu. Turįs 45 
metus ir visiškai sveikas.

Valdžia turi apmokėti 
miliciiai.

išimt pilietybės poperas, ir 
kiti naudingi skaitymai.

Todėl, visos lietuvių drau
gijos, kurios panorėtų gau
ti tas knygutes, malonės 
trumpinusiame laike pri- 
duot skaitlių savo narių ir 
adresus valdybos Generališ-

Teisybe visuomet yra 
tvirčiausiuoju argumentų.

Ispanijoje andai atsista
tydino visas ministerių ka
binėtas. Karalius Alfonsas 
sutverti„ kabinetą pavedęs 
tam pačiam premierui Ca- 
nalejas, kuris ir pasirinkęs 
sau naujus draugus. Tarp 
kitko kunigaikštis Alba pas
kirtas apšvietimo ministe- 
riu. .

Photo of heaps of coal by American Press Association.

Anglekasyklų “breaker’is”, kuriame malama ir valoma išimta iš mainų 
anglis. Dabar daug kalbama apie mainierių straiką balandžio 1 dieną, jei darb
daviai nepriimsią darbininkų reikalavimų.

Paryžiaus dienraščiai: 
Matin, Journal, Petit 
Journal ir Petit Parisien 
paaukoję po 50.000 frankų 
savo valdžiai aeroplanų ir 
oralaivių dirbimui, kurie tu
ri but pavesti orinei armijai. 
Tagi Francijoje tasai reika
las keliama, augštyn.

Indianapolis, Ind. Čionai 
buvo prasidėjus byla 46 
darbininkų vadovų, kalti
namų už prigulėjimą prie 
dinamitininkų suokalbio, 
kurie atlikę daug pasikėsi
nimų ant namų, tiltų ir fa
brikų. Kuomet teisėjas A. 
B. Anderson iš eilės paklau
sė kaltinamųjų, ar jie jau
čiasi kaltais, kiek vienus at
sakė, kad jie nesijaučią kal
tais ir apie tai nieko nežiną.

Teisėjas atmetė kaltina
mųjų advokatų prašymą, 
kad toji byla visiškai butų 
panaikinta, bet sutiko bylą 
atidėti lig spalių, 1 dienai

Gi darbininkai-angleka- 
siai reikalauja mokesčių pa
didinimo, unijos pripažini
mo, darbo valandų sutrum
pinimo, įvedimo kasyklose 
geresnių sąlygų ir atvangos 
ir padarymo kontrakto vie- 
neriems metams.

Taigi aišku, kad straikas 
neišvengtinas. Išlaiko an
glių pirkliai pakelia’kainas.

Byla Čenstakavo vienuo
lio kun. Damazo Macocho 
jau pasibaigus. Macochas 
prisipažino užmušęs savo 
pusbrolį ir papildęs kitokias 
šelmystes pasmerktas 12 
metų sunkaus kalėjimo. Tai 
visai maža jam bausmė. 
Apie kitus jo dalininkus 
nieko negirdima.

Wichita, Kans. Keli de- 
sėtkai susirinkusių moterių 
nakčia išgrendė čionai vie
ną gatvę, kuri nuo poros 
metų delei dumblyno nebu
vo pereinama. Gatvių gren
dimo kompanija netoli tos 
gatvės buvo suvėžusi plytų, 
akmenų ir smilčių, norėda
ma išgręsti gatvę, ties ku
ria j a gyvena “aristokrati
ja”. Taigi susirinkusios 
moterįs tą visą kompanijos 
sugabentą medžiagą perne-

Pasitikėdami, jog nei 
viena draugija neatsisakys 
išpildyti savo tą priedermę, 
pasiliekame su pagarba,

Centreline Valdyba.

Gar- 
savo

kam Sekretoriui Chicagos 
Lietuvių Draugijų Sąjun
gos, ądresųo j ant: —

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

tos knygutės kiekvie- 
ąiškiai matys, kas ta 

.Chicagos.Lietuvių Draugijų 
Sąjunga yrą, ar ją verta 
remtį.. ąr panaikinti, o ka
dangi dasižihojimas to nie
ko nekaštuoja, todėl, tegul 
nei viena draugija nepatin
gės pasirūpinti jas gauti, 
pranešant savo valdybos ad
resus ir savo narių skaitlių 
Viršminėtu adresu.

Perskaitę šitą knygutę 
kiekvienas supras, jog Chi
cagos Lietuvių Draugijų Są
junga, nėra asmenišku, bet 
viešų dalyku. Valdyba jos 
renkama iš draugijų atsto
vų kas metai. Todėl, jaigu 
kas pakliūti! valdybon, o 
pasirodytų neištikimu arba 
bile iš kokio nebūt atžvilgio 
netinkamu, sekančiuose me
tuose gali but prašalintas. 
O jaigu kas iš valdybos na
rių pasirodytų netinkamu 
būti valdyboj net iki galui 
metų, tai bile kuriame at
stovų susirinkime gali but 
prašalintas, o jo vieton iš
rinktas atsakantesnis.

Sąjunga bus visada valdo
ma ir vedama visuomenės 
— - draugijų. Visuomeniš
kas tas yra reikalas ir todėl 
visuomenė privalo juo rū
pintis! Todėl, dar sykį 
meldžiame kuogreičiausia- 
me laike prisiųst reikalautą 
skaitlių narių ir adresus 
valdybų virš paduotu adre-

Washington, D. C. Penn- 
sylvanijos valstijos milici
jos komendantas, generolas 
T. S. Stewart, nesenai ilgo
kai konferavęs su karo sek
retorium Stimson, ir reika
lavęs, idant milicijantams 
alga ir visas užlaikymas bu
tų duodama iŠ federalįško 
išdo, bet ne iš valstijinio. 
Jis tvirtinęs, kad milicija 
tarnaujanti visai viešpatys
tei, bot ne parienioms vals
tijoms, tatai viešpatystei ją 
pridera ir užlaikyti. Tasai 
reikalas turėsiąs but persta
tytas kongresui.

Bavarijos kunigaikštis 
regentas andai iškilmingai 
apvaikščiojęs 91 metų gimi
mo sukaktuves, tatai iš tos 
progos visos šalies gyvento
jai jam pasiuntę kuoširdin- 
giausius velijimus. Regen
tui velijimus sudėję ir sei
mo atstovai, tarp kurių bu
vęs ir socijalistas Witte su 
saviškiais draugais. Re
gentas su socijalistais ilgai 
pasikalbėjęs..

Nugrimzdęs Havanos 
uoste Suvien. Valstijų ka
ro laivas “Maine” tomis die
nomis iškeltas viršun, Nu
gabentas juros gilumo,n’ ir 
ten paskandintas. Pirm to 
jis papuošta žolynais. Iš
imti iš to laivo 65 jūreivių 
lavonai išgabenti karo laivu 
Amerikai!.

New York. Iš Washing- 
tono gauta žinia, kad gene
rolas Nelson A. Milės, da
bar esantis ant pensijos, su
galvojęs kovą pries katali
kus/. Tasai vyras, 'negalė
damas kariauti kur* laukuo
se su nepriėtęliumiį ėmėsi 
persekioti katalikus, gyve
nančius Suvienytose Valsti
jose. Jo idealu yra, idant 
ateityj nei vienas katalikas 
nebūtų renkamas į valstiji- 
nius, ar tai fedetaliniuš val
dininkus, nes, jo nuomone, 
katalikai esą kenksmingi 
viešpatystei.

Nors šios šalies konstitu
cija toleruoja kiekvieną ti
kėjimą, bet. generolui įlindo 
koki tai galvon mintis ir 
suorganizavo politinę drau
giją kovai su katalikais, no
rinčiais likties valdininkais.

Nežinia dabar ko jis nori: 
ar jis nori tuo pagarsėti, ar 
jam reikąlinga “proto” na-

Išleistas iš kalėjimo.
Marquette, Mich. Pri

sakius gubernatoriui iš vie
tinio kalėjimo išleista Ray
mond Holzhay, kuris buvęs 
pasmerktas kalėti ligi gy
vos galvos už vieno bankie- 
riaus nužudymą. Jis kalė
jime išbuvo 22 metu, o da
bar po tiek laiko jam dova
nota laisvė. Per pirmuti
nius penkeris metus kalėji
mo valdyba jo negalėjusi 
suvaldyti, kadangi buvęs 
puslaukinis ir visiems pavo
jingas. Tad jam padaryta 
operacija, iš galvos išimta 
truputis nereikalingų sma- 
genų. Po tai operacijai ka
linys pasidaręs paklusnus 
ir nuolankus. Nors jis bu-

New Haven, Conn, 
sus išradėjas Edison 
įstaigose į darbą nenorįs 
priimti studentų iš univer- 
tetų Yale arba Harvard, nes 
juos laiko nenaudingais 
žmonėmis, bet mielai pri
imąs studentus iš Massa
chusetts Institute of Tech
nology. Išradėjas tvirtina, 
kad jaunuomenė privalanti 
lankyti tiktai technikos mo
kyklas, o universitetus pa
likti ant šalies, kadangi pas
taruose džiovinama smage- 
nįs latinų, graikų ir kitomis 
kalbomis, taippat filozofija, 
psychologija ir tt., iš ko la
bai mažai apturima naudos. 
Tiktai technika ir matema
tika žmonijai suteikia tikrą 
naudą — sako Edisonas. 
Gal jis ir tiesą turi.

Edisonas už technikos 
mokyklas.

New York. Streikų 
karštinė apėmė visus angle- 
kasius visame sviete. An
glijoje streikuoja daugiau 
milijono anglekasių. Pas
kui juos daba* sustreikavo 
Vokietijoje 300.000 angle
kasių, o dabar anglekasių 
straikas prąmatoma Suvie
nytose Am. Valstijose.

Čionai andai buvo susi
rinkę 10-ties anglekasyklų 
kompanijų atstovai ir po il
gesnių apsvarstymų atme
tę darbininkų reikalavimus. 
Pasak jų darbininkų reika-

New York. Darbų suieš
kojimo agentas, Wilfried 
Bloom, andai pavadintas 
teisman, kur patyręs, kad jį 
apskundžius jo pati už jos 
nežiūrėjimą ir vėlai nakti
mis besivalkiojimą. Teisė
jas, išklausęs abiejų pusių, 
nusprendęs, idant Bloom 
kasdiena 9 vai. vakare butų 
namie, nes kitaip busiąs 
priverstas eiti kalėjimam 
Toji ištarmė taip daug 
agentą supurtė, kad parė
jęs namo pasigriebė revol
verį ir ant vietos nusišovė, 
bet pirm to pasakęs pačiai, 
kad jis verčiau žusiąs, nei 
pareidinėsiąs namo regule- 
riškai.

Rasi, paskui pačiai pa
lengvėjo. . t

Maža sufragistė.
Nashville, Tenn. Vieti

nio gubernatoriaus Ben 
Hoopero 9 metų duktė, An
na Hooper, yra jauniausia 
sufragistė ne tik Amerikoj, 
bet regis ir visame sviete. 
Toji jauna mergaitė sušau
kianti susirinkimus ir pilie
čiams rimtai pasakojanti 
apie moterų lygybę politi
koje. Pirmutinę kalbą ji 
turėjus Tennessee valstijos 
kapitoliume į susirinkusius 
legislatures atstovus. Ji 
apreiškus, kad nemananti 
daužyti langų, užpuldinėti 
atstovų ir poličijantų, kaip 
tai daroma Anglijos sufra- 
gisčių, bet ramiu budu rei
kalauti moterims lygių tei
sių. Nes jei daugumas gir
tuoklių ir puskvailių vyriš
kių turi balsavimo teises, 
tai kodėl tas pat negalima 
turėti blaivai ir apsišvietu
siai moteriškei?

Tikrai amerikoninis hum- 
bugas.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DR JŲ ATIDAI.

Trusu Centrelines Valdy
bos Chicagos Lietuvių 
Draugijų Sąjungos, leidžia
ma 10.000 egzempliorių 
knygutės didumo 64 pusla
pių, 51^x8 colių, ant geros 
poperos, kuri trumpame lai
ke išeis iš spaudos ir bus iš
dalinta Chicagos lietuvių 
draugijoms, sulyg skaitliaus 
sąnarių, pasiųsta visiems 
Chicagos lietuvių kunigams, 
visiems lietuvių laikraš
čiams, knyg^uihSns, ir ki
toms įstaigomis1 ir įžymes
niems veikėjams

sė r į savo ^įyjg ir nakčia 
ana ištaisė^ JĮjdomu, ką 
pradės dabar gatvių gren
dimo kompjini^ą 
plytų ir akmenų.

Sufragistė^ darbuojasi
Washington, Į}. C. 1 

mis dienoj 
nan pribuvus ųufragisčių 
komitetas ir„kpųgreso kom
panijai perstafęs reikalavi
mus, kad visoms Suv. Vals
tijų moterims butų leista 
valdininkų rinkimuose bal
suoti sykiu su vyrais. Ko
misija moterių reikalavimus 
ramiai išklausius ir ža
dėjus tą- klausimą įnešti 
kongresam Moterių buvo 
pilnutėlė sale, tarp kurių 
atsirado ir priešininkių ly
gioms teisėms su vyrais. 
Varyta diskusijos.

Nužudė du. plėšiku.
San Antonio, Tex. Kuo

met andai Southern Paci
fic kompanijos traukinis 
bėgo tuščiomis, vietomis, ar
ti Sanderson, /pasirodė prie
šakyj du plėšikai ir sulai
kė traukinį. Vienas plėši
kų inejo ekspresiniai! trau
kiniu ir, atkišęs revolverį į 
ekspresinį valdininką, Da
vidą Trousdale, liepė jam 
stoti vagono l<crtėn ir ra
miai užsilaikyti.' Valdinin
kas paklausė ir dar atsilie
pė: “Aš nei nemanau prie- 
šinties, juk man už tai ne
bus atlyginta’*. Plėšikas 
tai išgirdęs tarė: “Labai 
gerai, tai ras’riri'ums tą vis
ką pagelbėsi nutiesti į ana
pus Rio Grande upės. Ant
rasis plėšikas ttib tarpu nu
sivilko kitan vagonai! ir iš 
ten mėtė laukaii siuntinius. 
Tada valdininkas į pirmu
tinį plėšiką attsiliepė: “Del- 
ko neimi šito Siuntinio, jis 
daugiau vertas Kaip visi ki
ti”. Plėšikas į^iatfšęs Už
silenkė, bvaldjhhiKas žaibN 
greitumu nutvėrė geležį ir 
movė jam į galvą. Plėšikas 
ant vietos išsitiesė. Tada 
valdininkas paėmė iš jo re
volverį ir prisiglaudė ties 
durimis, laukdamas atei
nant antrojo plėšiko. Kaip 
tik tašai duryse pasirodė, 
išsigirdo šūvis ir antras plė
šikas susmuko. Tokiuo bu
du apsigynė. Plėšikų lavo
nai nugabenta į San Anto
nio, bet kas jie. do vieni, ne
ištirta.

Ekspresinis valdininkas 
Trousdale yra jaunas vy
rukas. Kompanija jį gau
siai turės apdovanoti.

Audėjų straikas pasibaigęs.
Lawrence, Mass. Strei

kas vietinėse šešiose audi- 
nyčiose pasibaigė strei
kuojama bet dar kituose 
septyniuose fabrikuose. Fir
mos Everett audinyčios, ku
rios iš pat pradžios buvo už
darytos, išnąujo atidaryta 
pripažinus straikeriams mo- 
kesties padidinimą.

' Pereitame ketverge strei
kininkai atlaikė susirinki
mą ir nusprendė 6-se audi- 
nycioSe streiką.. pabaigti. 
Daugiau L000 Marbfniųkų 
pareitame1 ^aifcdčlyj sugrįš 
žd į 'darbus.

Kitose audinyčiose strai
kas turės tęsti es toliau, nes/ 
kas tiesa, darbdaviai sutin
ka padidinti darbininkams 
mokestis, - dėčiau nepasako 
jokių smulkmenų apie tą 
padidinimą. Tokiuo budu 
ant streiko palieka dar keli 
tūkstančiai darbininkų.

Darbininkų susirinkime 
taippat plačiai buvo ap
kalbama apie darbininkų 
vadovų Ettoro ir Giovanetti 
areštavimą, kurie iš kalėji
mo neišleidžiami. Kalbėto
jai susirinkusiems pranešė, 
jogei energiškai imta dar- 
buoties, kad tie vadovai 
tuojau butų paleisti iš kalė
jimo.

Audinyčių savininkai 
streikininkams perstatė se
kančias sutarčiai išlygas:

“Visi darbininkai, kurie 
seniau gaudavo 9%c. valan
doje arba mažiau už dar
bą, gaus 2c. daugiau valan
doje.

“Tie, katrie seniau gau
davo 914c. lig 10c., gaus 
l%c. daugiau valandoje.

Gavusieji 10 lig 11c. da
bar gaus lĮ4c. daugiau va
landoje.

Gavusieji 11 lig 12c 
landoje, gaus lĮ4c. dau
giau.

Visi tie, kurie seniau už
dirbdavo nuo 12 lig 20c. 
valandoje, gaus 1c. dau
giau valandoje.

Taigi streiko rezultatas 
yra sekantis: Visiems dar
bininkams padidanama mo
kestis 5c. ant dolerio, arba 
5 nuošimčiai. Nekuriems 
mokestis bus padidinta lig 
10c., bet tik tokiems, katrie 
pirmiau menkai uždirbda
vo. Tečiau mokestįs savai
tėje tegali but $1.08 dides
nės. ne daugiau kiekvienam 
darbininkui.

Taja mokestimi dabar 
pasinaudos visose audiny
čiose darbininkai Naujoj 
Anglijoj, New Yorke ir 
Massachusetts. O tų dar
bininkų esama 300.000.

Sugrįžę darban darbinin
kai dabar turėsią remti 
streikuojančius.

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

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

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

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

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

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

HUMORĄ- IR SATYRĄ.
Pinigus Siųsdamas adresuok taip:

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

ŽEMDIRBIŲ KOLIONIJA

| MOTERIŲ SKYRIUS

VAIKŲ AUKLĖJIMO 
BUDAI.

Daug tėvą skundžiasi, 
kad vaikai neklausą, esą 
tamprus ir atkaklus, nieko 
jiems negalima padaryti 
užsispiriant. Čia kaltybės 
dalis krinta ir ant pačią tė
vą, kad nuo mažumės atsa
kančiai neauklėjo vaiko, ne
pratino jo prie pakusnybės, 
perdaug išleidę į valią. Reik 
tečiaus žinoti, kad ne visi 
vaikai vienodo budo užgim
sta : vienas turi pagimimą 
tampresnį, atkaklesnį, kitas 
lėtesnį, palankesnį. Todėl 
atsakančiai reik elgties ma- 
žystėje vaikus auginant. 
Tampriąją nereikia per
daug erzint, užgaulioti ją 
savymeilės, koliot prie visą 
arba dažnai vartot kūniškas 
bausmes. Jos tik dar la- 
biaus užkietina vaiko širdį, 
padaro jį stačiai atkakliu. 
Tokius reikia daugiaus mo
kyti perkalbinėjimais, pa
renkant atsakančias progas, 
kad vaikas yra gerame upe, 
žadint užuojautos, sarmat- 
lyvumo jausmus. Su lėtes
niais vaikais galima elgties 
kiek smarkiaus, jei nepa
klauso arba padaro kokį 
prasižengimą; tečiaus ir čia 
reikia didelio atsargumo ir 
išmanymo, kad nuo nuola
tinių rėkojimą ir bausmių 
vaikas visai nepavirstų į 
pastumdėlį, taipogi reik 
saugoties, kad vaiką akyse 
nenustoti ištikimybės vieną 
kart liepiant vienaip elgties, 
kitą syk kitaip,, arba daž
nai atmainant savo įsakyk 
mus. Nuo to . vaikai visai 
nustoja baimės čirųžūięk 
ima .ląikyt ,yiSiiįVfėviąi’į)ai’ėS 
dymus. Todėl reik gerai 
apmisly t; ką vaikams.. įsa
kome, užtat vieiįą syk./įsa! 
kius,/ reik žiūrėt, kad įsa
kymas butų išpildytas: nei 
atsiprašiiiėjimaį, -nei malo- 
nėjiiąąsi,: nei//,verksmas \ iš. 
pus^š valko neturi motinos 
ar tėvo parėdymą atmainyt, 
tuo labiaus gi, kad vienas iš 
tėvą nemainytą to, ką kitas 
įsakė. ' ■’

Taigi įsakymuose reikia 
but atsargiems; nereikalau- 
ti nuo vaiko to, ko j is. nega
li atlikt, netampant nuolat 
jo tai į vieną tai į kitą pusę, 
nepaliekant jam pačiam jo
kios progos prie savarankiš
ko galvojimo, elgimosi. 
Reik atmint, kad vaikas nė
ra koks nors molio šmotas, 
kurį galima mainyt kaip 
kam tinka, bet reikią vaikui 
duoti progą prie apsireiški
mo ir lavinimosi jo ingimtą 
gabumą, palinkimą ir tik
tai tuokart persergėt, o jei 
neklausoį pabausti, kaip vai
kas krypsta prie blogo, ima 
sauvaliauti Nuo vaiko te
galima reikalauti tik to, ką 
vaikas sugeba padaryt. Ne- 
gal norėt nuo vaiko tokios 
išminties ir tokią ' spėką 
kai mio suaugusio. Ką nors 
įsakant vaikams, reik tą. da
ryt rjmtai, bet' bė šiurkštų-' 
mo, nepykt, nebart tuo- 
jaus, jei ,vaikas ko iš karto, 
nepermano, tuo labiaus gi 
nereikia Vaiką koliot, pra- 
vardžiuot už mažiausius ap
sireiškimus ir nuolat jiems 
gražioti, o nekuomet tą 
gražioj imą neišpildyti Ver- 
ciaus mažiaus rėkaut, ma- 

«► žesnius apsirikimus nuduot, 
kad nematom, ir tik už at
kaklų pasielgimą, neklausi
mą nubaust. Čia vėl’ reik 
vaikai kaičią ištirt, nebausti 

tuojaus supykus, arba,

kas blogiaus, supykus ant 
kitko savo apmaudą ir kerš
tą ant vaiką nugiežt, ieš
kant prie ją priekabią už 
mažmožius baudžiant labai 
smarkiai. Jei vaikas ką 
blogo padarė, tai reik pirma 
ištirt priežastį delko: jei tą 
padarė per neišmanymą — 
tai reik dalyką išaiškint, 
pamokint, kaip turi toliaus 
elgties ir ko tur sergėties. 
Jaigu gi prasižengimas pa
eina iš pikto noro, tai reik 
nubaust būtinai, kad žinotą, 
jog nei vienas blogas pasiel
gimas nepaliks be bausmės. 
Vaikus reik netik baust už 
prasižengimus, bet taipogi 
mokint ir pratint prie dorą 
pasielgimą: prie švaraus 
užsilaikymo, prie mandagu
mo iš atžvilgio į vyresniuo
sius, prie darbštumo, moks
lo. Čia šalę žodžiij dar dau
giaus reiškia pačią tėvą pa
vyzdingas pasielgimas.

Nereik visuomet vaikams 
leisti daryt ką tik užsigei
džia, kad ir labai to prašy
tą, bet pratint prie susival
dymo, aiškinant, kad viskas 
bus galima — gaus savo lai
ku, kaip atliks kas jam bu
vo įsakyta.

Nereikia taipogi žadint 
vaiką godulystės, žadant 
jiems viską, kad tik nusto
tą verkt, klausytą. Tokiuo 
budu pas vaiką užmušamas 
pasišventimo jausmas ir pa
keičiamas vien išrokavi- 
mu, pelno troškimu. Vai
kas tur tėvo klausyt, ne 
dėlto, kad tuoj aus gautą ko
kį “pelną”, bet dėlto kad 
pajaustą- savyje reikalą pa- 
siaukavimo -;del kiti) labo, 
atsi^dėdamaŠ?kiią> arba‘ tė
vą iiitirdai, 
mą. Jei vaikas ima ■spir- 
tiės, atkąkląut,_ reik nuo 
pradžios jam išrodinėti,r kad 
toksai pasįclgįjnas dideliai 
.yrą. negražus, - kad kiti ■ įš to 
juokias, kad daros sarmata 
tėvams, kad namai,.^ar tė
čiui, ar kam kitam iš artį- 
mąją labai nemalonu; skau
du veizėt, į tokį pasielgimą. 
Norint vaikus gerai auklėti, 
reikia pasigauti ant ją ih- 
tekmės, . kurią . ingaunama 
tik per rimtą ir sumaningą 
pasielgimą su jais. Vai
kams kaipo tokiems, reikia 
daug rodyt nuolaidumo, bet 
dar daugiau rupihties apie 
teisingumą ir rimtumą, -kad 
be reikalo, nuolat.,ją vne- 
kumščiojųs, bet taipogi, 
kad nepalikus nenugenėtais 
blogą palinkimą diegus, ku
riuos tik patėmijam. Tą rei
kia užvis labiaus atsiminti 
motinoms, kaipo, daugiau
siai su vaikais tūrinčiomš 
susidūrimo. "Norint tėVū, 
viršenybę (aUtOlitętą) • pa* 
laikyt vaiką akyse, nerei
kia vaikus perdaug" ankšti 
pratint prie Ttbkįą, 
kurie tik suaugusiems. .fe- 
pridegą -ir tanjnea^fišaddšV 
Taip'ąiitai, teVh£(''t^lj-* 
nę — ir vaiku 
das, eina j ^vstfcąi'ųškas,' bąą 
liūs ir/vaikus ten tempią Hę 
vargina juos ■ ūki i- išauštanti;: 
Negerai yra tai.po^į'"duot 
vaikams daugiaus pinigą į 
rankas, arba ■ pavedanti 
jiems.- kokias vertelgyštęš,1 
prekybą. NuoU to ‘ Vaikai 
pirm, laiko įšgudrėja, nieko 
nebeklauso ii’ dažnai pavir
sta į niekus dar piįnąį., ne
subrendę, nes mokslo laike 
nesimokino, kas buvo reika
linga,' nesipratinb prie inpk- 
slo, darbo ir doro elgimosi, 
užtat paskiaųs nebetinka 
rimtesniam užsiėmimui. -

< ; H. SIENKIEWICZ,

KRUVINA TEISYBE “Viename anglą žurnale 
randame indomą aprašymą 
žemdirbio kolionijos, esan
čios netoli miesto San Die
go, Kalifornijoj, beveik pa
gal pačią Meksiko sieną. To
ji kolipnija įsteigta turčiaus 
Smith’o, idant žmonės ga
lėtą ten susitaisyti nepri- 
gulmingą gyvenimą. Visas 
žemės plotas turi 400 ake- 
rią, kurie parduodama po 
300 dolerių už akerį.

Iki šiam laikui jau ūkis nedarni po. mišką su sieksniu ir žiūrėdami viršūnių me-
vedamas ant 40 atskirą skly- 
pą, nuo pusės iki 7^ ake- 
rią didumo, ir visą gyven
toju kolionijojyra160 žmo
nių. Jie užsiima vištą< Au
ginimu, sodininkyste ir dar
žininkyste, pilnai padengia 
visas šayo išlaidas ir gyve
na neprigulmingai. --sKiėh- 
vienas dirba sau kaip ir ką 
jis nori, bet kselą vištoms 
jie perka bendrai cielais va
gonais. Pirmiau jie parda
vinėjo savo produktus,' ant 
vietos, gaudami 25-huošiim 
čius tos kainos, kokia par
duodama produktai’- mieste 
San Diego, betVeliauskjic 
pasamdė žmog^tiUffitipaiik? 
lį ir vežimą, Jums nuveža

na už juos jau!^fcWbšiin- 
cius pardavimo,.kĄūs^.,

Visi kolionistai,.- tarpe-kur 
riij yra daug seną irsilp? 
ną, pilnai užgahėdinti-ą^ųo- 
sibijo bedarbės^ kiižiąir-pa*? 
brangimo pragyvenimo ir 
bustą. Klimatas šiltas, to
dėl daugumas gyvena "šėt
rose, namus gi turi nuo šim
to doleriu iki keliu tūkstan
čių vertės. Tarpe kolionistą 
yra vienas mokytas agrono
mas, bandantis žemę ir ieš
kantis būdą daugiausiai 
gauti pelno iš nedidelio že
mės sklypo..-? Jis* pfifcSkidįa, 
kad panašios kolionijos yra 
labai naudingi ak&p pa
tiems kolionistąiąsį, t.ąįp . if 
gyventojams,.. apsigyvenu
siems arti tos koĮioniję^.kur 
jie visuomet, gauna., s veikus 
ir šviežius prodąlęįąs. i...!

Gabumą stoka.
’>f — Regis moterįs yra 
bai gabios rokuoti?’

— Abejoju, mano pati' gi
mus 1875 metais; ‘ 6‘ visuo
met sako, kad ji’turinti'25 
metus. ’ ..........'

la

Nedėldngumaš.
- — Paskutinius pinigus, 
kokius turėjau*. išlei^žiau, 
idant mano stįnuš' galėtą 
pabaigti medicinos skyrių 
ir likties daktaru. *■ ""Dabai?,' 
kuomet aš jį pakviečiau 
pas save, jis man atsidėkojo 
tuo budu, kad uždraudė 
gerti alų. Tai' koksai su- 
naus dėkingumas! >.

Atkaklus.
Motina: — - Vaikeli, tu 

nuolatos valkiojiesi, tu; nei 
valandėlės ties Savo , namais 
išbūti, negali. Jei tu nepa- 
.eitaisysi; tai aš tave uždą-' 
i vsiu vįštininkan. ’

- . ■ / r. ' • 4! 1*:. ‘f’’ ti T
'■ Antanukas: — Tegu ma
nia mane uždaro, bet aš vis- 
vien ten mamai kiaušinio 
iiepadėšiū. .z.

Išmintingas nuodėmklaūsis;
—: Ar buvote išpažinties, 

Adomel?
— Buvau.
— O ką kunigui sakėte?
— Sakiau, kad aprausiau 

Apačią, bet kunigas man per
traukė sakydamas, idant aš 
jam gerą savo darbą nepąr 
šakočiau, bęt tik nuodėmes.

■(Tąsa)-.

Už vffandds' sugrįžo ir Ropė drauge su dailide Lu- 
Tai|? >uvo tvirtas vyras, kaip* ąžuolas, tikras 

fjis buvo nusisamdęs medžią kirsti, nes 

imai, bet ir darbininkas geras jis buvo.

košium, 
medžiaki 
dvarponišbuvo pardavęs visą mišką žydams. Ropė 
darbavos ištiki. '“' J—1--—‘-1—- ——- ----
Būdavo, spiaus į delną, griebs kirvį, kaip pradės kirsti, 
tąi net pušįs drebėdavo. Niekas taip negalėdavo me
džią sukrauti, kaip kad jis kraudavo. Žydai vaikšti-

džią, lyg varną Jizdą ieškodami, stebėjosi Ropės spėka.
Niu^tu;;W)pęi ; Kad taye deiVeĖ še šeši grašiai, 

išsigerk šnapsd... ne, palauk, še penkti;.,
Bot Ropė kad nors ką, tik mojuoja sau kirviu ir 

tiekį Tėtkąfčią^ sušukdamas: ‘ Hop! hop!... Jo balsas 
lėkė per kęi^^- ir aidu sugrįždavo atgal. Tr vėl ūž^ 
stodavo tylą,jtik kirvio tauškėjimas ir pusią šlamėjimas 
— kaip jau.miške, kartais būdavo girdėti dainos malka- 
kirčią, bet,is kitą visą balsą, Ropės balsas išsiskirdavo.

€>-gi ir karčiamoje jis -nebūdavo paskutinis, jis dik- 
čiai traukė baltakės ir įgėręs susipešdavo kai kada; 
Kartą dvaro darbininkui, vardu Domiiiikui, taip pras
kėlė galvą,, kad ekanomka sakėsi mačiusi pro skylę jo 
dūšią. / Anf^ąkartą, bet tas buvo tada; kada Ropei tebu
vo tik septyniolika metą, susipešė su paįiuosuotais ka
reiviais. ; S^mrąbevskis, kuris'įdomėti i’yiršaiči u buvo, 
pavadino jį raštinėn ir ten del akių, sudrožė jam kartą, 
kitą ir paįęjįąusė :: .

tu ten juos 
įveikei, jū^ą^į|ynį buvo? <

— Tai kas iš to? — atsakė. Rūpė ją kojos nuo 
marširovkij iškraipytos, kurįūi^l^i^gštu pastūmėk, 
tas ir krinta. ČU • ' '■ ’ ■ 7" 1 : .

Skorabęyskis taip ir iižtylejiVUą dalyką. Kada tai 
Ropė bųvą^^ylimas. . Bobos 'Įiaslapč-ipmis šnabždėjo, 
buk Ropę ^^i.orabevskio simUs.. y ? < > ,

. ^..Taš^^ galm jos, — jo jr
ambicija bajoriška. .k .

Bet tai tik.melas buvo. Norint Ropos motiną pa
žinojo visk'tėvo-gi nei vienas nežinojo: Iš pradžią ji 
nuomojo žemę, paskui gi paliko jos savininku, bet jis 
buvo geras ūkininkas* Jo reikalai kas kartą ėjo geryn. 
Jb žmorla buvo tokia, kokios ir su; žiburiu nėatrastum. 
Žodžiu kalbant; viskas butą buvę -gerai; kad jis mažiau 
butą gėręs.,Į' -Bet čia sunku buvo pagelbėti. Jei kada 
kas-norint>mėgindavo jį nuo to’atkalbinėti, jis paprastai 
atsakydavo:- ■

’ —- Kaststau-darbo, aš ne už tavo, tik už savo geriu.
• ^i(Kaimą>hei vieno jis nebijojo, apartirąfštĮ.ąiuĮ^ J)ar 

ištolo^ ĮaHiaĮtęs!ižaliąją^ kopufę, užriestą nosį ir ožkos 
bar*zdą^či!uož5ančins!lant ilgą -koją,,nusiimdavo kepurę. 
Raštininkas^kaž-ką tokio1 žindjo "apie; jį : Betvarkės lai
ke, buvb liepta Ropei vežti į‘mišką, ppperius, jis ir,ve
žiojo. Kas? jam rupi? ‘Apart io", .tuoniet'teturėjo tik 
penkioliką metą,-jis ganė kiaules įr Žąsis; bet-gi supra7 
to, kad taip-jau nepraeis be- hausinės, užtai ir bijodavo 
raštininko;' r - - - 1 d-1.;.t

Toks tai buvo Rope. ! , v.
Kuomet jis sugrįžo iš miško’ įėjo,.į triobą, pribėgo 

prie jo raudodama, žmona. i '
— Nebeilgai,; mano mielasis, .mano ąkįs matys tave, 

nebeilgai aš tau virsiu valgyti įr plausiu skalbinius.’ Ei
si tu bėdinas pasaulės kraštanj j .

Ropė labai ^nustebo. d *
— Ar’*tū durnaropės (drignių) apsivalgei ar ką? 

Arba gal tau kas inkando? "• . ;
— Ne durnaropės ’ ap'šiValgiau,- nei neinkąndo Tnan 

niekas, bet‘buvo atėjęs raštininkas, ir kalbėjo, kad tu 
nekąip gyyūi neišliks! nuo kareivijos... Och! eisi tu, eisi 
pasaulio kraštati! ’ -k . .

Vyras išklausinėjo jos iri jį viską apsakė, apart 
raštininko meilinimosi, nes bijojo, kad jis neprikalbėtą 
Dievas žino ko^ir kad galutinai neužkenktą sau.

— Tų, kvaile, neraudok! -f-, tarė ąntgalo Ropė, — 
manęs kafeivijbti nepaims, dėlto, kad aš jau išėjęs iš tą 
metą, apart to, turiu žemę, tave, kvailą bobą, ir tą ne
laimingą kūdiltį! ^ Tai kalbėdamas parodė lopšelį, ku
riame sveilvutis raudonas metinis vaikęlis mosavo koja- 
lėmis.ir rėkė kiek tik galėdamas. Moteriškė nušluostė 
priekaište amaras ir tarė:,

— Viš tai -niekai. Ar-gi jis Jięžįno to, kad tu ve
žiojai miškan* poperius?
'' : Tikimi .žino; — -Patylėjęs, pridųpė: ,

— Eižtadaš^su juo‘pasikalbėti,; gal bųti, kad dar 
dalykas n®feup°btogai stovi.
' s--EHtų-->-4M:drė moteriškė;'j—. įtik pąsiįmk su savim 

rublinę. Be.pmigą prie jo neprieisi.. ;..;t... .
Ropė-htidaa*ė spintą, išsiėnįėrrublinę ir nuėjo 

prie’raštinfoko. y; ? ' -•
Kadangi raštininkas buvo-pevedęs^ tai jis neturėjo 

nuosavo bustiojlbet gyveno keturkampyje, kame papras
tai gyvenaškefiirios šeimynos^ ■ są atsltirii įėjimu kiek
vienai. = Tas keturkampis storėjo prie pačios kūdros 
(prūdo) .■ Ten- jis -ture jo užėmęs du vkambariu..

Pintajame kambaryje nebuvo nieko, apart šiaudą 
ir seną batą;? antrajame kambaryje, kuris buvo ir salė 
ir gulėmasaię stovėjo' nekuomet neklojama lova, su pa
galviais 'be Užvalkalą, iš kuriį kyšojo, plunksnos; čia 
buvo sumestos; kanceliarijos khygos, ir.'keletas No.No. 
romano'“Izabelū, Ispanijos karalienė”, Breslauero išlei
dimo; dvi sutepti apikakli; boųkutė tepaįo (pomados)^

Oi,< j'.-...- ■ y i Z "
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dčžiy$ gil^ą ir taukinė žvakė, skardiniame žibintuve, 
musių, papuoštame. Tas viskas sukrauta buvo ant 
skobnio.

Prie lango kybojo gana didelis veidrodis, prie ant
ros sienos stovėjo komoda, kurioje sudėta buvo įvai- 
rią-įvairiausi raštininko rubai; ten buvo visokią keli
nių, kamizelką, kaklaraiščių, žaketą, marškinių, piršti
nių, lakeruoti bateliai, dar-gi skrybėlė, cilindras, kurį 
raštininkas užsidėdavo, kada atsitikdavo jam važiuoti 
pavieto miestan. Ant galo, tame pat kambaryje nu
mestos buvo ir tos kelinės, kurias Rudis sudraskė besi
lankant jam pas Ropienę. Pats raštininkas gulėjo lovoje 
ir skaitė romaną “Izabelė”.

Jo išveizda buvo Visai apverktina, ir kad tas gali
ma butą aprašyti, reikia būti Viktoru Hugo. Nepagel
bėjo nei skaitymas “Izabelės”, kuris kitąkart jam at
nešdavo nusiraminimą, dar-gi paguodą, bet dabar, — 
dabar dar labiau padidino sopulį ir gamino nusiminimą, 
kuris ji kankino nuo to laiko, kuomet susipažino su 
Rudžio dantimis. Žaizda baisiai skaudėjo.

Kankino jį nedidelis karštis, tai-gi ir mintįs jo bu
vo išsklaidytos, jis ją niekaip negalėjo sutvarkyti. Kar
tais jam rodėsi baisus reginai. Skaito jis, kaip jaunas 
Serano, apgalėjęs karlistus, grįžo atgal; karalienė Iza
belė sutinka ji susijudinus ir išblyškus. Baltą drabu
žių raukšlės banguodamos kilnojos ant jos krutinės.

■ ? ; — Generole, tu sužeistas? — užklausė ji jo dre
bančiu balsu.

Nelaimingam Zilzikevičiai rodėsi, kad jis ir yra 
tas Serano.

— O! aš sužeistas, — kalba jis silpnu balsu, — at
leisk, karaliene.

— Pasilsėk, generole! Sėskis ir apsakyk man sa
vo narsius žygius.

—- Išpasakot galiu, bet atsisėst niekaip negaliu! —‘ 
atsiliepė jis. — O! atleisk, karaliene! Tas prakeiktas 
Rudis... aš norėjau pasakyti: Don Hoze... Ai! Ai!
j Skaudus sopulys sužadino jį; Serano žvalgosi ir 
mato: ant skobnio spirgsta žvakė, nes sumirkusios tau
kuose musės pradėjo degti, kitos-gi valkiojos ant sie- 
hos. Tai čia ne Ekskurialas ? Karalienės Izabelės taip
gi nėra? Galutinai prasiblaivęs Zolzikevičia atsikelia ir 
•pakeičia kompresą.

Tada nusisuka sienon ir užmiega, tikriaus sakant, 
snaudžia įr traukia toliaus savo kelionę į Eskurialą.

— Mielas Serano! Numylėtinas mano! — šnibž
da karalienė. — duok, aš perrišiu tavo žaizdas. ...

- Scranui/plaukai šiaušiasi ant galvos. Kaip čia pa-,: . . 
daryti. Neklausyti karelienės, negalima, bet ir pritarti, 
taipgi negalima? ■ . . ...

Urnai karalienė išnykstą, trukšmingai atsidaro du- ; 
rįs, pro kurias įeina, didžiausias jo priešininkas Don 
Hoze.

Ko tau reikia?. Kas tu .per yięnas?. — rėkią 
Serano. ’t i v*•-ano .-*>•.Ji „p

! — Tai aš, Ropė, — atsiliepė dusliai Don< Hoze.'• v
Zolzikevičia nubunda antrą kartą; Eskurialas virs- - ; 

ta į' keturkampį, žvakė dega, užkritusi ant jos musė . .. M 
spirgsta ir taškos melinais lašais; duryse stovi Ropė). > 
bdt už jo... plunksna krinta iš rankos... pro atvertas 
dūris kiša savo snukį Rudis. . . : ,,u

Baidyklė įsmeigė savo akis tiesiai į eZolzikevičią 
ir būk tai juokiasi. - .-.x.u.-. •. •••.,

7 Čia jau be juoką šaltas prakaitas išsimušė ant kak- • 
tos Zdizikevičio, galvoj-gi perbėgo mintįs, kad Ropė tik- 
todel ir atėjo; idant jain šonkaulius sulaužyti. Rudis-gi, 
iš antros pusės jam pagalbon... . . - , • . r
' — Ko judviem abiem iš manęs reikia? — klausia o
nusiminusiu balsu Zolzikevičia. ■■ ■•■ - •

Bet Ropė deda ant skobnio rublinę ir bailiai pra- . 
bjla: ' . .».■ • ..

— Giąrbiamas p. raštininke! Aš atėjau prie.tams- * 
tos del tos kareivijos... . . ' -;i 5

—- Lauk! von! — užriko Zolzikevičia susigriebęs. 
Supykęs, nori pulti ant Ropės, bet karlistą žaizda pri
mena jam save ir jis' virsta ant lovos atgal skaudžiai 
dejuodamas.

in.
Žaizdą degė. .
Matau, kaip dailiosios skaitytojos pradeda ašaroti 

kad jas nuraminti, skubu pranešti, jog musą didvy
riui neprisieis skirties su šiuo pasauliu, ir kad jis ne
mirė del tos žaizdos. Jam lemta buvo dar ilgai gyventi. 
Ir jaigu tai butą atsitikę, tai man reikėtų padėti plunks
ną i ir užbaigti apysaką, bet aš traukiu toliau, mano 
didvyi’is’gyvas ii’ sveikas.

Nors žaizda ir labai kankino musą kanclerį iš Avi
galvių, tuo pasinaudė j o, nes turėjo ląiką ir geros pro- 
gūk viską apsvarstyti, ką ligšiol buvo nuveikęs. Jis 
įšitikriho, kad ligšiol kvailystes tik darė. Musą kanele- . < 
ils iyisą-pii’mu'nusprendė neatbūtinai paveldėti Ropie- 
ii^jo tam reikia prašalinti jos vyras, bet kokiu budu — . 
jis Įpąts dar gerai nežinojo. Ropienę, tai buvo del jb. . 
didžiausia pagunda, prieš kurią musą didvyris negalėjo 
atsįspirti, nes rodės jam, kad kitos tokios moteriškės 
netik* kad tame apskrityje, bet ir visame pasaulyje ; 
nebėrai. Bet ne taip lengva buvo sugalvoti, kaip tas 
padaryti. Nę taip lengva buvo prašalinti jos vyras. 
Nors jis prikalbinėjo viršaitį vieton jo sunaus atiduoti 
karieivijon Ropę. Raštininkas — tai spėka, toji spėka 
buvo Zolzikevičia, bet ant nelaimės jis nebuvo paskuti? 
ne instancija. Reiks turėti reikalas ir su tokiomis 
ypatomiš, kurioms tas visai nerupi; tos1 ypatos; tai karo 
komisija, žemiečią įstaiga ir policija, bet ir pačiam 
Ropei burnos neužkiši. Intraukti jį į rekrutą sąrašus,

1 (Toliaus ■ bus)! '
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Iš Lietuviškų Dirvų. |

. Bay City, Mich.
“Kataliko” 7 numery j p. 

R. Vieversėlis teisingai ap
rašo abelną vietinių lietu
vių stovį, tik negerai, kad 
sumažina lietuvių skaitlių ir 
šv. Kazimiero dr-ją paver
čia lenkiškąją. Norėčiau šį- 
tą pataisyti.

j Vietinių lietuvių tikras 
skaitlius — sunku paduoti, 
kadangi jie labai pakrikę 
tarp svetimtaučių, labiausiai 
tarp lenku, kurių čia ne ma
žai yra. Čia lietuvių skai
toma, vedusių su lenkėmis 
ir lietuvėmis, į 40 šeimynų 
ir į 15 pavienių. Iš lietu
vių nėra jokio “biznie
riaus.” Visi paprasti dar
bininkai ir beveik visi dir
ba anglekasyklose, nes ten 
daugiau uždirba, negu vir
šutiniuose fabrikuose. Dau
gumas turi nuosavius na
mus. Apšvietimas tarp lie
tuvių menkas. Nesumano ką 
prakilnesnio ir doresnio pra
dėti ir nuveikti. Daugumas 
laisvą laiką praleidžia saliu- 
nuose. Ten palieka nemažą 
dalį savo sunkiai uždirbto 
pelno. O sau pasilieka ne
turtą ir skurdą. Paskui šau
kia, rugoja, kad negeras 
“surėdymas”, nesą teisy
bės” šiame sviete. Netik 
jauni, bet ir suaugę laksto 
per saliunus. Bet ir tie se
neliai su plikais viršugal
viais kitiems neužsileidžia, 
sakydami: “O ar tas mums 
negal but malonu.” Ant 
rytojaus nueina pusgirti į 
kasyklas ir ten keikia, kad 
Dievas sutvėręs negerą ang
lį. Daugumas lietuvių jau 
suvis žuvę lenkų dvasios 
gelmėje. Mat, lietuvaičių 
merginų čia nėra, tai dau
gumas veda “panaites” len
kes, paniekindami savo kal
bą ir tautą. Ir prisiima sau 
poniškas pavardes, pasiva
dindami “polanderiais”. 
Toksai, iš lietuvių išbėgęs, 
o lenkų nepavijęs, liekasi 
niekam netinkančiu. Tokių 
tėvų vaikai netik ką lieka 
tamsiais lenkais, bet da ty
čiojasi iš savo tėvų. Ir iš
juokia lietuvių kalbą. Patė- 
myta ir tokių, kad abudu tė
vai lietuviai tarp savęs kal
basi lenkiškai, o jų vaike
liai lietuviškai vos susikal
ba. Skaityti lietuviškai vi
sai nemoka. Yra keletas 
skaitančių lietuviškus laik
raščius bei kningeies. Bet 
ir tie suskaitomi ant abie
jų rankų pirštų.

Turi lietuviai vieną palai
pinę šv. Kazimiero dr-ją, 
inkurtą 1907 m. Pirmiau 
buvo nusilpnėjus, bet dabar 
susistiprino, nes vis dau
giau prisideda naujų narių. 
Narių turi 18, turto $200. 
Klausimas kįla, kurgi kiti 
.visi lietuviai, jei tiek ne
daug priklauso dr-jon? 
Mat, musų brolis lietuvis 
kol sveikas ir gerai uždirba, 
jam tuokart nerūpi nei 
draugijos, nei kiti panašus 
reikalai. O ištikus nelai
mei, ar mirčiai, nėr iškur 
gauti pagalbos. Reikia da
lyti kolekta ir mirusį lai
doti ant protestantiškų ka
pinių. Antra priežastis ši
tos draugijos silpnumo yra 
pačių narių kalte, o ypač 
prezidento, kuris susirinki
muose nenusiima nei kepu
rės ir jam kiekvienas narių 
bijosi pasakyti, arba pasi
priešinti. Tai žiaurus žmo
gus, susirinkimuose tik jam 
vienam galima kalbėti. De- 
feįjg draugiją niekina

patįs lietuviai. Už tai kal
ti patįs nariai.

Yra viena draugija inkur- 
ta lenkų vardu “Polskie i 
litevski tovarzystvo gur- 
kov šv. Barbary”, į kurią 
priguli keliolika ir lietuviu. 
Keletas lietuvių priguli ir į 
kitas lenkų dr-jas, kurių čia 
nemažai yra. Girdėjau ne- 
kurius lietuvius kalbant apie 
uždėjimą naujos tautiškos 
draugijos. Bet toji jų kal
ba buvo taip silpna, kad per 
saliuno slenkstį nei neišlL 
po. Mat, R.aulas gudrus, 
bet Baltrus dar gudresnis ir 
drūtesnis, tad Raulas nuo 
Baltraus gavo sprandai! ir 
nusirito po baru. Taip ir 
pairo tas naudingas suma
nymas.

Gaila žiūrint į tokius lie
tuvius ir širdį spaudžia. Bet 
kasgi ir daryti? Veidas 
rausta su tokiais kalbant, 
plunksna krinta iš rankos 
apie tokius rašant. Lietu
viai, kamgi mes dar ant 
svieto gyvenam, nepažinda
mi savo tautos! Ar dar il
gai busime svetimtaučių au
komis ?

Teprasmenga iš musų tar
po neapykanta. Stokime vi
si išvien į darbą ir gaivin
kime lietuvystę!

Rytų Vėjalis.

Rumford, Me.
Čionai yra kelios dirbtu

vės, tarp kurių 2 poperi- 
nės ir viena poperinių mai
šiukų. Pastarojoj dirbtuvėj 
daugiausiai dirba merginos. 
Dienos darbas 10 valandų; 
savaitėje uždirba po. 7 do
lerius.

Sausio (? Red.) 10 dieną 
vienoj poperos dirbtuvėj at
sitiko baisi nelaimė. Pa- 
sprudęs nuo kalno geležin
kelio vagonas rituodamas 
išlaužė dirbtuvės duris ir 
sužeidė du darbininkus. 
Vieną lengviau ir tas pagi
jo, o kitas po kelių savaičių 
(?) mirė. Tai Vincas Mo
torikas, paėjęs iš Kauno 
gub., Gargždų parapijos. 
Lietuvoje palikęs pačią, 
dukterį, motiną senutę ir se
serį. Tegu jam buna leng
va šioji svetimoji žemelė.

Darbininkai dirba nepras
čiausiai, bet bedarbių ran
dasi daugybė, todėl nepa
tariama į čionai iš kitur ke
liauti ieškant darbo.

J. Paukštis.

Rochester, N. Y.
“Kataliko’? num. 9 patė- 

mijau iš musų miesto ne
labai teisingą koresponden
ciją, po kuriaja pasirašęs 
koks tai Giesmininkas. Apie 
kitką nenoriu minėti, tik pa
rašysiu apie darbo stovį.

Darbai pas mus visai silp
nai eina, darbininkų be dar
bo vaikščioja būriai, negali 
gauti darbo. Kaip kuriose 
dirbtuvėse ir dirba, tečiau 
visuomet nepilną laiką — 
3 arba 4 dienas savaitėje.. 
Rubsiuvhj darbai pastaruo
ju laiku visai susilpnėjo. 
Taigi patariu darbininkams 
į čionai nevažiuoti ir lai
mės neieškoti. Daugumas, 
pamatę laikraščiuose apie 
gerai einančius darbus, atva
žiuoja, bet laimės jokios ne
randa. Pasijunta apgauti 
melagingomis koresponden
cijomis. Nieko nepešę ke
liauja toliau, keikdami to
kių neteisingų žinių rašyto
jus. Taigi darbininkai tu
rėtų but atsargesni su me
lagingomis korespondenci-

• •/

ENGL ISH MINERS GOING ON STRIKE 
ccrvmaHT įsu*. e>7 amerkmi uress a.5?<x.iątic>n

juiO

PREPARING FOR COAL STRIKE LN AMERICA
Perstatoma Anglijos maineriai straikeriai, o apačioje vagonai su anglimis.

jomis (Bet turėtų but at
sargesni ii* patįs korespon
dencijų rašytojai^ kadangi 
pati laikraščio redakcija ne
gali sužinoti, kas kur ir 
kaip veikiasi. Red.).

Darbininkas.

parapijonims 
prisakyta nedėldie- 

neiti išpažinties, bet 
Balinskas pribuvęs 

pirmuoju pamokslu

Kenosha, Wis.
Ir vėl musų padangėje di

dis nusiminimas, kadangi 
musų gerbiamas klebonas, 
kun. A. Balinskis, vasario 
18 dieną š. m. perkeltas į 
Sheboygan, Wis., kun. Ga- 
deikio vieton, o pastarasis 
atkeltas pas mus. Kun. A. 
Balinskas pas mus neilgai 
išbuvo, taip aplink 6 mėne
sius, bet parapijai ir lietu
viams padarė labai daug ge
ro. Išmokėjo daug senų ro- 
kundų, kun. Klęnausko pa
liktų, parapijos skolą suma
žino 500-tais dolerių. Ir pa
tiems žmonėms buvo labai 
geras. Kun. Klenauskui kle
bonaujant 
buvo 
niais 
kun. 
tuoj 
pranešė, jei kas nori eiti 
išpažinties, tegu eina, kada 
tik nori, kadir vidurnak
čiais, visuomet jis klausy
siąs. Po Užgavėnių ketver
ge atvažiavo kun. Gadeikis.

Vietinė šv. Petro parapi
ja turi dideles nuosavybes: 
bažnyčią, kleboniją, mokyk
lą, salę ir trijų pagyveni
mų namą. Mokykla dar ne
atidaryta, kadangi pennažai 
vaikų. Bet kun. Balinskas 
vaikelius mokindavo suba- 
tomis ir nedėldieniais nuo 2 
]ig 3 vai. po pietų. Vaikai 
buvo prąmokinti nekuriu ti
kėjimo dalykų. Visi para- 
pijonįs dabar jo labai gailis. 
Tegu jį Dievas užlaiko svei
ką kuoilgiaujsius metus! 
Manoma, kadir kun. Gadei
kis seks savo pirmtakuno 
numintais takais.

Parapijonis.

Rockford, Ill.
Aš visados pranešu skai

tytojams apie draugijas ir 
jų darbus, lietuvių pasielgi
mus, parapijos reikalus ir 
daug kitų atsitikimų, Bet

KATALIKAS

;z.:: -. < ?

dar nekados nepranešiau a- 
pie musų biznierius. Sulyg 
lietuvių skaičiaus biznierių 
lietuvių turime užtektinai. 
Turime: 1 saliuną, 1 duon- 
kepyklą ir 2 valgomų daik
tų krautuves su mėsiny- 
čiomis. Ir visiems biznie
riams neblogai sekasi, nors 
daugumas lietuvių^vis dar 
lankosi pas svetimtaučius. 
Delko jie lenkiasi savųjų i 
Pasakysiu tau, skaitytojau, 
to priežastį ant ausies: Mu
sų biznieriams reik dau
giau švarumo, o tuomet lie
tuviai neis pas svetimtau- 

su visokiais reikalais.
Ag. Šv.

čius

katalikišku kapinių.
V. Jarmolavičia.

Springfield, Ill.
Vasiario 25 dieną čionai 

atsitiko baisi nelaimė. Už
sidegė Juozo Munkevičiaus 
trioba ir gaisre žuvo kam
pininkas Kazimieras Jurai- 
tis. Žmogelio liko tik ap
svilę kauleliai. Velionis pa
ėjo iš Suvalkų .gubernijos, 
Šunskų parapijos. Buvo dar 
jaunas ir doras žmogus. Sa
koma, mylėjęs užsigerti. Ai
tas tiesa, nežinau.

O. Višuiauskienė.

-Alliance, O.
Kovo 2 d. pasimirė Kazys 

Lideika, gimęs 1878 metais, 
Vilniaus gub., Kalvių par., 
Dumakiemių sodžiuje. Ve
lionis paliko pačią ir 3 ma
žas dukreles: 11, 5jiir 2 me
tų. Be to dar ( brolį ir se
serį. Pati liko: didžiausia
me varge. Velionis mirė 
nuo plaučių ligos. ><

A.a. Lideikosi: laidotuvėse 
rinkta aukos. Aukavo se
kanti asmenįs:

P. Juška 2 Idol.pV. Jar
molavičia, V. Raščikas, A. 
Grudzinskas, JI Grudzins- 
kas, A. Trijonis, G. Berno
tas, J. Dinevičius, B. Ma- 
kovskas,- F. Batikas, G. 
Žvirblis, J. Savickas, K. Je
ronimas, M. Ledvonis, po 
1 dol., mažiau kaip po doleri 
aukojo svetimtaučiai, kurių 
vardų nepaduodu. T iso au
kų surinkta 27 dol. 25c. Li
kusioji našlė visiems auko
jusiems nuoširdžiai dėkoja.

Iš Londono praneša, kad 
Marlborough kunigaikštis 
nedžiojaht lapes nuo arklio 
lukritęs ir nusilaužęs peties 

mentę. Tūojaus nugaben
tas Londonan į kliniką. Jis 
yra persi skyręs su ameriko
ne Consullo Vanderbilt.

KATAL10GAS
Knygų Išleistų

“Kataliko”
del Lietuviškų Mokslainių 

ir taip kitokių •vi
sokių knygų.

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

Kaina 
Lietuvių 
LietuviS-

No.
1 GRA jlATIKA. Trumpa 

Kaltes Gramatika” del 
kų mokyklų šiaurinėje Ameriko
je. Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė S. P. Tananevliia. Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatika del 
lietuviškų mokyklų. Ji paranki 
ir tiems kurie noii gerai išmokti 
lietuviški} kalbų ir rašybą. Pusi.

. 102. Kaina dmtuose audekli
niuose apdaruose ................. 35e.

2 LEMENTORIUS. Lietuvių Pa 
rapijų Mokykloms šiaurinėje Ame
rikoje. Sutaisė S. P. Tananevi- 
čia. Yra tai parankiausias prasl- 
mokiuimui skaitymo ir rašymo 
rankvedis. sutaisytas mo-ir.imul 
vaikų. Pusi. 76. Kaina drūtuose 
audekliniuose apdaruose ...... 20c.

3 KATEKIZMAS. Ry Ino-Ratal i k iš
kas Didesnysis Katekizmas. Pa
rašė kun. J. Debarbe. D, J. Ge
riausias. nes labai suprantamas 
kad ir mržiems vaikams Kate
kizmas. parankiausias lietuvių 
pradinėms mokykloms. Pusi. 19!). 
Kaina drūtuose apdaruose .... 35e.

4 NAUJA CHRESTOMATIJA del 
Lietuviškų Mokslainių Amerikoje. 
Dalis I. Parengė P—Branduka?.. 
ši knyga yra geriausia skaitymui 
šiek tiek pramokusiems skaityti, 
nes joje te'pa trumpos, gerai su
prantamos jaunam protui, pasakai-

s 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 
parauki mokinimui jau pramoku
sių skaityt', ir rašyti vaikų. Tel
pa joje apysakėlės ir eilės. Pusi. 
212. Kaina drūtuose apdaruose 35c.

Velionis Lideika palaido
tas Kovo 4 dieną su viso
mis bažnytinėmis apeigomis 
ant

6 NAUJA SKAITYMO KNYGA Lie
tuviškoms Mokslainėnis Ameriko
je. Dalis III. Su paveikslais. 
Tai yra trečia Chresto natljos da-

. lis, arba tolesnis lavinimasis jau 
mokantiems rkaitytt vaikams ar
ba ir cua'igunsiems. Joje telpa 
daugiau moksliškų apsakymų ir 
eilių. Put 1. 1 <8. Kaina druotuo- 
se apdaruose ......................... 50c.

LIETUVIAI KITUR.

Londonas.
Vasario 11 d. buvo laiky

tas bendrovės ‘ ‘ Birutės ’ ’'su
sirinkimas lietuvių kliube; 
susirinkimai! pribuvo daug 
žmonių. Išėjo nesusiprati
mai tarp-bendrovės narių ir 
duonos išvežiotoji!, o dau
giausiai už tai, kad vienas 
duonos išvežiotojas paima 
duoną ir už aną visų pini
gų išdan nepriduoda. Bu
vo įnešta duonos išvežioto- 
jams užstatyti kauciją im
ant duoną, bet paskui vis
kas pasiliko senoviškai. Iš
ėjo dar aikštėn, kad “Biru
tė” iš skolų neišbrenda.

Galijotas.

7 ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir 
Naujojo jsialymo. Parašė Vys
kupas Motiejus Valančauskas. 
Trečias su pataisymu išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Yra tai 
aiškiai ir kiekvienam supran imai 
aprašyta visa istorija nuo sutvė
rimo pasaulio ligi pradžiai krikš
čionybės. Pujl. 180. Kaina 
drūtuose apdaruose . ... ........

8
BELETRISTIKA.

ADYNOS APIE GIRTUOKLIUS. 
Davatkų Gadziukos ir Davatka. 
Labai Juokingi aprašymai, geri 
smagiai praleisti laiką. Pus’. 
24. Kaina ................................. tOc.

V AMALUNGA arba Tyro duktė. 
Labai graži apysaFi apie balt
veidžius ir indijonus, kurie Ame
rikoje mušėsi u? savo tėvynę. 
Pusi. 91. Kaina ...................... 26c.
Ta pati su audeklo apdarais.. 50c.

10 ANTRAS KRIKŠTAS. šių lai
kų apysaka. Parašė BVarg- 
6as. Labai žingeidi apysaka 
apie padėjimą šių dienų Rusijoje 
ir buvusių revoliuciją. Pusi. 83. 
Kaina ..................................... 25c.
Ta pati apdaryta ...................... 50c.

11 APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai 
norintiems suprasti teisybę. P.
B. šioje knygelėje aprašo kokj 
pavojų atgabena žmog-ii rūkymas 
ir alkoaųliški gerymai. Pusi.
23. Kaina ............................. 10ė.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

Pavasario Aidui. — Tam
stos korespondencijos laik- 
raštin nedėsime. Visuome
nei niekas neapeina, kad 
Tamstai ir kitiems klebono 
pasielgimai nepatinka. Ga
lima susitaikinti ant vietos. 
Bet jei klebonas pinigus 
renka vis bažnyčios naudai, 
tai liepkite jam Tamstų su
dėtus pinigus apversti kito
kiems reikalams. Jei indė- 
tum laikraštin visą aprašy
mą, išeitų nesmagumai ir 
paskui anų sektų ginčai.

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

13 APSIRIKIMU KOMEDIJA. At. 
sitiklmas iš Amerikoniško gyveni
mo. H. Sienkievič. 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 lle- 
tuviui-tėvynainluh Pus!. 
Kaina .............. . .................

57. 
25c.

IB15 CIECOBIUS DOMIOUONAS 
KASĖJAI KATAKUMBOSE. 
toriškas apsakymas Laikuose 
Krikščionių Persekiojimo. Pa
gal lenkų kalbų sutaisė P. B. La
bai pulkus aprašymas apie perse
kiojimų pirmutinių krikščionių , 
Byme, viešpataujant' ciecoriui Do- 
micljonut Aprašyta, kaip pir- 
mlejic katalikai, vengdami perse
kiojimų, susirinkdavo ant pamal
di} į požeminius urvus, katakum- 
bbmis vadinamus, kurie ir šian
die dar tebrandarl Byme. Pusi;
217. Kaina. ............................. 35c.
Ta pati apdaryta............................50c.

Ateinančiame mėnesyj 
Anglijos vyriausybė parla
mentui perstatysianti Ir- 
landijos savyvaldos įstaty
mams projektą. Irlandija 
iš to labai nudžiugus.

10 DANGUS. Pagal K. Fiamarion 
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. Pusi. 193. Kaina 60c. 
Ta pati apdaryta .............. 75«.

17 GELžKELib. Pagai avėtimur, 
rašinius parašė K. Stiklelis. Ola 
laba! aiškiai parodyta išradimas 
pirmutinio gelžkello Anglijoje, ir 
kliutjs, kokias turėjo jo išradėjas. 
Pus. 21. Kaina ...................... 10c.

U GRAM DOVANELE LIETUVOS 
ARTOJAMS. Eilės. K. Stikle
lis. Joje telpa keliolika puikių 
tėvynalnlškų eilių garsaus mūsų 
poeto K. S. Pusi. 21. Kaina 10c.

|9 GRAUDUS VERKSMAI, arba 
BMibudlnimas prie apmlslyjimo 
Kančios Viešpaties Jėzaus Km-

Al GYVENIMO GABALĖLIAI. ,rj- 
je telpa 13 Įvairių puikių pasi
skaitymų ypatingai apie Li?t> 
vos vargus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas atras labai daug ge- 
nijališkų minčių apie vargdienių 
padėjimų. Pusi. 50. Kaina .; 2oC.

33 NAŠLAIČIAI arba paveikslas 
praeities. Vertė Artojas, 
tai labai užimanti apysaka iš ne
tolimos praeities, 
pamokinantis aprašymas, 
perskaityti. Pusi. 256.

20 GŪLIVEEO KELIONES į neži
nomas šalis. ' Vertė P. žemutis. 
Yja tai labai puikus ir juokingas 
aprašymas ‘ apie u.sitikimus ke
liaujant po išsvajotas šalis. Už
imanti ir podraug pamokinanti 
knyga. Su paveikslėliais? Pusi. 
98. Kaina .............................. 40c.
Apdaryta ..................................... b5c.

11 KAT0R2NTNEAS. Labai daili 
apysakaitė Br. Vargšo iš šių dienų 
atsitikimų Lietuvoje. Kaina .. 15c.

30 MAGDALES MARIJA. Parašė 
Karolis Vairas. Mintis paimta iš 
P. Ileize dramos “Marija iš Mag- 
dalės“, šitoj knygutėj dailiai ap
rašoma Marijos Magdelonos gyve
nimas ir metavonė jai įtikėjus. } 
Kristų Išganytojų. Pusi, turi 75. 
Kaina .......   H>c.

29 MALDOS GALYBS. 
piešinys IV šimtmečio, 
kalbon išguldė P. B. 
saka iš gyvenimo 
krikščionių Rymo 
Verta kiekvienam 
Pusi. 74. Kaina .....

.6 KATOKGON. Atsitikimas Mu
ravjovo laikuose Vilniuje. Para-

' šė I’. B. Aprašo, kaip Muravjo
vas be jokios mie'aširdystės kan
kino ir žudė nekaltus žmones ar
ba varė juos Sibyriun. Pusi. 18. 
Kaina ......................   1®C-

22 HUMORAS IR SATYRA. Cj_- 
taisė P. B. Puikiausia isti vių 
kalboje humoro ir pajuokos kny
ga. Jei bi.si nuliūdęs paimk tų 
knygą, o ji tave prajuokjs. Pusi. 
158. Kaina .......................... 50c.
Su apdarais ................................. 75c.

32 MYLĖK SAVO ABTYMĄ. Pa
gal F. Hoffmanų parašė P. B. 
Puikus aprašymas iš laikų Napo
leono. Labai užimanti ir pamo
kinanti apysaka, verta perskaityti 
kiekvienam. Pus'.. 131. Kaina 
Apadryta

.-5 KAiP IŠSIRINKTI 
PANŲ MILIJONO 
nikių naudai parengė 
Čia aprašyta ant ko žadantis vesti 
jaunikaitis turi atkreipti daugiau
sia domumo. Pusi. 22. Kaina 10c.

S4 PLĖŠIKŲ LINDYNĖ 
nešta Duktė. Išguldė 
Joje aprašo apie vienų lietuvę 
mergaitę, kurią žmogžudžiai buvo 
pavogę, -o paskui išgelbėjo jos 
dėdė. Pusi. 38. Kaina ...... 20u.

1ŪC.

ŽMONĄ IS 
Brolių jau- 
K. Stiklius.

arba Nu-
S. P. T.

iS
Yra

30c.
46c.

Istoriškas
Lietuvių

Puiki apy- 
pirmntinių 

viešpaty beje, 
perskaityti. 

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

žingeidus ir 
vertas 

Kaina 35c.

su gyvenimo
Pus'.. £96.

................ 50c.
.................. 75c.

23 KABALAS, arba Salamono Bu
klumai ir Danctųs. Ateities pra
nešimai su pagalba stebt^clingojo 
planetos ratelio ir kviečio grū
delio. Pusi. 26. Kaina tiktai 15c.

<4 KAIP ATJJRADO JUNGTINĖS 
AMERIKOS VALSTYBĖS. Aiš
kiai parodo, kokios kolonijos bu
vo pirma ir kaip iš jų susitvėrė 
šiandieninės Jungtinės Valstybės. 
Pusi. 35. Kaina ...................... 17c.

s8 LIETUVAITE. Apysaka Juozo 
Kvietkauskio. Guldė P. G. La
bai puiki- apysaka iš gyvenimo 
Lietuvių Lietuvoje apie pusėje de
vyniolikto amžiaus. Skaitydamas 
šių knygų ne tiktai kų smagiai 
praleisi laiką, bet dar įgysi sau 
naudų ir pasipažįsi ‘ !
budu mūsų senukų. 
Kaina .......................
Sn apdarais ..............

«1 MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juo
kingas aprašymas keliones i 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 krvga. Pusk 216. Kai
na ....................................................50c.

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

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

PRARACTVOS MICHALDOS, ka
ralienes 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 .... 10&

i8 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.

ŽS BANKVEDIS. “Vienatinis sa
vo rųšies Lietuviškai-Angliškas 
Kalbos Rankvedia’’ ir “Kaip tap
ti Jungtinių Amerikos Valstybių 
piliečiu“. Parengė S. P. Tana- 
nevičia. Yra tai praktiškiausias 
Rankvedia 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 .... 25

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

Chicago, HL
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•i,' K.ŽB^ikta: rūsiu X / ir kariuomene, ir
32, P/ Povilo, ’vysk...'

S. Katarinos p.
2*.-N.-5'sav. Oftv. TimotiejnJ3 v. k.
•JS. P. šv. p. M. Apreišk.
16. Ū. Kudgero vysk.
27. S. Jono Damask.

ėmė rei- 
didesnės 
valandų 
geresnių 
Darbda-

Darbininkų verguvė.
Žinoma musų skaityto

jams ekonominė -kova, ko
kią veda su keliolika fabri
kantų keli desėtkai tūkstan
čių darbininkų ir darbinin
kių audinyčiose, Lawrence, 
Mass. Toji kova taip pa
garsėjo pastaraisiais laikais, 
kad apie susitaikymą nebū
ta kalbos. Vedama su darb
daviais tarybos, gal tomis 
dienomis ir įvyks paviršu
tinis susitaikymas ir darbi
ninkai išnaujo ims dirbti, 
bet svarbu paminėti, kaip 
tuose fabrikuose darbinin
kai ilgus metus vargo ir 
kaip jie - ten buvo išnaudo
jami. Darbininkai ten dirb
dami turėjo kentėti badmi- 
rį, kadangi uždarbiai buvo 
tokie maži, kad nebuvo už 
ką priderančiai išmisti. O 
tuo tarpu darbas audinyčio
se yra apsunkinantis ir la
bai kenkiantis sveikatai, ta
tai tenai jaun; darbininkai 
kaip musės krizdavo. Dirbo 
vyrai, dirbo moterįs ir vai
kai, kadangi vienų tėvų už
darbio nepakakdavo savas 
šeimynas užlaikyti.

Taigi ir nėra nieko stebė
tino, kad pagaliau darbinin
kai pas darbdavius 
kalanti už darbą 
mokesties, darbo 
sutrumpinimo ir 
fabrikuose sąlygų.
viai atmetė tuos darbininkų 
reikalavimus ir darbininkai 
nieko nelaukus ėmėsi už vie
natinio savo ginklo, ty. ap
šaukė straiką. Darbdaviai 
ant teisingų darbinikų rei
kalavimų atsakė jiems sa
vaisiais ginklais: prisiden
gė policija, kariuomene ir 
teismais ir nusprendė nepa
siduoti. Delko jiems nėra 
galima laikyties, jei jie pri
sikrovę aukso, kurį išlupo 

prakaituojančių darbi
ninkų. Kariuomenė su. po
licija paėmė savo globon 
miestą, ėmė šaudyti, bady
ti, mušti nubadėjusius dar
bininkus, nepaklusnieji su
kimšta į kalėjimus, kur teis
mai taippat parodė savo ga
lę-

Regis dar nei viename 
straike policijantai ir karei
viai neparodę savo tokio 
žvėriško brutališkumo ant 
darbininkų, kai kad audė
jų straike, Lawrence, Mass. 
Uždrausta streikininkams 
rinkties viešose vietose ir 
tarties apie savo reikalus, 
susirinkusius šen ir ten dar
bininkų būrelius užpuldinė
davo ii’ mušdavo. Apdau
žyta daug moterių ir vaikų. 
Tame aiškiai pasirodė ne
kuriu amerikonų šoviniz
mas, atkreiptas prieš atei- 
vius-svetimžemius. Su ame
rikonais darbininkais vyres
nybė panašiai nebūtų pa
sielgus. O svetimžemiams 
reikia pilti kailis ir nesi
gailėti nei lazdų nei šovinių. 
Toksai pasielgimas su dar
bininkais vadinasi “laisvoji 
Amerika”.

Delei tokio brutališko su 
darbininkais apsiėjimo, visoj 
šalyj užgimė trukšmas, ku
ris pasiekė patį kongresą 

ashingtone.Ir štaiykuomet 
resas tau dalykan įsi- 

pats gubernatorius nuleido 
nosį. Dabar šu darbininkais 
jau žvėriškai nepasielgiama 
ir pradėta tarties pertraukti 
straiką. ‘

M
Tai puiki darbininkams 

lekcija. Jei darbininkams 
rupi gercsnėji ateitis^ ^ei 
jiems rupi, idant ateityj pa
našių polici j os.žvėriškumų 
nebūtų, privalo visi organ i- 
zuoties į unijas, privalo 
stengtis likties šios šalies 
piliečiais ir paskui riiikti’sau 
valdininkus—tikruosiusdar
bininkų luomo užtarėjus,bet 
ne tokius Foss’us ir Lyneh’ 
us, arba ir kitus, kurie yra 
dirbtuvių savininkai ir pir
mutiniais darbininkų luomo 
skriaudėjais. '

* *
Gerbkime savo tautą. -

Kiekvienas musų išeivių, 
atkeliavęs Amerikon, tufė j o 
progą pamatyti New Yorko 
uoste šios šalies laisvės sto- 
vylą. Kiekvienas tai pa
matęs lengviau atsiduso, at
simindamas sau, kad šioj ša
lyj turės laisvę.

Amerikonas išdidžiai te
ini j aši į savo šalies laisvės 
simbolą ir jokiuo budu jis 
nesutiktų pakeisti savo pa
vardės kitokia, sakysime, 
kadir lietuviškąją.

Amerikonas atsimena ko
vas, buvusias Wash- 
ingtono ir Lincolno lai
kais, atsimena kraujo pra
liejimus už savo tautos 
laisvę ir jis nenori pamiršti, 
kad yra amerikonas. Jis 
savo gimtinę šalį myli ir jo 
ta j a meile dalinasi visi kiti 
piliečiai, čia gimusieji ir čia 
augusieji. Bendroji meilė— 
tai tautos galybė. Atėjus 
reikalui jie visi stoja kaip 
muro siena prieš priešinin
ką ir pasirengę pralieti 
kraują, išeikvoti visus sa
vo turtus už šalies laisvę.

Panašiai elgiasi vokiečiai, 
čekai ir kitos Amerikoj gy
venančios tautos. Laikosi 
savo tautystės ir prigimtos 
kalbos.

Nekurie ir lietuvių iš to 
atžvilgio elgiasi panašiai 
vokiečiams, franeuzams, če
kams ir kitiems. Bet tik 
nekurie, o šis žodis labai 
daug ką reiškia musų tau
tos atgijime. Nekurie myli 
savo tėviškę, kalbą ir visa, 
kas tik yra tautiško. Kiti- 
gi seka svetimtaučių pėdo
mis.

Su širdies skausmu rei
kia patėmyti, kad daugumas 
lietuvių, gyvendami Ameri
koj, pamiršta kuo jie esą. 
Virsta jau jei ne į ameri
konus, tai į lenkus, mat, pa
starųjų kalba esanti “po- 
niškesnė”, o lietuvių kalba 
j ilk mužikiška ir, pasak ne
kuriu — pagoniška. Gėdi
jasi savo kabos, savo pa
vardžių, anas pakeičia tan
kiausia “amerikoniškomis” 
ir užsigina savo paėjimo.

Panašiai elgties — didi 
gėda ir butų laikas lietu
viams susiprasti, nusimes
ti nuo savęs svetimtaučių 
plunksnas, o pasipuošti savo 
tautinėmis, kurios yra pui
kesnės ir mielesnės. Juk 
ir kalba musų yra seniau
sioji už kitas gyvuojančias 
kalbas. Kalba turtinga. Tai
gi lietuviams vertėtų ji 
branginti kaipo didžiausias 
turtas. O juk savo turtus 
visuomet mes mokame bran
ginti.

Lietuviai, gerbkime savo 
tautą!

galėčiau,

rėčiaų h^odėlį.fju* lankuiiirięstwičių įsaky-įnio Susikuopimo, o prie sve- 
f

lyj nėpasibaigęs ir jo galas 
dar toli gražu nepramato
mas, nežiūrint net; to, kad 
Italijos parlamentąs tą šalį 
f ormališkai auektavo, ty. 
pasisavino. Italai ir bijosi, 
ir jiems jėgų trūksta per
eiti skersai ir išilgai su ug
nimi ir kardu. Tik pajūriais 
pasitaiko smarkesnį su tur
kais ir arabais susirėmimai, 
bet tas dar nereiškia, kad 
italai tenai gautų viršų Te
čiau italų patriotizmas visgi 
nepaprastas ir jje nuspren
dę Tripolį iš turkų paveržti.

Apie jų karišką patriotiz- 
mą'plačiai rašąkoresponden- 
tai iš Italijos. Karan priešai 
turkus veržiasi netik jau
nuomenė. bet ir seneliai. Ši- 
tai vienas iš Šimtų atsiti
kimų.

Pianceza gyvenąs buvęs 
bersaglierių pulkininkas, 
Severino Gamarra, turintis 
86 metus amžiaus, ir jau se- 
nai delei senatvės atleistas 
iš kariuomenes:“ Toims-die- 
nomis tasai senis nukelia- 
vęs Ryman, gavęs -au-dien- 
ciją pas karo ministerį ir 
pastarojo meldęs^ idant jis 
butų įrašytas i’eguliarinėn 
armijon, siunčiamon į Tri
polį.

“Noriu mirti su bersaglie- 
riais” — kalbėjo senis. — 
“Dabar juos karan veda ge
nerolas Fara, kuris kadai- 
siai buvo mano pulke poruč- 
ninku. Amžius iš manęs ne
atėmė nei narsumo, nei jė
gų. Jaučiuosi dar jaunes
niems neapsileisti”.

Ministeris su didžiausia 
pagarba išklausęs to pasisiu- 
lijimo, bet tuoj apreiškęs, 
kad jo prašymo išklausyti 
negalįs. Senis, matydamas 
nieko nelaimėsiąs, atsiliepė:

“Keliausiu į Tripolį kai
po civilinis pilietis, o kuo
met pajausiu savyj karan 
patraukimą, kuomet pama
tysiu savo anūkus, einančius 
karan, joki spėka manęs ne
sulaikys nuo karo, jei jau be 
šautuvo, jtai nors šū revol
veriu”. ‘

Karo ministeris nuo pat 
karo pradžios daug gavęs 
tokių senelių pasisiulijimų.

Visgi tai indomus apsi
reiškimas. Gerai tautai tu
rint tokius vaikus.

Apšvietimas Rusijoje.
Rusijos universitetuose iš’ 

naujo prasidėję studentų 
bruzdėjimai. Nesenai Pe
terburgo universitete turė
jęs atsibūti pervesto iš ki
tur profesoriaus Migulino 
išguldymas. Tą ir kitus pro
fesorius savarankiškai, be 
universitetų žinios, ėmė kil
not apšvietos ministeris. 
“Birž. Viedomosti” apie tą 
prof. Migulino “išguldymą”, 
štai kaip aprašo;

Kuomet profesorius pasi
rodė, ant katedros ir apreiš
kė, kad pradedąs savo kur
są, auditoriurae pasigirdo 
studentų šauksmas: Gana! 
Šalin profesoriau iš nomi
nacijos!

Profesorius mėgino toliau 
skaityti lekciją, bet išnaujo 
užgimė rėksmas. Tada Mi- 
gulin apreiškė, jog jis esąs 
profesoriumi ne iš nomina
cijos, kadangi 17 metų pra
leidęs Charkovo universite
te, ir esąs rinktas profeso
rių tarybos. Trukšmas te
čiau nenustojo. -

Po pusvalandžiui į audi
torium atėjo rektorius, ku
ris ėmė raminti studentus ir 
reikalavo, kad prof. Miguli
no' išguldymui nekliudytų. 
Bet trukšmas padidėjo. 
Tuokart rektorius įtūžęs, su- 

Jave kumštimipkatedron ir 
atsiliepė: .p..

— Tylėti! Esate snargliai! 
O mes jau.25 metai darbuo
jamės imltOrŠflfete! Visai 
nemokate apsieiti su rekto
rium! IJs ■

Tie rektiąpaus žodžiai stu
dentus užgatte ir tuojau pa
sigirdo iš jų tarpo :

— .Tamstanesi rektorius, 
bet feldfebelis!

Rektorius -apleido audito- 
riumą. Paskui jį išėjo ir da
lis studentų. Likusieji gi 
šukavo. Profesorius nega
lėjo skaityti: Atėjo paskui 
ir vice-rektorius, bet ir ta
sai nenutildė studentų.

Pagaliau prof. Migulin, 
studentams švilpiantį aplei
do auditoriumą.

Paskui studentai atliko 
susirinkimą ir nusprendė 
protestuoti prieš ministė- 
rį, kuris sauvaliai skirsto 
profesorius ir prieš Rusijos 
su Anglija sutartį Persijos 
politikos reikaluose.

Mokyklų jaunuomenė ima 
bruzdėti, taip kaip 1905 me
tais.

Taip tai Rusijoje antme- 
tama jaunuomenei mokslas.

skai

Svarbus Lietuvos mokslui 
archyvas.

Vilniaus “Viltyj” 
tome sekantį pranešimą:

“S. Ž. T. rašo, kad mirus 
buvusiam yilniaus guberni
jos ba j ory ėdžiui, grafui
Adomui Pliote.viui, jo Švėk
šnos dvare likęs didelis svar
bių ir retų senovės doku
mentų archyvas. Tarp kit
ko tame archyve esą niekur 
nespauzdinti lietuvių kalba 
rankraščiai žinomų lenkų ir 
lietuvių rąšytojų XVI — 
XVII šimtmečių, kuriuos 
buvęs norėjęs išspąųzdinti 
mirusiojo tėvas, grafas Ste
ponas Plioteris. Jisai, kaip 
apvažiavęs visą pasaulį, ir jo 
kelionės užrašai taippat esą 
tame archyve. Čia perkelti 
iš Gedminaičių dvaro neku
rie Ivinskio raštai apie 1863 
metų atsitikimus, o taippat 
jo pirmoji lietuvių grama
tika ir lenkų-lietuvių-rusų 
žodvnas, kurį mini Šliupas 
irk.” ' ■ -“Viltis” pataria musų 
mokslininkams susipažinti 
su tuo paliktuoju archyvu.

Palikimas sumažėjo.
Pernai Didžiosios Lietu

vos laikraščiai buvo prane
šę, kad miręs Amerikoje 
kun. Abromaitis buvęs pa
likęs turto 2 milijonu do
lerių. Dabar “Viltis” ga
vus iš kasžinkur žinią, kad 
nabašninkas kunigas tepa- 
likęs tik 212.000 rublių.

Visgi tai žymus palikimas 
ir ano paveldėjams bus kuo 
pasidžiaugti, 
kun. 
jo.

Labdarybė
Abromavičiui nerupė-

_ : lt” ”

Susiraminimas.
Našle apraudu j a nesenai 

mirusį savo, vyrą.
— O, koki aš nelaiminga 

— sako į draugę. — Vie
natinis tik jmąno suramini
mas. Dabar jąu nors man 
žinoma, kame jis naktimis 
apsiverčia, J

Gatvėje.
Praeivis į praeivį:
— Ar negalėtum tamsta 

man pasakyti,. katra dabar 
valanda? ,

— Visuomet, 
Jei... j

ŽYPO BŪDAS.

Ypatingas daiktas, kaip 
pas mus mažai yra pažįsta
ma “žydo būdas”,, o juk. 
kas-kas, o mes lietuviai per, 
ištisus šimtmečius su žy-: 
dais buvome ir esame susi
pynę . ekonominiais, visuo- 
meiliniais, o net ir politi
niais ręikaįaiš-metmenimis, 
taigi turėtumėm žinoti, 
kaip tasai bųdas išveizi, ko 
žydas trokšta, apie ką 
svajoją ir kurlink žengia.

Gali sau vakarinės Euro-, 
pos tautos žydo būdą per
niek laikyti, kadangi visoj 
Anglijoj, Francijoj, Ispani
joj, Holandijoj ir Italijoj 
sykiu ėmus gyvena mažiau 
žydų, negu Lietuvoje. Bet; 
mes? Tiek jų gyvena ant 
musų žemių, visur jų tiek 
pilna, taip knibžda, kad len
da mums net ant galvų, už 
apykaklių, ant nugaros, pa
lengva' mus išstumia iš 
dvarų, o kas aršiausiai, net 
iš sodžių.

To akyveizdoj žydų pas 
mus klausimas yra ir turi 
but gyviausias, o todėl 
mums ir pridera pažinti žy
do būdą.

Idant supratus šių laikų 
žydą, jo psychologiją, rei
kia grįžti labai toli atgal, į 
tolimą praeitį, nes net į Ez- 
rą ir Nehemiją.

Yra žinoma, kad žydai 
kaipo viešpatystė nekuomet 
historijoj nelošė pirmeili- 
hes rolės. Maža tautelė, iš 
visų pusių-apsiausta galin
gais kaimynais, nekuomet 
nelaukdavo ramaus ryto
jaus. Kas vaandėlė ją pa
griebdavo kasnors už apy
kaklės, tai Egiptas, tai Ba- 
bilionija, tai Assiriją ir 
tempė aną Nelaisvėn. To
kiame padėjime turėjo 
Slinkti valandos ir dienos ir 
nelaukta sau lamingesnės 
ateities.

Svarbiausia Assirijoje 
žydų vergija jiems pakirto 
atsirėmimą. Assiriją iš jų 
paėmė ir sunaikino, tap sa
kant, tautos visą žiedą, ta
lentuotą Izraeliaus kartą, 
iš kurios išsirito jų nepri
klausomybės tvėrėjai: Mąi- 
žis ir Jozua, Jerubal 
milelius, — paėmė 
vadus.

Izraelitai, susilieję 
siriečiais, nekuomet jau ne
sugrįžo į Palestiną.

Be. vadų, sutremti, nusi
minimo graužiami, butų žy
dai po tai nelaimei be abe
jonės išnykę nuo historinės 
regyklos, jei ne dviejų vy
rų genijus.

Ezra ir Nehemi pakėlė 
sutremtą tautą ir ištaisė jai 
kelią, patenkančią tūkstan
čiams metų.

Suprato jie, kad maža 
tautelė, iš visų pusių ap
supta galingais priešais, tu
ri žūti, susilieti su taisyklė
mis be jokio pėdsakio, jei 
neįsiners prieš fizišką per
svarą neperleidžiaman iš- 
skirstingumo ke valau, jei 
nepasijus augštesne ir ge
resne už savo vargintojus. 
Tiktai kas toksai tvirtesnis 
už tvirčiausią žmogų, tik 
patsai Jehova gali žydus 
apsaugoti nuo išnykimo.

Ir padarė žydų tauta va
dovaujant Ezrai ir Nehemi 
nuolatinę, nepertraukiamą 
sandorą su Jehova, delei ko 
pasiliko “parinktąja” tau
ta. .

Bet kad negalėtų pasi
duoti; naturališkai žmogaus 
silpnybei, kad jai apsun
kinti, padaryti negalimu 
daiktu pertraukti tą sando
rą, apkaustė aną (tautą) 
Ezra ir Nehemi nedegamuo-

ir Sa- 
jiems

sti as-

irių, prierašų ir_. praktikų, 
kak tuojau subraklino sau- 
valinį individualizmo lakių.

Ką pradėjo Ezra ir Ne
beinu tai vedė ir toliau sis- 
tematiškai, su parinktuoju 
tikslu, išlaikomai visi rabi-; 
naa, taųdimai, . ainoraimai, 
visi talmudo tvėrėjai ir ko
mentatoriai.

Ištisus šimtmečius žvdas 
nuolatos girdėjo: tu esi nu
mylėtoji tauta, parinktoji 
Jehovo liaudis, tu esi šven
toji liaudis, vienatinė tik
rojo Dievo žinovė ir tarnai
tė, o visi kiti, visi “aku- 
mai” — tai stabmeldžiai.

Privalai atsikirsti vi
siems “gojams” mintimi, 
jausmais ir krauju, idant 
jie nesuterštų .tavo tyros 
dūšios, tavo tikėjimo ir 
kraujo savo stabmeldiško
mis nešvarybėmis.

Jei busi ištikima sando
rai, tave Viešpats išaugštįs 
augščiau visų kitų tautų ir 
padarys visos žemės valdo
ve, idant tau visi tarnautų.

Malonu buvo klausyti 
kankinamam vargdieniui, 
kad jis priklauso parinkta- 
jai tautai, kad tik jo vieną 
tautą Dievas numylėjo ir 
kaJ tik tos vienos tautos, 
iš tarpo visų žemės gyven
tojų, sėkla Dievui patikus. 
Gėrė tat jis, čiulpė savin tą 
saldų suraminimą tolei, ko
lei neintikėjo į savo šven
tenybę, savo parinkimą.

Net tuomet, kuomet Ti
tus sugriovė Jeruzalį, kuo
met neteko žydas ant savo 
galvos pastogės, kuomet pa
siliko benamiu valkata, Eu
ropos parijasu, nemetė pa
sitikėjimo sau, savo šven
tybei ir augštai pasiuntiny
bei.

Juk žydą išmokino gar
sus rabi Ošia, o dar garses
nis rabi-' Elezaras, kad: 
Jehova iš Judo atėmė jo 
žemę ne del bausmės, pa
veždamas jam nuosavy
bėn visą pasaulį, bet delei 
to, idant visas pasaulis at
siverstų Judaizmam

Gal kas pasakys, kad 
tokiais supratimais galėjo 
penėties ir dilginties tik vi
durinių metašimčių tahnu- 
distai, pavaryti nuo krikš
čioniškų. tautų abelno sta
lo.

Bet vidurinių metašim
čių talmudistai juk ne tie 
reformuoti Berlyno, Pary
žiaus, Rymo ir lietuviškieji 
rabinai, bet baigusieji Eu
ropos mokyklas ir univer
sitetus, ir tie taigi apsišvie
tę rabinai pirm keliolikos 
metų pastebėjo sijonistams, 
idant jie iš tarpo krikščio
niškų tautų neemigruotų. 
Girdi, neiškeliaukite iš Eu
ropos, kadangi ji ateityj 
priklausys mums!

Ir kaip matome, sijonis- 
tai jų paklausė. Užuot ke
liauti į Palestiną, ar kur ki
tur, jie nūdien ruošia sau 
Sioną Lenkijoje, Lietuvoje 
ir kitur.

Žydas ir ligšiol save laiko 
už parinktąją tautą, už vie
natinį tikrojo Dievo išpa
žintoją, tarną ir numylėtą 
sūnų; savo historinę misiją 
laiko per nepabaigtą ir 
laukią nuolatos žadėtų do
vanų pasaulį valdyti.

Tas lytisi, žinoma, ištiki
miausius žydus, bet tie iš- 
tikimiausieji žydai ir yra 
tikroji žydų tautą, nes jų 
milijonai. Neskaitlingos 
apsišvietusių žydų eilės ne
imama skaitlinėn, kuomet 
kalbama apie žydų tautą, o 
tai vien dėlto, kad ant tam
sių minių neturi intekmės, 
o paskui todėl, kad staiga 
atskirti nuo savo naturali-

i tirpo dar neippratę, kabo 
bre kaipo-betikiai įr kosmo- 
politąi.' <

Ir jis pagaliau, tasai ap
sišvietęs žydas, nekuomet 
nepamiršta savo “parinkti- 
numo”, kuris persigime ži- 
nomoii abelnai arogancijon.

Tasai žydų ‘1 parinktinu- 
mas” apsaugojo žydų tautą 
nuo išnykimo, leido jai per
leisti skaitlingus priešus, 
kaip Babilioniją, Assiriją, 
Rymą ir tt., lygia dalimi te- 
čiau atkirto ją nuo viso be- 
sicivilizuojaučio, besivys
tančio svieto — sulaikė ją 
ant vienos vietos.

Žydai, kiek tik sykių 
jiems apeina savas kailis, 
myli antmesti krikščioniš
koms tautoms atžagareivis-. 
kurną, pamiršdami, kad la- 
biaus užkietėjusių atžaga
reivių kaip jie visame svie
te nerastum. - .

Indi jonas, murinas eivili- 
zuojasi, apsitrina Europos 
kultūra, o žydai žiūrisi tik 
į savo idealą, į savo seną 
viltį, kad visas svietas pa
jungus ir visus žmones at-, 
vertus Judaizmam

Reikia iš jų stebėties už 
jų pasitikėjimą savimi, sa
vo pasiuntinyste, reikia ste
bėties iš jiy nepaprastos at
sispyrimo spėkos, reikia 
nuo jų mokinties, kaip tai 
jie užsilaikė taip ilgai kai
po pavergtoji tauta, vienok 
jų reikia ir saugoties, ka- 
daugi jie nuolatos, ant 
kiekvieno žingsnio kitati
kiams kasa duobę, ieško 
pražūties.

Tasai jų parinktinumas 
uždegė jliose nieku neužge
sinamą, nei devyniolikos 
metašimčių persiliudij imu, 
nei apsišvietimu, neapykan
tą į christijanizmą, kuris 
perlaužė taigi žydų nepriT. 
klausomybę, atverdamas, 
vartus visoms tautoms pas 
tikrąjį Dievą.

Išpažinimo, rasės ir tau
tos parinktinume taigi ir 
tuno žydo budo visa pras
mė, kadangi tas viskas jam 
yra ir žibintuvas ir vado
vaujančioji žvaigždė.

Žydai lįgšiol yra teokra- 
tiškoji liaudis. Tą liaudį 
moko ir veda rabinai Žy
das nuo viršaus lig apačiai 
yra vienų-vienas išpažini
mas, tuno įt sliekas kevale 
savo išpažinimo praktiko
se. Norint jo psyekologiją 
atplėšti nuo išpažinimo ir 
parinktinumo, tai gali pa
daryti kas toksai, kas nėra 
nekuomet skaitęs talmudo.

Nors žydo “parinktinu
mas” išlaikė taikstančius 
metų, tečiau kaip seniau, 
taip' ir dabar jis yra neap
kenčiamas, neapkenčiantis, 
jis niekur negyvena kaipo 
pas save, visur laikomas 
nemalonum ir nuobodžiu.

K.

$

Geriausias prirodymas.
— O ar tasai arklys ra

mus, ar jis duosis valdyti?
— Na, jau jis perėjo per 

mokyklą! Žinai tamsta, 
juo važinėjo mano uošvienė.

Taipgi pasakymas.
— Antaniuk, ar tu man 

visuomet busi ištikimas? 
Neveši kitos?

— Buk rami, mieliausioj L 
Esi mano sužadėtinė ir to- *■ 
kia liksi per amžius.

Teisingai. ’• ,
Mokytojas: —- Kokiam 

visuomenės sluogsniui gele
žinkelio išradimas turi di
džiausią reikšmę?

Mokinys: — Geležinkelių 
■■ valdininkams. *

6
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šie

Esu labai nusi-

Patarnavimas,

Geras vaistas.

APIE LIETUVĄ,

na

Ten už jūrelių, už mėlinųjų 
Vilija upė ten plačiai banguoja, 
Ten geriau būti tarpe savųjų, 
Girdint kaip seselės meiliai dainuoja,

SENOVĖS IR DABAR 
TĘS KRYŽIUOČIAI.

- Kodėl?
Antaniukas man

Dieną, durnoj u, nakčia sapnuoju 
Apie Lietuvą, brangią, tėvynę; 
Keldams iš miego graudžiai vaito j u, 
Atmindams kur yra mano gimtinė.

Lietuvon grįšiu, savo tėvynėn, 
Kadir man prisieitų jurose žūti; 
Trokštu matyti savo gimtinę — 
Lengviau ten numirti, neg’ šičia būti.

Liet. Žiedelis

tėvynėje, 
‘ ‘Pilėnų 

daugiaus 
apginėjų,

Pagal paskutinius apskai
tymus metais 1906 — 1912 
iš Rusijos į tolimas guberni
jas ištremta 30.000 politiš
kųjų, gi iš gubernijų į gu
bernijas ir iš apygardų į 
apygardas butą ištremta 60- 
000 asmenų.

ii’ tas reikalas turi 
netik dvasiškiems, 
svietiškiems tautiė-

Anglijos karaliaus vaini
kavimas Indijoj aplenkęs 
visus ligšiol prabangos ir 
puikumo rekordus. Kara
liui skiriamas automobilius 
atsiėjęs 628.000 frankų, ka
dangi visas buvo išpuošta^ 
brangiais akmenimis. Tik 
vienos durelių rankenos at
siėjusios 12.500 frankų. ‘

Gruodžio 2 d., 1911 m., 
(s.k.) aplaikiau nuo savo 
draugo laišką su prašymu, 
kad aš jam laikraščių Pe
terburgan nesiuntinėčiau, 
kol jis antrą laišką man at
siusiąs, dėlto, kad gruodžio 
22 dieną jis išvažiuojąs pa
siviešėtų Lietuvon.

Antrą laišką gavau ir, ži
noma, skubinau skaityti, 
kaip jam buvo laiminga ke
lionė Lietuvon ir ką jis te
nai girdėjo. Štai ką jis rašo 
iš* savo tos kelionės.

“Gruodžo 22 dieną išva
žiavau iš Peterburgo Vil
niun. Vilniuj pas brolį vie
šėjau 5 dienas. Labai link
smai praleidžiau tą laiką. 
Aplankiau tris bažnyčias: 
katedrą, Bernardinų ir Do
minikonų, taippat Aušros 
Vartų koplyčią. Užvis la
biau man patiko Dominiko
nų bažnyčia, dėlto, kad la
bai dailiai muzika groja ir 
choras* dailiai gieda. Antrą 
Kalėdų dieną teko būti lie
tuvių “Rūtos’’ vakare. Pu
sė vienuolikos prasidėjo 
spektaklis; po to šokiai te
sės ligi keturių nakties, La-

KAS GIRDĖT LIE
TUVOJE.

(Laiškas iš Peterburgo)

Vaikai tankiai turi tiesą.
— Kiek yra Sakramentų? 

— klausia kunigas mažo 
vaiko mokykloje.

— Šeši.
— Gi septyni, aš tau ne 

sykį sakiau — atkartok.
— Krikštas, Dirmavone, 

Viešpaties Kūnas ir Krau
jas, Kunigystė, Moterystė 
ir Patepimas.

— O kame Atgaila?
— Prašau kunigo, tėtis 

man sakė, kad Moterystė ir 
Atgaila tai yra vienas ir tas

B.: — O ką ji su pinigais 
veikia?

A.: —- Nieko, nes aš jai 
neduodu nei cento.

nes
vra

me
ant svieto. Scotlandi- 
atsiradus lietuvių bure- 
kunigas airišis skubi- 
pramokt lietuviškai, 
lietuviams sakyt pa

mokslus jų prigimtoj kal
boj; tą patį matome Ame
rikoje, iš kur keletas kuni
gų anglų, vokiečių buvo 
siunčiami vyskupų Kauno 
seminarijon lietuviškai mo
kintus. Tik pas mus daro
ma atbulai, prisilaikoma se
novės kryžiuočių papročių, 
kad bažnyčią ne žmonių iš
ganymui, bet politiškielms 
ir asmeniškiems tikslams iš
naudojus.

Nemaža atsakomybės da
lis už įsigalėjimą endekų 
sauvalės Lietuvos bažnyčio
se bene krinta ir ant lietu
vių svietiškosios inteligenti
jos, kuri bažnytinius ir ti
kybinius žmonių reikalus 
tankiausiai visai užniek 
skaito, skleizdami nuomonę, 
buk, del bažnytinių reikalų 
neverta esą tiek vargti; ne
tik patįs nepadeda savo 
žmonėms ginties nuo priešų 
sauvalės bažnyčiose, bet dar 
juokias iš tų, kurie mėgina 
lietuvius nuo šios gadynės 
kryžiuočių apginti.

Bažnytiniai riaušininkai 
apgali lietuvius dėlto, kad 
turi už savo pečių čielą ar
miją inteligentiškų spėkų: 
“panelės” mokina lenkų 
kalbos ir lenkiškų poterių, 
ponai deda pinigus “och- 
ronkų” (prieglaudų) užlai
kymui, važinėja su skundo
mis pas vyresnybę, kursto 
žmones ant vietos; miešti; 
gi inteligentai tą patį daro 
per laikraščius. Magnatai 
(didžponiai) “daro intek- 
mę” ant vyskupų, o jei tat 
nemačija, pasiekia ir Rymą, 
kur jų giminaičiai, pralotai 
ir kamergerai, užima intek- 
mingas vietas. Todėl su len
kų “kryžiuočiais” noroms 
nenoroms prisieina skaity- 
ties.

Ką gi matome pas lietu
vius. Su “kryžiuočių” re- 
guliariška kariuomene stoja 
kovon kai kurie savanoriai 
kunigėliai su būriais bailių 
prie kovos ueinpratusių 
žmonelių. Nei parapijos 
susirinkimuose, nei sindikų 
rinkime, nei labdaringose 
katalikų draugijose, nei 
abelnai katalikų bažnytinė
se įstaigose musų lietuviai 
inteligentai beveik nedaly
vauja, monopolį valdyti pa
lieka vien endekams. 
o jiems to tik ir reikia, kad 

Čia, | turėt prirodymą, jog lietu- 
uesulenkėjęs, nėjęs

Paryžiuje pasklydęs gan
das, kad garsus paveikslas 
“Mona Liza” nesąs pavog
tas, bet vienas muzejaus 
tarnų jį labai sugadinęs, ta
tai, atiduota pataisyti. Su
gadinto nenorėta viešai la
kyti, nes publika butų labai 
įnirtus ant tarnų. . r

Teislys: — Motiejau! esi 
kaltinamas, kad Pranui pa
gelbėja! vakarykščioj va
gystėj; ar tas tiesa?

Kaltinamasis: — Gerbia
mas teisly, aš jam tuo tik 
atsidėkojau. Man apsive
jant jis buvo man liudinin
ku, taigi aš sau pagalvojau: 
vienas patarnavimas už ki-

■ Kur tik - lietuviai inteli
gentai bentkirkbuvo prisi
dėję prie bažnytinių reika
lų, ten jie likdavo greičiaus 
ir teišiagiaus u^anėdjnti; 
Atsiminkim tiktai Mikalo
jaus bažnyčios, išgavimą 
Vilniuje, įvedimą Vilniaus 
katedroje lietuviškų pa
mokslų. Maskvos ir Peter
burgo bažnyčiose lietuviš
kos pamaldos liko įvestos 
gana greitai tik ačių pas- 
pirtei ir rūpesniui vietinių 
inteligentų lietuvių.

Taigi musų svietiškie
siems šviesuoliams nereikė
tų tylomis praleist tokių at
sitikimų kaip Nočios, Rodu- 
nės, J oniškio bažnytinių 
riaušių. Jau šis tas pada
ryta tame reikale. Nusiųs
ta telegrama Šventajam Tė
vui, iš pusės latvių katalikų 
nusiųsta panaši skunda ant 
nenormalių santykių latvių 
bažnyčiose. Reikėtų tat ir 
toliaus lietuviams ir lat
viams nors susidėjus pasi
rūpint užlaikyt Ryme prie 
Tėvo Šventojo savo atstovą, 
kurs galėtų teisingai per
statyti musų bažnytinius 
reikalus. Dar Vytautas, 
inkurdamas 1417 metais Že
maičių vyskupiją, buvo iš
sirūpinęs, kad ji prigulėtų 
tiesiok. nuo Rymo, o ne nuo 
lenkų primaso. Prideran
čią atstovybę Ryme reikėtų 
įsitaisyt lietuviams ir vi
soms tautoms tebesančioms 
šių laikų kryžiuočių endekų 
globoje 
rūpėti

Konstantinopolyj del pra
platinimo gatves Perą nu
spręsta sugriauti šv. Antano 
bažnyčia be jokio atlygini
mo parapijai, kurios šven- 
tynė yra savastimi. Kuo
met vienas turkas darbinin
kas nuo viršaus bažnyčios 
pradėjo imti kryžių, išsigir
do šūvis ir turkas nusirito 
žemyn negyvas. žmogžu
dys nesusekta.

Vargšė papūga.
— Nesuprantu — skum 

džiasi pati savo vyrui — 
delko musų papūga nuo ne
kuria laiko perstojo kalbė
jus?

— Kaipgi ji turi kalbėti, 
jei tu ištisomis dienomis 
nuolatos plepi.

g gero pa
daro tėvynef-Ijfetuvai, bet 
daugiausia iš'tokių išeina ir 
niekais, dar-ir skriaudą da
ro del savų ji)).

Tiek mano draugas man 
parašė apie Lietuvos aplan
kymą. ' ■

Kaip tai' yra malonu to
kius draugus turėti, kurie 
nėra atšalę nuO Lietuvos ir 
nuo savųjų. Gyvendami 
svetimame krašte ir užsi
dirbę keletą rublių, nesisku
bina pragerti, arba taip ko
kiems niekams išleisti, bet

giškos socijalistų taktikos; 
pučiama į žmonių “skurdo 
dūdelę”, visą atsakomybę 
už žmonių tamsumą, vargą 
verčiant ant lietuvystės, 
lenkystėje gi rodoma vie
nintelis išganymas: kaip 
pramoksi lenkiškai, priside- 
si prie musų, gird, nebebusi 
“chamu, trivirviu”, liksi 
“ponu” kaip tai ir mes. — 
Kur ir toksai kurstymas 
per laikraščius, knygeles ir 
gyvu žodžiu negelbsta — 
stačiai neleidžiama lietu
viams atsiliepti, bažnyčioje 
ramiai pasimelsti. Pasku
tinieji skandalai RoduniO ir 
Nočios bažnyčioje parodo, 
kad dabartinių “lenkų kry
žeivių” turima nemažai tam 
tikros trukšmadarių kariuo
menės, kurie nors ne su 
kardo, bet kumščio ir pa
galio pagalba stengias lie
tuvius atversti “savo vie- 
ron”. .

Kas gi toliaus bus, koliai 
gi lietuviai kentės tąsius 
šventvagystes, daromas kai 
kuriose musų bažnyčiose, 
ypatingai Vibiiaus vysku
pijoje, kokių negirdėt 
kur 
joje 
liui, 
nas 
kad

— Tik žiūrėk, į tavo na
mus slenka vagilius.

— Tegu jis sau slenka. 
Mano pati manys, kad tai 
aš pareinu, tai kad duos 
jam kailin, tuokart jis eis 
kaip pakaustytas.

Geras vyras.
A.: — Mano pati visuo

met pas mane prašo pini-

Letuviai ir po šiai die
nai atsimena senovės kry
žiuočių skriaudas, darytas 
jiems po priedanga tikėji
mo platinimo. Vokiečių ri- 
cieriai siuntė melagingas ži
nias Rymo popežiui apie 
lietuvių atkaklumą ir jų ne
apykantą link . krikščionių 
tikėjimo, inkalbinėdami vi
sai Europai, buk lietuvius 
be kardo negalima busią 
prie šv. tikėjimo atversti, 
nei palikt tarne tikėjime be 
kariškosios apsaugos. Toji 
“tikėjimo apsauga” dideliai 
buvo vokiečiams pelninga, 
todėl jos geruoju nenorėjo 
prašalinti, kol neliko Vy
tauto priversti, irgi su kar
do pagalba, pasitraukti nuo 
Lietuvos rubežių. Be ka
riškosios apsaugos ir vokie
čių “globos”, katalikų tikė
jimas daug sparčiaus ėmė 
Lietuvoje plėtoties ir geres
nius vaisius nešti. Bet, ma
tyt, toksai lietuviams buvo 
lemtas likimas, kad nusi
kratę kryžiuočių globą, pa
kliuvo jie lenkų bajorų glo- 
bon, kurie netik lietuvių 
krauju aplaistytas žemes 
sau prisisavino, bet dargi 
paglemžė po savim tikėji- 
miškus lietuvių reikalus, ap
se zdami vyskupų sostus ir 
klebonijas ir varydami 
biaurią politišką “prekybą 
Dievo namuose”, daugel 
vietose ir po šiai dienai.

Senovės nusususios bajo
rijos (šlėktų) atžalos, va
dinamos dabar lenkais tau
tininkais arba “endekais”, 
nustoję politiškos ir valdiš
kos galės, įsikibo lengviai 
jiems prieinamų bažnytinių 
įstaigų ir su jų pagalba 
stengiasi palaikyt ant muži
kų minių savo intekmę ir 
viešpatavimą, kaip tat bū
davo “senovės geruose lai
kuose”. Prieš visą svietą 
skelbia, buk tikrais katali
kais Rusijoje tegali būti 
lenkai, namie ir bažnyčioje 
garbinantieji Dievą lenkų 
kalboje. Lietuviai, latviai, 
baltgudžiai, mažrusiai kata
likai, jei nenori prisiimt 
lenkų globos, esą intariami 
žmonės, galintįs Bažnyčią 
išduot. Kunigai lietuviai, 
latviai, baltgudžiai, Ukrai
nai, jei tik drįsta viešai prie 
savo tautystės prisipažinti, 
o jei dar ima bent kiek dar- 
buoties savo žmonių labui 
— esti apšmeižiami lenkų 
spaudoje kaipo maištinin
kai, “šventos vienybės ar
dytojai”, skundžiami dva
siškai vyresnybei kaipo be
dieviai, socijalistai ir tt.

Dideliausi armija visokių 
“paniekų” ir davatkų apsė
dus laiko katalikų labdarin
gas įstaigas, parapijines 
mokyklas, prieglaudas, iš
naudoja žmonių vargą len
kystei platinti, lietuvių naš
laičius augindami lenkų 
dvasioje ir priduodami len
kystei “tikėjimišką garbę” 
(!). Pasielgimas visai pa
našus į senovės kryžeivių ir 
turkų inprotį, užgriebtus 
arba pavogtus svetimtaučių 
vaikus auginti savo dvasio
je ir siųsti juos paskiau už
puldinėti ant tėviškos že
mės. Iš tokių kulvartų lie
tuviai ir dabar susilaukia 
didžiausių savo priešų. Žmo
nėms gi po parapijas inkal- 
binėjama, kad tapti lenku, 
dvejopa busianti nauda: ir 
“tikru kataliku” liksi ir 
prie “ponų” arčiaus prisis- 
linksi, ypatingai visai užsi- 
gynęs savo kalbos ir kilmės, 
iškraipęs savo pavardę ant 
svetimo kurpaliaus 
mat, prisilaikoma demago

bad grožėjai^ Svečių dailiu 
ir ramiu užsilaikymu; nors

1 !-i“vpažįstamų maų.ųebuvo, vis-

leiįdžiąų. r.» ,<i}
Iš Vilniaus, gr. 27 d., nu- 

koliavau- saw gimtinėn — 
Kavąrąekaju Pas tėvus vie
šėjau 7 dienas. Naujais Me
tais, žinoma, kaip sodžiuose, 
paprastai b ima, buvau nusi- 

: baladojęs Budrių sodžium 
jaunimo buvo susirinkęs 
pusėtinas būrelis, ir visi dai
liai apsiėjo... Nebuvo pasi
gėrusių ir kitų nemalonu
mų, kaip tai Ritose vietose 
neretai pasitaiko. Anykš
čiuose pas savo draugą vie
šėjau dvi dieni. Anykščių 
bažnyčią jau pabaigė mū
ryt, tiktai dar neaptverta. 
Labai dailiai išrodo iš lau
ko ir iš vidaiis. Ir iš to aš 
labai grožė jaus, kad lietuvis 
turi nusipirkęs pačiame vi
duryje miestelio puikus mu
ro namus. Kaip girdėjau, 
kad tas vyrąs-lietuvis bu
vo keletą metų Amerikoje” 
(Mat, dabar ir spraudžias 
daugumas Amerikan, o net 
ir tie, kurie Lietuvoje gali 
puikiai gyventi "ir be Ame
rikos; gali kiekvienas su
prasti, delko tokie važiuoja; 
vieni tūkstančių parsivesti/ 
o retkarčiais neuždirba nei 
laivakortei, o kiti važiuoja 
tokie, kurie tingėdami tėviš
kėje dirbti, Amerikoje pa
lieka “ištikimiausiais darbi
ninkais ’ ’). ; ‘ ‘Anykščiuose
yra apie penkios lietuviškos 
krautuvės, taip kurių ir 
vartotojų dr-ja. Ir kaip pa
tyriau, joms getai pasiveda. 
Anykščiuose nors daug yra: 
prasitrynusių žmonių ir ke
liolika net augštesniuš mok
slus’baigę, bet jf ė nieko ne
veikia, išskyrils smuklių 
lankymjąV♦ S’ oo ; ■ v f

Iš Lietuvos ' išvažiuoda
mas nenorėjau palikt neap
lankyto antro brolio, gyve
nančio Rygoje. Nuvažiavau 
ten, aplankiau brolį, tik gai
la, kad mažai furedams lai
ko, nesuspėjau daugiau nie
kur apsilankyt. Aplankius 
savuosius ir grįžtant atgal 
Peterburgan, atėjo man 
mintis galvon, at aš galė
siu dar vėl kuomet nors ap
lankyt savuosius. Gal taip, 
jei nenumirsiu. O jei ir teks 
koks sykis, kitas apsilanky
ti, tai gal kai-kųriuos rasiu 
numirusius, tai ir. tas apsi
lankymas nei "kokio ramumo 
nesuteiks, bet vientik nu
liūdimą. Galų-galc prisiėjo 
net ir apsiverkti, kai atsi
miniau, kaip Lietuvoj yra 
linksma gyvent. O aš betur
tis, būdamas likimo pri
verstas po • rusiškas ša
lis trankyties; ‘ Kokiais 
tokie reikia vadint, ku
rie turėdami Lietuvoj 
dailų gyvenimą, važiuoja 
sau Amerikan. Kai kurių 
tėvai, pasitaiko, neleidžia, 
tai visokiais budais tėvus 
vargina už tai, kad neno
ri jų išleisti lengvesniu” ir 
“laimingesiįĮn’V- gyveni
mam” (Žinoma, kaikurie 
tokie išeiviai yra naudingi 
saviesiems

ciams.
Turime taipogi informa

cijos biurą Paryžiuje, per 
jį reikia skelbti po užsieriio 
laikraščius apie tikrą daly
kų stovį musų bažnytinių 
reikalų.

Ant vietos gi, 
reikia daugiaus 
Kunigaikščių”, 
tautiškų reikalų 
daugiaus tautiškų,darbinin
kų po musų kaimus ir mies
telius, kur vietoj demagogi
jos reikia varyt tautiškos 
apšvietos darbą, kad žmo- 

patįs suprastų, kuo jie 
ir ko jiems reikia.

“R. G.”

Teisme.
Teislys: — Kaip tai, 

met pavogėte net septynio- 
liką švarkų?

Apskustasis: — Žiema 
buvo labai ilga, gerbiama
sis teisly.

Kas čia padarius?
Ona: 

minus.
Alena
Ona: 

pažadėjo, kad jis negersiąs, 
kuomet už jo išeisiu, o Pra
niukas vėl keikiasi, kad im
siąs gerti, jei už jo išeisiu. 
Kas-čia dabar padarius?

aplanko, nors retai, savuo
sius." _

Savo draugo kelionę at
kartodamas, negaliu aplenkt 
ir Amerikan išvažiavusių 
lietuvių (Turiu omenyj tik 
paprastus darbininkus). To
kie vyrukai pabuvę keletą 
metų Amerikoj, vieni su ke
letu dolerių sugrižę Lietu
von, prasimano sulyg savo 
išgalės ir patikimo kokį 
nors gyyeniiųą (užsiėmimą), 
kiti pasiviešėję atgal grįšta 
Amerikan. Bet koks pasta
rųjų viešėjimas Lietuvoje? 
Visas laikas prasįstumdo po 
smukles, išdalija žydams vi
sus uždirbtus pinigus ir vėl 
važiuoja Amerikan varge
lius vargti. O kiek dar to
kių yra, kurie būdami Ame
rikoj po 10—15 ir daugiau 
metų ir gerai uždirbdami, 
negali turėt nei 10-ties do
lerių su savimi. Tokie tai 
nei laiškų saviesiems nera
šo, o ypač dar palikusieji 
Lietuvoje pačias ir vaikus. 
Pačios su vaikais vargsta, 
belaukdami nuo savo vyro 
ir tėvo nors laiško, bet nie
ko negauna. O tokių begė
džių vyrų yra gana daug 
ir aplink juos priseitų pla
čiau parašyti.

Ar ne maloniau butų iš 
Amerikos parkeliavusiems 
Lietuvon dailiai pasiviešėti, 
aplankyti žymesnes vietas, 
savuosiusius. Iš to visko 
daug sužinotų ir liktųsi mei
lesni tėvynei, butų didesnis 
susiartinimas su ten gyve
nančiais tėvynainiais.

Man pirm poros metų gy
venant Varšavoj, tankiau 
tekdavo skaityt lenkiški 
laikraščiai, tai ilgai aš ne
pamiršiu, kaip buvo rašy
ta dienraštyje “Kurjer 
Waršawski” ilgas straipsnis 
pie Varsavos ir abelnai vi
sus lenkus turtuolius, kurie 
kasmetai išveža tūkstančius 
Šveicarijon, Paryžiun ir ki
tur. Argi ne naudingiau bu
tų jiems po Lenkiją pasi
važinėti ir savo tūkstančius 
ant vietos, tarp savųjų, pra
leisti.
Man rodos, ir musų laik

raštijai, neprošalį butų pa
ragint savuosius paaiški
nant/ kaip viešėjimo laikas 
praleisti. Lietuvoj e.

-M.purvėnas.

■-w......

Kapitonas Amundsen ir pietinio žemgalio žem 
lapis.
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> GYVULIŲ
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tuo 
go- 
va- 
ant 
pa

. (Tųsa).
Visiems yra. žinoma, kad daugumas gyvulių gyve

na būriais, k. v. didelė beždžionių dalis, išskiriant gorila, 
laukiniai buliai, drambliai, antilopes, žebros, bebrai, ir 
tt.; kiti gi laikosi po vienų, arba po du, k. v. liūtai, 
tigrai, vilpišiai (leopardai), jaguarai, meškos, ir tt. Čia 
yra labai svarbu ištyrus tokio skirtumo priežastis gy
vulių gyvenimo bude. Tikras šitų priežasčių ištyri
mas yra mums svarbiu dalyku, kadangi jis gali suteikti 
nurodymus į tai, kam žmogus gyvena draugijoje, o ne 
pats vienas.

Daugumas gamtininkų pasitenkina tuomi, kad su
rado įvairius skirtumus gyvulių gyveninio būduose. 
Tik pavieniai mokslininkai nedrųsiai bando šita apsi
reiškimų išaiškinti. Šitai ve Espinas savo garsioje 
knygoje “Socialinis gyvulių gyvenimas” bando šita 
apsireiškimų išaiškinti tuomi, kad gyvenantieji kas sau 
gyvuliai, k. v. gorila, labai daug ėda.

Tų patį išaiškinimų duoda, kaip minėjome augs* 
čiau, vokietys Giugo von-Koppenfels, kuris pats nu
važiavo Vakari] Afrikon šitos didžiulės beždžionės me
džioti. Pirmutinė gorila, kurių Koppenfels užmušė, bu
vo galva šeimynos, susidedančios iš tėvo, motinos ir 
vieno šešmečio vaiko. Jei augščiau privestas gorilos 
gyvenimo budo aiškinimas butų teisinga, tai keista, ko
dėl gorila, kaip ir daugelis kitų patinų, savo šeimynos 
nemeta. Gi vienas gyvulys lengviau sau maistų atras, 
kaip keturi. Jei padarytume tokį priekaištų Koppen- 
felsui, tai jis labai teisingai atsakytų šitaip: jei šitaip 
pasielgtų gorila-tevas, tai pataitė ir vaikai netrukus 
taptų grobimu baisiausiam beždžionių neprieteliui vil- 
pišiui, nes tik suaugęs patinas kraujagodų gyvėdį įvei
kia, tam panorėjus antt jo šeimynos užpulti. Su 
pilnai susitaiko tas, kų Koppenfels pasakoja apie 
rilos nakvynę. Štai kų jis apie tai rašo: “Kas 
karas gorila taiso sau naujų lizdų, iškeldamas jį 
drūtų medžių, 5 ar 6 metruose nuo žemės. Jis jį
daro iš žalių šakų, sudėtų ant drūtų medžio išsišako
jimų. Vaikai ir — jei jie reikalauja dar šilumos — 
tai ir motina ant nakties gula šitan guoliu, kuomet 
patinas atsitūpęs sėdi po medžiu apačioje, nugara at
sirėmęs į kamienų ir taip naktį perleidžia, saugoda
mas savo šeimynų nuo vilpišio užpuolimo.

Kitu priparodymu pasakyto čia pažiūros naudon 
yra vilko gyvenimo būdas, kuris vasarų gyvena vienas 
sau, žiemų gi būriais. Ir tas yra dėlto, kad žiemų jis 
gali prasimaitinti tik prie bendro gyvenimo sąlygų. 
Tiktai išvieno eidami vilkai gali pasekmingai užpul
ti ant stambesnių pienžindžių, k. v. arkliai, galvijai, 
žmonės. Jaigu butų teisingas priešingasis manymas 
apie maisto apstingumų, tai vilkas turėtų elgtis kaip 
tik atbulai, kadangi žiemų maisto būva kur-kas ma
žiau ir kūnas, šalčiams esant, daugiau maisto reikalau
ja; jis turėtų vasarų gyventi būriais, o žiemų kas sau. 
Iš šito yra aišku, kad šita nuomonė yra klaidinga.

Taigi gorila gyvena pavieniui ne dėlto, kad ji per
daug suėda, ir jai gyvenant būriais butų sunkenybė 
maistas surasti, tik dėlto, kad reikalui atsitikus ji vie
na gali visus priešus įveikti. Tas pats yra ir su meš
komis, kaipo ir su skaitlingais kitais gyvėdžiais žvė
rimis: liūtais, tigrais, vilpišiais, ir tt.

Todėl Darvinas turi tiesų sakydamas: “Kas.lie
čiasi žmogaus didumo ir vieko, tai mes nežinome, ar jis 
paeina nuo nedidelės atmainos, k. v. čimpanžė, ar nuo 
tvirtos, kaip va gorila. Todėl mes negalime tikrai pa
sakyti, ar žmogus tapo didesniu ir stipresniu už savo 
protėvius, ar menkesniu ir silpnesniu. Vienok nerei
kia užmiršti, kad tokis didelis, tvirtas ir nuožmus gy
vulys kaip gorila, kuris gerai gali gintis nuo-visokio 
priešo, gal nebūtų draugijiniu gyvuliu.”

Palaikymo ome, o pas žolėdžius ir žmogų taipogi 
pavojai, daromi gyvėdžių žvėrių ir gamtos jiegų, yra 
tad tikraisiais valstijos steigėjais. Nei vienas gyvulys, 
tame skaičiuje ir žmogus savu noru nepasiduoda kitam. 
Ir jei, nežiūrint į tai, jis klauso gentės ar valstijos 
Viršininko, tai jis tų daro tiesiog dek savanaudišku 
tikslų. į

Šituomi yra išaiškinama visa šiaip mažai? supran
tamų gyvulių pasielgimų eilė. y

Apie liūtų senai jau yra žinoma, — apie tai galima- 
rasti jau senovės žmonių knygose, •— kad jis gyvena 

Todėl galima numanyti nusistebėjimas, 
t sutikus bu

tik poroje. ’ 
nekartų Afrikos dykumose žvėrių karalių 
riais.

Ir visgi priežastis visokiam gyvenimo 
suprantama. Ikišiol mes žinojome gerai 
liūtų, kuris ant savo grobimo tykoja, giria 
vietoje, ypatingai arti upės krantų.

mals vyrais, už sultanus, laikančius są 
Bet tokis manymas yra klaidingas, 
manyti, kad žolėdžiai elgiasi padoriau si 
kaip gyvėdžiai. Bet ir šita mintis pasiį 
štai stirnos patinas dažnai pasirodo labai 
sovaikiams, liūtas gi priešingai, yra p 
tėvu. ’ - -

Žinoma, aš ir čia negaliu klausimo r i 
semti, kaip ir augščiau, aš peržiūrėsiu tik piėnžindžius 
ir paukščius. Pradėsime nuo beždžionių. Čia patinai 
be išimties yra puikiais šeimynų tėvais. Tas yra juo 
indomiau, kad beždžionės paprastai gyvena būriais ir 
pati drūčiausia jų, paprastai esanti būrio priekyje, 
mininkauja kaip .sauvališkasis sultanus.

Tigrai, panašiai liūtams, yra taipgi '-puikiais 
vais; bet naminė katė, kuri taippat prie tos pačios 
mynos priklauso, kų ir tigras, savo jauny eitis nuo 
tino turi slėpti, nes kitaip jis juos suėstų, Laukinis 
katinas taipgi yra blogu, tėvu; savo šeimyna nesirūpina 
nei vilpišos. Vilkas tuojaus savo vaikus, suėstų, jei 
vilkė jų nuo jo nepaslėptų; lapinas savo šeimyna visai 
nesirūpina, bet ir šunes apskritai negali būti tėvams 
pavyzdžiais. Taippat savo vaikais nesirūpina patinai 
kiaunės, žebenkštis, rasamokas, obšrutas ’ (barsukas), 
Juokis, upinės ūdros patinas, kuomet jūrių ūdrų pati
nai yra gerais tėvais. Laukinės pelės, kųipiiai, bale- 
sai (ericetus frumentarius), kaipo ir mh§ų bailusis 
zuikis su savo vaikais elgiasi piktai, taip, kad blogieji 
tėvai randas netik pas gyvedžius žvėris? Jęi išskyrus 
burinius gyvulius, pas kuriuos jaunieji ganėsi drauge 
su motinomis, k. v. laukinius arklius, antilopas ir k., 
tai pas žolėdžius paprastai tėvas neširųpįda vaikais; 
taip yra su laukiniais* galvijais, stirnomis, briedžiais, 
ožkomis ir tt. Is a s storodžius, tad, dramblius, hipopo
tamus ir tt. vaikus,- regimai, saugoja tildai motinos. 
Sulyg Schellendorib žodžiais nosragis padaro išimtį ir 
yra geru tėvu. „

Visai kitaip-dalykai stovi pas paukščius, Čia 
kuone visi patinai yra gerais tėvais. Išimtys būva ir 
čia (pav. pas kolibrus, slankas, tetervinus, putpelas, 
fazanus, kalakutus, antis ir tt), bet visgi tokios išim
tys yra labai retos. Vienok yra ko stebėtis ir čia. Ko
dėl mažas kurapkos patinukas yra geru, o didis slanki
nąs blogu tėvu ? Kodėl didysai gulbinas yra geru tėvu, 
o mažas gaigalas blogu? Kirliai yra kraugodžiausiais 
sutvarais ant žemės, vienok netik pataitės, bet ir jų 
patinai del savo vaikų taip greiti pasišvęsti, kad šita 
tėviška meilė yra pasinaudojama jų gaudymui. Pa
našiai gyvėdžiams paukščiams puikiais tėvais yra ir 
varnai; ir jei kas kalba apie juos kaipųapie blogus tė
vus, tai jis tuomi parodo savo nežinystę. ABęt augščiau- 
sių dovanų kaipo geras tėvas turėtų gauti Dromaeus 
irroratus (paukštis iš kazuarų veislės, gyvena Austra
lijoje). Pas juos patinas netik su tikru pasišventimu 
saugoja ir gina vaikus, bet dar ir nuo jų pačių moti
nos apgina. Tas lai nestebina mus taip labai, nes pas 
daugelį strušių atmainų kiaušinius išperi patys pa
tinai. Tokios išimtys atsitinka. Paprastai sakoma 
taipgi, kad patinai didesni už pataites, kuomet ištik
imųjų, kaip va pas ruonis, daugumų banginių, gyvėdžių 
paukščių, lašišas, vorus ir tt. pataitės yra daug stam
besnės už patinus. Kuomet patinai del pataičių ma
lonės mušasi tarp savęs, tai pas kaikuriuos gyvulius 
tas visai yra atvirkščiai. Didžiausiais besųžiniais tė
vais, kaip žinoma, yra gegutės, kurios, matyt,, prisilaiko 
kaikurių žmonių gyvenimo taisyklių: mums smagumai, 
o jums — darbas.

Ir taip, iš apsireiškimų įvairybės, kaip matome, ne
galima išvesti vieno bendro dėsnio, kuris galėtų bituos 
skirtumus pareikšti. Bet visgi ir čia, matyt, svarbiau
sia yra ta priežastis, kuri verčia gyvulius gyventi bū
rais arba po vienų. Kur motina.--- arba pas kazuarus 
tėvas — gali viena vaikus išauginti, ten tėvas visai 
nesirūpina vaikais; taippat, kur tas nėra galima, pa
deda ir tėvas. Iš-čia išeina- toki išvadai. Kadangi vai
kai reikalauja šilumos ir maisto, tai visųmažiausiai 
jiems reikalingas pas penžindžius tėvas, kadangi mo
tina aprūpina juos ir vienu ir kitu. Pas paukščius, 
kur vaikai išsikala plikais ir aklais, tai patinai kuone 
visuomet būva gerais tėvais, kadangi jų paukšteliai 
nuo motinos pieno negauna ir prisieina gana ilgas lai
kas praleisti, kol jie galės lizdų apleisti. Išvedamieji 
gi paukščiai, k. v. vištos ir antys, tuojaus iš. lukšto iš
lindę patys gali sau maisto jieškoti ir bO tėvo pagel
bės. Šiltose šalyse būva daugiau gyvėdžS] Žvėrių; šal
tose mažiau žolėdžių, todėl jiems ten payojįb daugiau 
kaip vidutinėse šalyse. Šituomi va ir išaiškinama^ kad 
strusius, priešingai- kitoms giminingomis-jam atmai
noms,, yra geru tėvu taip lygiai, kaip šiaušes briedis 
tarp kitų briedžių. Juo gausesnės mai^hiimosi vers
mės, juo mažiau reikalaujama tėvo padėjimu Vilkė; 
lapė, laukinė katė, ir tt. pavasarį atranda^auižų zuikių, 
vištų, o jau tikrai pelių, taip kad vaikams nfebarsieina

sei-

tė- 
šei- 
ka-

v--- " ■ • .. ■

budui labai 
tik atlasinį 
apaugusioje 

Čia, pasislėpęs ga
na tankiame guote jis randa sau maisto gana gyven
damas vienas. Visai kitaip yra atviroje dykumoje. 
Čia liutui nieko kito nelieka kaip tik. arba būrio lai
kytis, arba badu padvėsti, Kadangi jis prie savižudys- 
tės yra nelinkęs, tai jis ir pasirenka gyvenimų būry.

Ta pati priežastis tvyro ir tame indomiaine atsi- 
. tikime, kad gyvulių pasaulyje yra geri ir negeri tėvai. 
fcPas gyvulius, kaip žinoma, galima patirti, jog daugu- 
^tas be atsižiūrėjimo aukoja save del savo vaikų; ki

tuose gi atsitikimuose motina yra priversta nuo tėvo 
vaikus slėpti, idant jis jų nesuėstu. Iš karto rodos sun-

alkti. Liūtė gi ir tigrė savo vaikų negali“lokiais smul
kiais žvėreliais maitinti, todėl čia parsieina tėvui padėti. 

Paprastai sakyta, kad daugelis netikusių tėvų, k. v. 
didysis šviesiomis plunksnomis slankinas savo.4buvimu 
tik lizdo vietų išduotų. Bet tokia nuomonė- pasirodo 
Visai be pamatine. Viena, daug patinų yra su švieses
nėmis kaip pataičių plunksnomis, bet visgi yra gerais 
tėvais, k. v. sniegena, dagilis, raudonųodęgėt>ii' tt. Ant
ra, daugelis patinų šitų^pąypjaųs kpmndriausiaį

Apie vienų paukštį Brėmas, pav'. ruso: “Kaip 
neišduoti

>as pataitę

gia _ 
pataitė tupi ant kiaušinių, patinas taikos 
lizdo vietos; jis būva labai tykus ir. ramus ir

ųpsilanlĮO kuojįąnę jausi ai”, Antgalo, yra aišku, kad 
tikroj nelaimės atsitikime stipraus ir didelio patino 
saugojimas atsvertų neveikiamųjų jo artybės pusę, ypač 
galėjimų lizdų surasti. . . . , . -

Taipgi kurio savymeile galima išaiškinti sergančių 
narių išvarymas, kaip tas būva štai pas laukinius gal
vijus. Šituo patim galima išaiškinti pirmiaus minėtas 
sužeistų ar sergančių draugų pribaigimas. Profesorius 
H. leger bando išaiškinti sutinkamų pas kaikuriuos 
paukščius ir šunis užpuolimų ant sergančių draugų 
ypatinga kyapsnimi, kurių tie išduoda. Bet toliaus 
mes pamatysime, kad pas paukščius uoslė išsivysčiusi 
labai silpnai, taip kad jiems legerio' aiškinimas mažai 
tetinka;,todėl tikresne yra plėtojama čia nuomone, kad 
nes čia reikalų turime su senu papročiu. Kad šuo 
stengiasi kušti kita šunį, kuris yra. baudžiama, tai taip
gi išaiškinama greičiau tuomi, jog šuo dažniausiai pa
linkęs yra visame šeimininkų sekti, o ne ypatinga 
kvapsnį, kurių baudžiamas šuo išduoda.

Nekarta yra pastebėta, kad garniai ir kregždės iš 
lizdo išmeta arba užkapoja silpnus paukštelius, kurių 
jie iki* lizdo apleidimui negali išauginti; tas taipgi bu
vo bandyta aiškinti — ir visai teisingai — tėvų išsilai
kymo ome. Taippat daugelis gamtininkų bando išaiš
kinti tų indoimj faktą, kad gervės varnoms leidžia savo 
vaikus nunešti, tuomi, kad tai esą perdidelė apštis vai
kų, kurių tėvai negali išmaitinti.
• Tam panašaus pasakojama ir apie žvynes (kalnų pe
les). Sulyg daugelio gamtininkų patyrimu žvynes pirma 
negu iš vasarinių persikėlus į žieminius bustus, peržiūri 
visus susirinkusius gyvulius, neleizdamos nei vieno ser
gančio ar neišgydomai sužeisto. J ie priversti yra 
jieškoti atskiro sau busto. Ir ištikro, vieną žvynę ra
dus atskirame žieminiame buste, ji visuomet yra ar ne
gyva, arba labai blogame padėjime. Pats savaimi 
aiškų, kad tokis ligotų išskyrimas turi tikslą apsaugoti 
žieminius laukinių pelių bustus nuo lavonų puvimo. 
Bet ar reikia žvynėms priskaityti tokį sumanumo 
laipsnį kokis apsireiškia tokiose kasinėtas daromose 
sanitarinėse priemonėse? Žinomas zoologas d-ras A. 
Hirtanner pasakoja atsitikimų iš Sen-Halleniško dar
žo, kuris pilnai patvirtina atrankos buitį kas kasmetai 
žvynių daroma. Daržo sargas, labai akylas, mylįs gy
vulius ir labai teisingas žmogus, kuris nieko negalėjo 
žinoti apie kitų gamtininkų patyrimus, netikėtai pa
pasakojo pernai metų spalio mėnesyje, kad, ant dide
lių jam dyvų, žvynės surengė susirinkimą, kuriame jos 
staiga šoko ant labai seno ir sunykusio gyvūno ir trum
pu laiku jį mirštamai užkramtė.

SKYRIUS VIII.
Atvirai ir iš pasalų užpuolantieji gyvėdžiai gyvuliai.

Akylas^skaitytojas pasiremdamas augščiau išdėtų 
suprato jau, kad teisingam gyvulio pasielgimų suprati
mui reikia žinoti visupirma:

1) Kur tas gyvulys gyvena — taigi geografinis jo 
išsiplatinimas.

2) Kuo jis gyvena. — vadinas, kuo maitinasi, ar jis 
mėsėdis ar žolėdis ir tt.

3) Kam jis yra maistu. — vadinas, kas gyvulių pa
sauly be žmogaus šito didžiausio gyvėdžio, —juomi 
maitinasi? /

Prisižiūrint šitiems klausimams, atsieina pastebėti 
keistas apsireiškimas, kad, nežiūrint į didelius zoologų 
nuopelnus-, atsakyti į juos — išskiriant pirmutinį — 
visai nėra lengva. Taip va nemaža man darbo buvo 
sužinoti, kuris yra stipresnis: suaugęs gorilos patinas, 
ar liūtas. Gorilos tėviškėje liūtų nėra, vienas gi tyri
nėtojas sako net, kad gorila juos iš ten išvaisius, kas 
vienok skamba labai negalimu. Galima butų manyti, 
kad sulyg gyvuliij mirties vietos ir jų gyvenimo ilgumo 
yra kuotikriausios žinios, — nes kitaip sunku butų kų 
sakyti apie gyvulių sielų, — vienok galiu užtikrinti, 
kad tik su didžiausia sunkenybe man pavyko šis-tas 
sulyg šito klausimo surinkti.

Nei vienas nes.iginčis, kad gyvulių skaidymas į 
kaulinguosius ir tt. yra paskaidai labai svarbum. 
Bet mums nereikia užmiršti, kad paprastas žmogus 
skaidydamas gyvulius naudojasi kitu pagrindu,' bū
tent jų gyvenimo budu. Tokiu budu jis piėnžindžius 
paskirsto į antžeminius, vandeninius ir gyvenančius 
medžiuose gyvulius. To žmogaus akyse upės ūdra ir 
bebras yra panašiais gyvuliais, nes jie gyvena vande
nyje, kuomet zoologas tų jų giminystę visai užgina, 
upės ūdrų priskaitydamas prie gyvėdžių gyvulių, o be
brų prie graužlių. Paprastam žmogui voveris yra mušu 
girių beždžione; zoologas gi ; nieko bendra tarp jų 
neranda.

. Gyvulių veikimų supratimui moksliškoji paskaida 
duoda labai maža, skirstymas gi pagal gyvenimo būdų 
duoda labai daug indomaus tame dalyke.

Visiems yra žinomas gyvulių skaidymas į mėsėd
žius ir žolėdžius, — dalinimas, , turįs didelę svarbų. Vi
sų pirma yra aišku, kad gyvėdis turi būti gudresniu už 
žolėdį, nes kito gyvulio pergudravimui reikalingas di
desnis proto intempimas negu ramiam žolės kramtymui. 
Skirtumas tarp jų pasidarytų dar* didesnis, jei žolė
džiai gyvuliui nereiktų vienval galvoti, kaip čia neli
kus gyvėdžio grobimu.

Pas gyyėdžius gyvulius reikia daryti skirtumas 
tarp atvirai užpuolančių ir priselinančių gyvėdžių. Ši
tas skirtumas geriausiai išaiškinama katės ir šunies 
pavyzdžiu. Abu šitie gyvuliai pirma savo jaukybės ir 
tarnybės žmogui buvo laukiniame stovyje; todėl gali
ma hutų laukti, kad išlaukiniai papročiai bus vienodi. 
Tuo tarpu, kaip žinome, visai to nėra. Šuo loja, ap-

(Toliaus bus).
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DAQADPAI Pradedant nu® Ut. K«vc 28, mas diiesim® DVIaUBAS 
r MO Anil Ai MARKES kasdieną iki VELYKŲ. 2 MARKES DYKAI su 
kožnu 10 centu pirkiniu per dvi ištisas sanvaitęs,

Nuo 26 d. Kovo iki 6 d. Balandžio
1®

Pirtril rinkimAi Utfrminkp Bal. 9.1912 m. 
Rinkimu vietos atdaros 6 ryte iki 5 vak.

CABA1 NAUDINGA K^YGAl^

BB

DR. J. L. ABT
Fasekmingiausiai gydo visokias vyriš

kas, moteriškas ir vaikų ligas.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 
pietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne- 
dėlicmis nuo 8 iki 10 ryte.

DR. JOSEPH L. ABT, 
1883 So. Halsted St, Chicago, HL 

Telephone Canal 37

Szeszios Kvortos 
Degtines$1.00

Kad išplatinu: žmonėse musų pa
skubusius' gėrimus, pasiųsime kiek
vienam, ■ savo lėšomis, “ZANOL” 
ŠEŠIAS PILNAS KVORTAS DEGTI
NĖS UŽ $1.OP,' sulyg jūsų pasirinki
mu.' Pasakykite, ko norite — Eye, 
Bourbon, Corn ar Sour Mash degti
nės, Gin, Rum, Peach, Apple, Apricot 
ar Konjako Brandies, etc.? ' ■
NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ 

•-■..'.U.-i. PELNŲ. •'
w> Parodysime kaip mes esame prity
rę degtines dirbėjai, ir parodysime, 
kaip kiekvienas gali pasidaryti gėra
lus namie, SUTAUPANT PENKIAS
DEŠIMTĄ NUOŠIMTĮ PIRKLIŲ 
PELNO su pagalba “ZANOL”. Ext- 
rakto. Įstatymų leista. Parodoma į 
dvi minuti. Gėralas , padarytas su 
“ZANOL” yra labai Skanus ir gry
nas. Gauta Aukso Medaliai Colum- 
bijos Parodoje. Tūkstančiai patenkin
tų vartotojų. Gvarantuota sulyg 
Suv. Valst. Gryno Maisto ir Vaistų 
Įstatymais, Serialis No. 22115-A.

PAMŪGINTMUI VIENA KVORTA 
DEGTINĖS DYKAI.

Pamėginkite, kaip tik jtjs sau nori
te, ir jaigu tai nebus geriausia degti
nė, sugrąžinkite likusią mums atgal 
musų lėšomis, o mes sugrąžinsime 
jums pinigus.. Siųskite užsisakymus 
šiandien, o mes pasiųsime “ZANOL” 
ŠEŠIAS (6) PILNAS KVORTAS DEG
TINĖS Už $1.00. Viską mes apmo
kame. Reikalaukite, kokios rųšies tik 
norite. Dvylika pilnų .kvortų, $L50; 
dvidešimtketurios pilnos kvortos, 
$2.80. PYKAU knygutę :“Paslaptis 
ir Istorija Degtines Dirbimo .Namie” 
pasiųsime kiekvienam, kurs tik su
teiks mums .savo-adresą. <

UNIVERSAL IMPORT CO., 
4659 Universal Bldg., Cincinnati, O.

eimToj.s Dr. Ignotas Stą nklislMJ^
- ■— pabėgę* daliuriifij mokalf nauerstieie vatetljoa In-uanL.

tr b*ige$ kvotimus aukMiautioje Ir jau'bažkuclnėje o.k>^ 
----- X A rikkoj tnufcikioj New Verk PoaUGradoate NEDICaL

’ ® SCHOOL A HOSPITAL, kutioje Special lik ai tlsilavioa gj.
Į d>ma visokių pav<u>i><tauUy bguUr datym* operacijų, pa*' 

* baigė* tj mok.la įgauti *arda aukšto, didžio daktaro Dr.
_.STANKUS, per ktek laiko buvo aueua«u daktaru in<H> 

unapcUn. Ind . kur turėjo didelę praktiku gytJyuša įvairių 
bgų atlikdama, tavo užduot kuojreriau.ei u užgaoedmaį*;

•moo,ja| dabargi pasišventęs labui saVo brolių rauna*
• ■'tĮS||i>jv j ,r h*d apsaugot Juo* nuo išnaudojimo per oaiažiuiUiuai 

* -*■ daktaru., įrengt tavo locnj naminį ligoabuiį ir: •
ZKVIEGZIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS., 
F luigu sargi, ar kenkia S’a* tveiksuL (kube! kreipki* pu mana /panikai arba) 
laišku, o būti išgydytai Jeigu kiti daktarai pripažino liga neišgydoma, oeabejek. j 
nu aš lurtdamu dldutnj praktikę ir aukitesnf mokslą, tau puelM.lu ir sutelk- Į 
aiu tikrai brolišką ir užiniik} rę<Ją Kiekvienu iš auiiaukusių paraukrĮa. kad 
įuu pabaigę* didotcJ daktarišką snokala ir galiu goriau gydyti negujifti daktara

MMIrtKI PASEKMUKAl I^OrOYTt UCAS _________
f Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, .kaulų, strėnų Ir tonų: ano viao^ 
'kių kraujo ligų, užkietėjimo ir n ©dirbimo vidurių, išbėrimo, huno nletčjuno. vi-Į 
lookių spuogu dedervinių, slinkimo plaukų; gsUoe skaudėjimo, nuo ligos šinliek' 
šoksiu, plsučių. kepenų Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo tąna-J 
Irių, nemiegojimo 1/ Ueufio; no* greito nuilsimo, sunkaus kvėpa«>aKi pergalimo 
dr nuo visdkių slogų Nare visokių užkrečiamų lytiikų ligų, ir vitokių kitokių nu-: 
'silpnėjimų sveikatos. Tolp-gl nuo visokią moteriškų ligų, tkausamgų tr neregu- 
Asnikų mėimuuų. baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų:,. -»^a.
■Bfe Turiu Specialllką Diplomu dll daryme Operacijų.
■ Ištikus būtinam re.'fcslingumul dperecijoa. kada vaisiu' atgal pagydyti kaipo 
•ai- augimo vėžio ak<1 vija ir visokių aknenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų po» 
’gje. iukstooM, kepenyse ir žarnose, vilką tesu pagalba operacijos galima prv's* 
<JaCi kuo gari ausi ir ąi manką mokeąiK-.* ..panai operacija* aa» kxuU. 
•mcgaoų. grobų ‘r lytiškų organų, kaip vyrų taip ir moterų. Ulieainu pritraukia, 
koja* ir rankas Išgydau n gaujautio budo operacija rėpi ura, už menką p rak 7. .
> Penai kreipkiike klokvieiiWe bgojo paa maną Jeigu nugalima-rrlbu*i ypetii- 
Rai, tai fmrašykita ką skauda ir kofcteSMsaaikamus jaaėaato taaij. oašsusimu 
įtaką Ir ištyręs duotio rodą, o Jeigu reiks prisiųsiu ir gyduole*, o tas nedaro skir« 
gmno k*fp tcii gyvenate Amerikoj. Anglijoj. Kanadoj ar k'iosolalise.
L AMtlankantiems y pel Ilk ai ir 4ši Oparec+jų. turte saro jpcas aaminį pulkų

» LWOWJTI. Mm gydM BOTAWM.

, Df. IprotiS StflflkHS M. D.

d. H. OLSON
/*'* I ARU irkarštuva- 

" ndeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

Dr. G. M. Glaser

4012
State Street

■n-

Telephone W. Pullman 1739
Lietuviška Registruota

AKUŠERĖS ’
ELEON. S. SUTKUVIENĖ 

148 East 107 Street, 
Roseland, TU. .

DAKTARAS 
JOSEPH F. KOZLOWSKI 

SPECIJALIFTAS ANT 
MOTERŲ LIGŲ.

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

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

Telephonas Yards 178L

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.

/ URA Visi PAS
I J. ŽAR/MŠKl 
1096 Wash’tonst. Gdry lnd^i

• | Užlaikau šaltą alų, s.kąng < 
' i degtinę, ir suteikiu visokg 
. ' rodą kožiMHn naujai: pri

buvusiam in Gary.

IŠĖJO KĄ-TIK IŠ SPAUDOS VARDU

PAJAUTA

3249-55

SULAIKYK ISZLAIDUS IK TAUPYK

Atdara Subatos vak. nuo 6 iki 8

(Ištyrimas Dovanai)

Jei nepatiks, ne- 
Už jį kitur mo-

Republikonu kandidatas 
Del Nominacijos

Vidurines Ligos, Skausmai 
Sirenose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi
senėjusios ir nerviškos moterų 
ligos.

Pirmutinis lietuviškas išdirbėjai 
visokių minerališkų 

gėrynių, kaipo.
GINGER ALE. P APSO. SALSEBIO 

IB OBUOLINES SALDES

Lf paCto Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleis to
ll. jo rapkų.adresnoįant šiteip: < <-i

| a. OLSZEWSKI,
j 3252 So.tlatsted St,, Chicago, III.
M RAŠYK tanjuis, d gau.l vieną "Lietuvos" numeri ant pažiūros dykai.

j‘LIETUVA I

AIN-EXPELLE
R.gUSFatOIf,

49% ALCOHOL
EAiBICHTERSCo.

■

Balsuokit už

JOSESH J. ELIAS

TRUSTEE OF THE SANITARY 
DISTRICT OF CHIOAOO

DYKAI!, Pirkite už $6,C0 vertes 
U -1 rvn. A • musų žinomos tabakos 
del cigaretę ir issirinkit sau dovaną iš 
sekančių daiktų; Naujausias importuo-

- tas Foąografas, su di- 
delia nikeliuota dūda, 
kuris grajina aiškiai 
visokis mųzįkes ir dai
nas. Kiekvienas gali 
turėt koncertą savo na 
me. 2. Geriausias^ Ar
monikas, vokiško išdir
binio, su notom ir nu
rodymais. 3. Puikus 
stalavas laikrodis, su 
muzike,kiekvieną kar
tą grajina 10 minut. 4. 
Vyriški arba moteriš
ki paauksuoti laikro
dėliai. 5. Stalavi įran
kiai gražioje dėžutėje: 
6 peiliai, 6 videlciai, 6 
dideli šaukštai, 6 ma
ži, 1 peilis sviestui ir 
šaukštukas cukrui.

Uz musu dovąna vien norime kad pagarsintumet musu firma tarp jusu pažįstamų. At
siusk mums ant rankos 50e. markėms, o mes jums prisiusime 4P skrynucziu tabako 4 gatun- 
ku uz $6 ir jusu iszrinkta dovana. Likusius $5.50 uzmokesit^ave tavora. Jeigu tavoras ne
patiks galite jo neimti. - >
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO., Dept. E, 115 E. 7th St., New York, N.Y

BIBLIJA ABBA ŠVENTAS BAŠTAS 
! NAUJO INSTATYMO.

Lietuviškon kalbon išguldė vysku
pas kunigaikštis Juozapas Arnulpas 
Giedraitis,, antrų kartu atspausta kaš
tu kun. S. Patitieniaus su komentb- 
rium parengtų ( (kun. A. Staniukinų, 
telpa čia išguldinejimas Šventos evan
gelijos visų keturių e vangelių. Apašr 
taių darbai ir apaštalų raštai. Pusla
pių 494. Lietuviškomis raidėmis. -r>

Drūtuose audekliniuose apdaruose.su 
auksiniu ant'nugaros parašu -ir auksi-s 
niu ant šono paveikslėliu, gerai išror 
danti, gera spauda. Kaina su prisitn- 
timu ...... ................. $2.0Q.

Pinigus siųskite ant adreso:
JONAS M. TANANEVlCiA, '

3249-53 So. Morgan- St:,. Chicago, HL

Rnssiaiu American

žinomi aprelškįu pagodotal. visuo
menini, jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant • per 20 
matų, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą f —--- ------------‘J-i*į savo loeną nairią ^o' nunrenu’

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

. , . j- -^Telefonas Yards 687.
s‘ Mano 'ofisas aprūpintas nav'austais 
budais gydymo., .Vląus ligoiriM ;sĮępg- 
shidBt užgauečilntT kaip Ir llgŠoL ‘ Pasl- 
tįkįėdaniąs, Jog -geybiamr. publiką ir to
mais mani rems, eslu namie ant kiek
vieno' pai-“ik£,lavlmb dieną -Ir. naktį. 
Estu specialistas ligose valkų, moterų 
ir vyrų Ir užsehdihtbse ligose.' r Darau 
visokią operaciją. Liekuosi? su pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street.

Kei-tS 32-Voš gatvė#' ’ " '

Klauskit
ChopenlOc 

gC ; cigaru, nes 
padirbti iš 

■ i geriausio 
,. tabako^,.

JOS. BARTKOWIAK
IšdirbėjfB ...

4934 So. Paulina” ^t., Chicago, m. 
Phone. Tarti?,U&4.-i,

* Telephone * Y wte 2716. 
Ura visi pas '. 

JUOZAPA RIDIKĄ.
S£53 Illinois Ct.. kerta, 33-člcs ęatvės

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

Ashland Av., Chicago, Hl.

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėlis gvarantuo- 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gerai 
laiką laikanti, la
biausiai naudoja

mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
ką."- Specijališkas pasiulijimas. Mes 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. iiž $5.75 ir expreso kaštus 
del į peržiūrėjimo, 
mokėk nei cento.
ketum- $35. - 14k. paauksuotas lenciū
gėlis. dovanai prie laikrodėlio.

" ' EXCELSIOR WATCH CO., 
904 Athenaeum Bldg., Chicago, Hl

Plaukiojanti reguliariškai tąrpe Mas- 
koli jos Tr" Ainenkos ’be' sustojimo jd- 
kįam tarpiniajn,-»porte. i , < 

Nauji diib'eltavais sparnais laivai. 
Czar, Kursky; Russia į Rotterdam

8 dienas, į Libavą 11 dienų. 
$33.00- IH kliasa $35.00 • - - 
$48.00 IĮ kliasa..$50.00

'” "$65.00 :"4 kliasa $75.00*
, Ateinantis išplau-.imas iš New Xor-,, 

ko, Kursk 'vasario ’lO, Lithuania Va
sario. ?4, .Birma.. kqvo Į 9, Kuįrsk ko*, 
vo 23.

Del smulkesniu žinių kreipkitės prie 
musų agentų, arba crie pačių persta- 
tytojų. ' ; i -C-.'A: ■ ■■■'

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

DR. FR. FRONT >
Specijalistas nuo akių, au* 
su, nosies ir gerklės ligų.

Didmiesčio ofisas: Kesuer Building, 
kertė Wabash Ave. ir Madison St., 
15-tas fliOrasį ruin.0 numeris ■1512. 
Priėmimo .vai..- nuo 2_ iki ,4 po pietų. 
N. West ofisas: "Home Bank' Building, 
kertė Milwaukee ir. Ajhland Avė. 
Priėmimo valandos nuo 5 iki 7:30 
po pietų

7:1 >:> < <" Telephone. Canal-285

; ko KAZi» MATUTIS 
. ..ĮJRIJIJ.VĮSZKAS GRABORIUS, 

Persamdo kereczius ant 
"i; ‘pagrabq, veselijų ir tt.

, 71GW. 18th St. Chicago, HL

Lizdeiko Duktė arba Lietuviai 
XIV metašimtyj. 
Istoriškas Romanas.

PARAŠE M. BERNATOWICZ 
Lietuviškon kalbon vertė JONAS MONTVILA.

Toji knyga privalėtų rastis kiekvieno lietuvio stubelėje, 
kadangi joje atras daug naudingų pasiskaitymų apie tėvynės 
praeitį.

Knygos preke audeklo apdarais $1.25) .
Popieros apdarais - $1.00

Pinigus siųsdami adresuokite:

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

ItOSCOL SLOGA ĮGripasį

2l5Faarl Str.

NEWYORK.

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

PAIN-EXPELLER 
pagal nurodymą apvyniojime 
apie buteliuką.

Taipgi naudingas ant Reuma 
tizmo, Neuralgijos ir šalčio.

Saugokitės pamegzdžiojimą ir 
žiūrėkit kad luobinė popiera iš
rodyt^ 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.

ALEKSAIČIO SALIUNAS
< - Baudas! pe ■■ No. 118 E. Main St. 

COLLINSVILLE, ILLINOIS.
Pds "iridde visados rasite geriausius 

gėryniųs įr cigarus. , Užlaikau viso
kių- vie'tiiifų ir ' importuotų cigarų ir 
gėrymų. , ^ĮuĮeikiu kiekvienam —drau- 
jjšką patarnavimą visokiuose reikaluo
se^, Jeigu atsilankysi į musų miestą, 
užeik pirmiausia- pas mane, o dasiži- 
nosi ko tik norėsi. Phone Kilnoch 108.

(32-25) _________

Dr. F. F. Wisniewski
Ofisas 1268 Milwaukee Av.

CHICAGO, ILL.
■ SPECUALIS TAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IR PRIE GIM
DYMO.

Gydau privatiškas ligas vyrų ir mo
terų, taipgi skausmą skilvio, inkstų, 
pįaųučįų, širdies, reumatizmo, užnuodl- 
jimą kraujo ir ligas' akių, ausų, nosįes 
ir gerklės,, taipgi pritaikau -akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

Turin didelę salę del " 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

. Bzaltas
alus -
skania- 
rielknir 

v MeP.®n ti eiga 
Jai •

TEĖ. YARDS 1804

ST.ANUČAUSKIS, 
Karpenderis 

IR ■'
Kontraktorius. , .

Budavoją visokius namus, mūrinius .
ir medinius, _ atlieku darbą greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai; ' Kreipkitės 
pas savąjį po numeri^ -,. ,

. 4559 S. Hermitage Avė., 
Chicago, Illinois.

Telephone Yards 2750 
FIRMOS KLIASOS SALIUNAS

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas mane atėjęs 

nes ai užlaikau - kaltą ąlu, geriausią 
viną ir ’ ruginę DEGTU1 jį, c cigarai 
tai net iš pat Turkijos, d prte to - turiu 
didelę Hallę delei Mitingų, veselijų ir 
kitokių susirinkimų. Kuris pas mane 
atsilankys, tai bus širdingai priimtas 
ir suramintas. Linka su godonė,

T. RADAVICZE
83rd St^ Chicago, UI.936

pinigus, o turtas tikrai susidės. Neleisk »-.< 
savo pinigus ant tuščio, bet dek kur. jie už- 4 
dirbs 3 nuošimtį. Galima pradėti su $1.00;

Industrial Savings Bank
2007 Blue Island Ave.

Perviršis suvirs milijoną dol.

TIEKAS PRANCŪZIŠKAS KARTUS VYNAS $1.00.
Nuo visokių pilvo skaudėjimų, kaipo tai: prietvariaus, skilvio slogos, 
inkstų ir kepenų skausmų, skausmo nugaros ir šonų, skyste kraujo, Sie
mens, geltligės, yra tai vienatinis sudrutinimas sergančių ir silpnų... Su
gražina jiems sveikatų ir sudrutina. Prancūziškasis Kartusis Vynas yra 
nepraaukšti namas vynas del apetito ir dauginimo' kraujo, yra geriausias 
sutvirtintojas visos systemos. Kiekviena bonka gvarantuota. Parsiduo
ti! aptiekojė, ''

J. KBZYWINSKIO, 3119 SOUTH MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

g ISeina kas Pėtnyčia Chicago, Ill. w
- : 1 ' ' ■ - i ! t jf

— - Laikraštis, “Lietuva”, 8 poslapių, didelio K
8n formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tai. n 
I pina jąštps geriausių raštininkų fe visuomet pit -4| 

■k nas Muj^usių ir tikriausių žinių UI Lietuvos, A. S 
merikos Ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie- tS, 

K te rhiSbt^.’Chicagoš, kuriame gyvena apie 60.000 K 
fil lietuvių išturi šimtus Visokių pašelpinių, tėatra-' W 

liškųvibizniškų ir kitokių1 draugysčių. ' W|
♦■•Li&tuvos” prenumerata Suvienytuose Vai- H 

S stijuose -Siaurinės Amerikos:— - O
b Metąmšj$2.00, pusei metų $1.00.
O ^ęfųjadoj ir Mejąkęirr . a . IJ
ji MetarnsJ$2.50, pusei metų $1.25. K
ji Rbssijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinese vieš- M 

paty£t6š& — Metams $3.00, pusei metų $1.50. g 
Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.

W Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą slysti per K

VYRAI! ESS Dr. ZINS
Senu patyrusiu ir pasekmingiausiu specijalistu Chicagoje, kuris 

aplanko savo ligonius ypatiškai.
Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicocelčs, Strikturos, Užkrečiamų 

Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.
1' Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kuris praleido daug pinigų ant daktarų ir 

gyduolių be jokios naudos, ir mano nom yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dosi 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 ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kai-

' boniis. Tamista gausi geriausj patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, Jgytu per 14 metų 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstąi parody* 

, siu kaip išsigydyti ir
ISgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų ir inkstų.

Nemokok už nepasakmlhgą gydymą—NEISZGYDO, NEMOKĖK.

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų Ir

Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas. Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų Išty- 
simas, Kraujo Užnuodijimas. 
Szlapumo Nubegimai.

Plaučiai
Į Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi

mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dies ligos. . __
V1SISZKO ISZGUIMO kiekvienas jieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at*, 
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kente* 
jimų. (RODĄ DOVANAI.) Kalbame Lietuviukai.

Dr.ZINS, 183 “^CHICAGO
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak.' Nedalioms nuo 8 ryto iki 4 po p.

UŽNUOOIJIMĄ 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemoršoidūs. 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, įsisenėjusias 
Ligas.
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Gvarantuoti
Drabužiai

KATALIOGAS KNYGŲ.

VISOKIOS KNYGOS.

Kambarys Optiszkas

PATENTED

SEK3S

Drama 2-se aktuose. 
Laida II pertaisyta.

su barz-
Labai už-

ledas. Pusi.

Klauskit musų lietuvių pardavė
jų: Antano Martinkaus, Antano 
Tupikaičio tr Andriaus Rupkalvio.

$2000.00.
Bandos 

Kai- 
$3000.00.

47 IŠGAMA.
Parašė J. S. _______
Labai tinkama, knygelė teatrų lo
šimams. Pusi. 24. Kaina .... 10c

50 ALIUTĖ duktė kunigaikščio Ker-. 
ni-uo. Puiki apysakaitė iš stab
meldystės laikų Lietuvoje. Pusi.

i 24. Tilžėje. Kaina .................. 10c.

T. Višniauckas. Ver- 
Morališ- 
Kaina 25c. 
........ 30c

42 UŽKEIKTA MERGELĖ
da ir Barzdaskutis. 
imantis ir juokingas apsakymas. 
Pusi. 27. Kaina ..................... 10c.

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

Lietuviškoje aptiekoje
■ Sif- 'i - ‘‘ -.''rd eifeiiflg: - - <■

K r zy w inskio

Sis pirmasis lietuvių kalboje sveikatos žinynas parašytas pagal Europos ir 
Amerikos garsių daktarų ir profesorių veikalus, kaip tai: prof. dr. Palmer, dr. 
(Ezra M. Hunter, dr. M. V. Lee, prof. D. B. Hagar, prof. H. W. Conn ir kitus. 
Tai vis garsiausi žmonių sveikatos ^tyrinėto j ai 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.
3. Virškinimas; _
4. Valgio rūgimas arba fermentacija.
5. Kas; yra alkoholis,
6. Kraujo cirkuliacija.
7. "
8.
9.

10.
11.
12.
13. Parazitai.
14. Privatinė ir vieša sveikata.
15. Kaip išplėtojus kūnas.
16. Balsas.
17. Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas.
18. Džiova.
19. Kaip sveikatai užkenkia vabalai,
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DEL SUAUGUSIU IR 
JAUNU VYRU

Musų siekis buvo, yra ir visados 
bus:

“Tas pats už mažiau pi
nigų, ir geresnis už tą pati 
pinigą.

Geresnes mados
Geresnis pritikimas

Geresnės vertės
Geresnio darbo.

VYRU PAVASARINIAI SIUTAI
$7.50 iki $28

Morris&Goldschmidt
1922-1932 S. Halsted Si. Chicago

41 TRIS KELEIVIAI. Krikščio
nis, žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka, 
tė P. B. Antra laida, 
kas apsakymas. Pusi. 92. 
Ta pati apdaryta ....

Pardavimo.
Mūšų banke randasi a*- 

džiausias “Real Estate’' 
skyrius namų ir‘ lotų. Lie
tuviai pasinaudokite iš ge
ros progos,, nęs visi namai ii 
lotai randasi aįit Bridgepor- 
to ir apielinkėj lietuvių ap- 
gyVentoj. Kam mokėti be- 
reikalo randą, kad galima 
turėti gavo 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 Iri
sas reikalingas info.rinacijas 
delei pirkimo hahių ir lotų. 
Jaigu kur norėtųinete pirk- 
ti namą arbą;pa^iką-

43 UŽKEIKTO URVAS. Apysaka 
iš lietuvių gyveninio. Pagal len
kišką nupiešė P. B. Labai už
imanti ir pamokinanti apysaka. 
Pradėjęs ją skaityti negalėsi atsi
traukti, kol nepabaigsi. Tai gi vi
siems vertėtų ją perskaityti. Pu.'.l. 
288. Kaina............................... 50c.

s- VĖJINIS MALŪNAS. Paj»ul lai
kišką parašė P. B. Apysaka apia 
žydą, kuris nupirko malūną <;el 
“gešefto”, bet vėtra malūną cu- 
lujžė. Pataria tat jisai savo vai
kams, kad žydas negali turėti jo
kios savasties, bet tik grynus pi
nigus. Labai juokingas aprašy
mas. Pusi. 64. Kaina ...... 25c.
Apdaryta .....................................  40c.

» 45 ŽVAIGŽDĖ. Rytų pasaka. Pa-
( rašė V. Vcresajęv. Lietuvių kai-
? bon išvertė J. Giela. Chicago.

Pusi 17. Kaina .. .t........ 10c.

46 BETLEJAUS STONELĖ arba 
Kristaus Užgimimas. Drama tri
juose aktuose. Parašė P. Puiki 
knygelė del perstatymų apie Ka- 

31. Kaina . 15c.

mus, o mes vistiWi(|Mygsi- 
me piginus ir geriat^ negu 
kiti agentai.

Cionais paduodame sura
šą nekuriu ir lotų, kurious 
galimi pirkti labai pigiai:

AUBURN AVE.
2 lubų medinis namas, 3 Storai ir

3 gyvenimai. Randės atneša $1500.09 
metams. Kaina . ....... $17000.00.

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

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

2 lubų medinis narnas, 3 gyvenimai. 
Randos atneša $336 00 metams. Kai
na ...................    $3000.00.

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

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

2 lubn mūrinis namas. Randos at
neša $360.00 metams. Kaina $3600 00.

ARCH ST.
1 lubų medinis 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  i..................................... $2150.00.
ARCHER AVĖ.

2 lubų medinis lamas. Kai
na    $3000.00.

EMERALD AVE.
2 lubų medinis namas. Randos at

neša $540.00 metams. Kaina $300C.00.
1 lubų mūrinis namas, 1 didelis pa- 

gvenimas ir maudyklė. Randos at
neša $204.00 metams. Kaina ~-------

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

2 lubų mūrinis namas, Randpi at
neša $300 inetams. Kaina $401)0.00.

2 lubų medinie-nanraS. Parsiduoda 
labai pigiai tiktai ....... $2800.00.

2 lubų medinis hunas, 4 gyvenimai. 
Kaina ....................   $4000.00.

iflSK ST.
2 lubų medinis namas, 4 gyvenimai. 

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

Kaina ......................................... $3200.00.

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

51 AMŽIAUS GALAS PONSKO PI- 
, LOTO, kuris buvo sudžia Viešpa

ties Jėzaus Kristaus. Ketvirtas 
spaudimas. Bitėnai. 1006. Spau- 

‘da ir kaštu M. Jankaus. Pusi. 16.
Kaina ............................................. 5c.

52 ANDERSONO PASAKOS (su pa
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.

56 ATMINIMAI. Parašė Žemaitė. 
Aprašymas iš tikro atsitikimo Lie
tuvoje ant egzekvijų. Tilžėje, 
1902 m. Pusi. 23. Kaina 6c.

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

57 AKYVOS ISTORIJOS. Šioje 
knygelėje telpa 7 labai juokingos 
pasakaites. Mabanoy City, Pa. 
1901. Pusi. 88. Kaina ...... 20c.

J. M. TANANEVIČIA, 
£249 53 S. Morgan St., 

Chicago, Ill.

FOX ST,
1 lubų medinis namas, 6 kamba

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

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

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

2 lubų medinis namas ir storas su
keturiais kambariais ant 2 lubų po 
9 kambarius. . 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 narnąs, 2 gyvenimai. 

Kaina ..................................... $1500.00.
LOWE AVE.

1 lubų mūrinis narnas, 9 kamba
riai. Namas intaisyta’s pagal nau
jinsią būdą. Kaina .......... $3409.00

MORGAN ST.
3 lubų bizniavas mūrinis namas/’što- 

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

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

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

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

1 lubų mūrinis namas. Randos at
neša $600.00 melams. 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 metamą Kaina $2057.00.
lotai.;.

1. Lotas lanai geroj vietoj tarp lie
tuvių ant Auburn;avį. ir 32 gatvės. 
Lotas 25x100 pėddų. Kaina .. $700.00.

2. Du lot: 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 “nickel 
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., 
iv California avė. Lotai randasi la
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi 
ant visų lotų. Suras taipgi pradeda 
įvesti ant Western avė. Situos lotus 
daugiausia perka lietuviai, slavokai, 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite iš ge
ros progos. Tie lotAi parsiduoda už 
$225.00 ir aukščiau.

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

3249-53 So. Morgan St., 
Chicago, Ill.
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Kalėdų turi vertę per visą metą
Aprupinkit savo namą su

Elektros Šviesa
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei

kia šviesą tųkstan§įąins namų ir tūkstančių arklių 
pajiegos fabrikams -perdėm visą pietvakarinę dalį 
Chicagos. .

Jus galit turėti-jūsų namą, arba šapą pritaisy
tą su šviesa arbapajiega arba abiem, pagal jūsų 
pačių supratimų -už mažą mokestį pridėtą prie ini-: 
terio bilos. >

Pasiųsti Poštalcardę, ateiti arba telefonuoti pas: 
THE COSMOPOLITAN Electric Co. pakaks. 
AdresasY?J?u.? ?? .?> ' J

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

122 So. Michigan Blvd.
( Randolph -3341~ Phoms; ■ Autom 61(;,2

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 
šviesos ir pajiegos?

.v

sveikatai
įai ‘‘Kataliko” išleistuvėie išleista nauia knvca. kokios HrthrTta kai- fNesenai “Kataliko” išleistuvėje išleista nauja knyga, kokios lietuvių kal

boje ligšiol dar nebuvo, vardu

Sveikata arba Tiesus ir trumpas
kelias į sveikatą

Alsavimas (kvėpavimas), 
Kūno, pielčįai ir judėjimas. 
Inkstai bei oda ir jų priedermes 
Dirksniąi. . ‘ 
Pajautimai.
Sveikata ir liga. .

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

Atminkite
Skaudėjimas galvos, nerviškumas, skaudėjimas 

akių ir tt., tai yra pasekme visokių kenksmingų aki
nių, kurie galėtų būti, daugume atstiikimų pataisyti, 
per gerą pritaikymą akinių. . Peregzaminavimas 
akių jumi nieko nekaštuoja, kada 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 gvarantuo j am 
ir pritaikom. 6„ .

Optiškas kambarys Examinavirriui '(randasi ap
tiekoje Krzywinskio, valandos ofiso: Nuo pusės 8 iki 
9 vai. vakarais arba dienomis. a 14

------- --- . v ■ ■ ■ : -- ■ st '
Priimame visokius taisymus akinių.; Turime vi

sokių gydančių žolių nuo visokių ligų jr viską kas 
reikalinga aptiekorystėje, visokias rodąs suteikiam 
dykai. Taippat išdirbam visokius vaistus, familiji- 
nius nuo visokių ligų. Kainos mlisų1 yra kuože- 
miausios, persitikrinkit patys ir atųiinkit, kad mu
sų tavoras yra visados šviežias iij gyarantuotas.

Atsiduodamas jūsų atminčiai garbingi tautiečiai 
tautietės pasilieku su pagarba,

Kainos mlisų' yra kuože- 
persitikrinkit patys ir atųiinkit, kad mu-

ir

Joseph E. KizywM
3149 S.Morgan st.,Chicago, 1H

-V

Štai kas tarp kitko
"Šitoji knyga privalo rasties kiek

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

Knyga yra viena iš svarbiau
si, pasirodžiusių pastarais metais. 
Šioje knygoje trumpai ir supras-

apie SVEIKATĄ rašoma: 
me jokių raštų, kur butų taip pla
čiai, praktiškai ir pamatiniai iš- 

, dėstomos reikalingiausios kasdie
niniame gyverfime žinios iš ana
tomijos, fiziologijos, o ypatingai iš 
hygienos. Knyga papuošta dau
geliu paveikslų; išleidimas gali
ma drąsiai pavadinti dailiu ir iš 
visų atžvilgių pagirtinu. Patar
tume visiems turėti namuose šį 

tinai- sutrauktos žinios, būtinai reikalingą rankvėdį į brangiau-
reikalingos kiekvienam žmogui, ku- ’ • sįjį žmogų#1 turtą ■ — sveikatą.” , 
—---- s u..x: - T..— (t< '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 svarbių spragą musų literatū
roj, suteikia pilną populeriškai- 
mokslišką rankvedį hygienes, kuris 
bus naudingas ir mokiniams ir pla
čiai visuomenei.” (Ištrauka iš 
d-ro F. Matulaičio laiško).

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

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

ris nori būti sveikas. Juo reika
lingesnė yra ši knyga, vyrams ir 

-moterims, auginantiems vaikus.”
(“Darb. Viltis”).

“Si knyga pasirodė musų lite
ratūroj®; kaip tik j laiką: neturi-

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 ‘
Kas
Kas
Kas
Kas
“Kataliko” išleistuvė išleido SVEIKATĄ lietuvių brolių naudai, jų būvio 

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

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

nori save pažinti, privalo skaityti SVEIKATĄ.
nori būti laimingu, tegu skaito SVEIKATĄ.
nori pamesti girtuokliavus, tegu skaito SVEIKATĄ.
nori, kad jo vaikai butą sveiki, tegu skaito SVEIKATĄ.
nori ilgai būti jaunas, tegu skaito SVEIKATĄ.

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

************************** 
S z X -
i DR. A. LEONARDAS JUŠKA S
S * * * * **************************

Telephone Canal 2118 %
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.

V4® So. Halsted St., Chicago, Illinois.
PRIĖMIMO VALANDOS: 

Nuo g ryto iki 11: po piet nuo 3 iki 5 Ir 
vakare nuo 7 iki 9*

* * * * * *

Telephone Yards 3547

THE FA1.CON CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas

J. A. Nutauc Sav.
— išdirba geri aušina —

HAVANOS CIGARUS
Chicago, UI.

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

************************** 

* I 
*

Telefonas Yards 1532
DR. J. KULIS

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 
9265 8o. Halsted 8t., Chicago, Illinois.

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

*i5 _ _____ ___ ,
* Nedel. nuo 9iki 12 popiet; nuojB iki Svak. Sį* *************************

■ Mamertai B«Ua a e»Mlaltv.

kontraktierius
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939~33rd Pl. Chicago, Ill

1

Telefonas Canal 3263

Daktaras S. Wissig
Iš SENO ’KR A J AUS.

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

Dr. Wissig duos geriausius vaistus 13 savo aptiekos.
Pirma rodą dovanai.
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryte ir nuo fl iki 8:30 vakare. Ne

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

SSįį-
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ADMT.C.J8TRACMA LIET. TEATRAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO.
Petr. Andrejauckas, Pirm., 

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

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

1900 W. 17th St. ' 
Kadzievski, Išdininkas, 

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

3244 S. Mrgan St.

Ant.
Dom.

Mart.

ADMINISTRACIJA DB-STĖS SV. 
STANISLOVO V. IR K. 
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave. 
Mot. Raudis Pagelbiuinkas, 

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

3249 S Morgan St.
Jurgis Brazauekas, Fin. Rast., 

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.
P. Aceviče, Raštin. Prot., 

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

; ’• 138 S. Meade St.
- J. Aušura, Glob. Kasos, 

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Teehery St.

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIO.

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

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

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

Kun. M. Kraučunas, Kapelonas, 
32nd Pl. and Auburn Av:.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO ’AIM. SM.

Juazapas Zalandauckas, 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.

ADMINT.3TRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

* ‘KATALIKO’ ’ KLIUBO 
ADMIN ISTR ACIJ A. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin.,' 

238 Slocum St.S  ■ -r -
DR-STĖ LIETUVIŲ JAUNIKAIČIŲ 

DAINOS MYLĖTOJŲ.
A. Mieszlaikis, Pirm., 

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

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

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

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

2323 S. Leavitt St.

ŠV.ADMINISTRACIJA DP-STĖS 
MATEUŠO APAŠTALO.

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

Antanas Mazelauskis, Pagebininkas,
3302 S. Morgan St.

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

Antanas Kasparavičia Rašt. Fin., 
3416 Auburn Avo.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius,
3220 Illinois Court.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.

J. M. Tananeviče, Pirmininkas, 
3244 S. Morgan St.

J. Ridikas, ivasierius, 
3200 DHnois Ct.

J. K. Chmieliauskas, Raštininkas,
3231 Auburn Ave.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO R. ir K.

Kaz. Nąugžemis, Pirmsėdis,’ 
3202 Auburn Ave.

Joe. Gurinskas, Pagelbininkai;, 
3347 Auburn Ave.

Ign. Mateliimas, Prot. Raštin., 
1424 So. 49 Avė., Cicero III. / 
J. S. Palyanskas, Fin. Raštin., 

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

2934_— 29 St.

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

Draugysčių Reikalai.

Paieškau darbo prie bučernės. Esu 
praktikavęs vienus metus. Moku kal
bėti lietuviškai, angliškai ir lenkiškai. 
Darbą žinau gerai. ;

Juozas Judikaicias, « 
2334 So. Oakley Av.; Chicago,- DI.

(11-13)

Ant pardavimo .pimtos klesos “meat 
market”. Bučernp randasi/tarp lie
tuvių apgyventa?' įMurimej.parduoti 
tuojaus. . Atsišaukite H. P. H.,1621 
So. Halsted Stiįfc ; - (10-^l^ji

Paieškau darbo už bučerj, nes gerai 
žinau tą darbą ir sušneku angliškai, 
lietuviškai, lenkiškai, čekiškai ir "slo
vėniškai. Norėčiau gauti darbą Chi
cago je. Atsišaukite šiuo antrašu:

Jonas Kavalevskis, 
3221 W. 38th St., Chicago, DI.

(10—12)

TAUPYKIT PINIGUS!
“Keistute” Paskolijimo ir Būdavo- 

jimo Dr-stė (Spulka) No 1. 4
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 33čies 
gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie- 
ne.L 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 lietuviški: Spulkų Chicagoje.

Virš minėta Dra gija (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) 
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 Dlinois Court.

su

2200.

Ant pardavimo taįsomeji čeverykų 
šapa ■ apgyventai Harp-' maišytų tautų. 
Gera proga deiįei gero žmogaus. . At- 
sišat kit po' num. 1825- Canalport Ave., 
Chicago, Bl. (10—12)

Reikalauju gerų kriaučių prie mo
teriškų drabužių siuvimo, prie’ sijonų 
ir žeketų. Geras mokestis geram 
darbininkui. Atsišaukit adresu: J. A. 
Svilow, 1765 Ogden Ave., Chicago, 
Illinois. (10—16)

Parsiduoda _ salijifi|ią geroj, vietoj. 
Priežastis pardavįmih1 savininkas nusi
pirko farmą, NdiiStiems gerd, proga. 
D. Petkus, 3329 S. Morgan St., Chi
cago, Ill. (. (11—13)

Parsiduoda lietuviška karčema (sa- 
liunas). Savininkas išvažiuoja. No
rintieji atsišaukite po antrašu: Tony 
Kinas, 1431 Blue Island Av., Chicago, 
Ill. • (11—13)

Paieškau savo draugo Adulpo hŲza; 
ro. paeiua iš Liškevos para p., kaimo 
Vilkentines. Girdėjau kad gyvena 
kur apie Bęstoną. Meldžiu atsišaukti.

Mikolas Aleksbnls, 
Box 393, Donora, 'Pa;

‘iPaieškau Anatno Narkevičio, paeiną 
iš Kauno gub., Šiaulių pav., Kuršėnų 
miestelio, 5 metai atgalios gyveno 
Portsmouth, N. H., o dabar nežinau, 
kur jis yra. Jis pats ar kas kitas, 
malonės atsišaukti šiuo adresu: %

Alb. Norkevieze, 
S22 N. Wene St., Ifewanee,' Ill.

Ant pardavimo karčema labai geroj 
vietoj, gera proga del lietuvio. 
Priežastis pardavimo savininkas turi 
du bizniu. . '' Atsišaukite: L.: Glajsek, 
570 W. ISth-St. gčirner Jefferson St., 
Chicago, Ill. (12—14)
------------------- ------------------------į ' ' --------------------------------------------

Ant pardavimo nauji rakandai pusę 
metų vartoti. Priežastis pardavimo, 
mirtis žmonos. RSkafidai parsiduoda' 
labai pigiai. ’ Antinas čėsas, 216 —• 
13th Ave., Maywood, Ill. (12—14)

į' ' • '■

Paieškau brolio Vincento Saunorio, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Užvenčio 
parap., Kuršo sodos. Jis išvažiavo į*, 
kasyklas Anita, Pa., jau daugiau kaip 
pusę metų nerašo, nežinau, ar .dar 
gyvas. Meldžiu jo draugų pranešti 
man, busiu labai dėkingas.

Jonas Saunoras,
16 Wadsworth St., Rochester, N, Y.

Paieškau savo draugo Antano Sam- 
sanavičiaus, Vilniaus gub., Trakų pav.’, 
Nemajūnų parap., kaimo Bučiukų. Tu5 
riu svarbų reikalą pas jį. Jis patą ar 
kas kitas, molonės duoti žinią šiuo 
adresu: 1 i

Antanas Sviezauskas, š* > 
Box 404, Turtle Creek, Pa.

Ant pardavimo d'dęis kotelis (kar
čema) mieste Rochester, N. Y. ant 
pereinamos gatvės, netoli lietuvių baž
nyčios, randasi ant kampo7 dviejų gat
vių. 5 stalai ; šaįidimio bolių (pool 
jtabes), 2 ritimo\ąleiį.'(bowling alleys), 
in ima nemažiau 'kaip $400 ant nedė
lios. Didelė užeiga lietuvių, lenkų ir 
anglų. 4 metai lease su privilegija to-, 
liau, randa $115 ant mėnesio už visą 
narna su 12 ištaisytų kambarių. Ati
darytas b na nedėliotais, elektrikinis 
pianas. Dikčiai ta voro ir daiktų. 
Labai gera vieta del lietuvio. Roches- 
teris yra cistas mietsas su 225.000 gy
ventojų, 
vietą.

Kaštuoja $2.700 ineiga į tą 
Atsišaukite pas: W. A. Stan

ley, 19 Stoke St. Rochester, N. Y.
(12-sl4)

fiV. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE. PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras Fiiecaas, Prezidentas, 
462 E. South St.

Antanas Šeškevičius, Vice prezidentas, 
501 New Grant St.

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

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

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

r Juozas Šnipas, Kasierius,
F" 386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
SV. JURGIO KAREIVIO K.

WILKES-BARRE, PA.
J. Laukus, Prezidente.fi,

425 S. Grant ..t.
7. Stanciką, Vice-prezid.,

57 Oak Lane.
8. 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. Sokr., 

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

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

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

Vine. Grigalių Fin. Raštin.,
718 .W 18thSt._

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

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

J. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

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

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

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

ELTrakšelis, Gvardijos Jenerolaš,. 
1852 W. 45 8t.

y. Jasulaitis, Gvardijos Adjutantas,
1 įtt Boniaviče, Gvardijos Maršalga,

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

33čia Serija prasidėjo Utarninke 
6tą d. Vasario 1912 m. Susirinki
mai atnibuna kas Utarninkas 8tą vai. 
vakare Dom. žemaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas IStos gatves.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų ,ir mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, galima 

’ . „ " ’ ateities.
Kožna akcija pasibaigia už 6 metų

Paieškau savo brolio Juozapo SpS'rb- 
kio, Kauno gub., Vilkmergės pav., t"Veį 
šintų parap., Maldeikių sodžiaus. Sep-į 
tyni metai kaip Amerikoje ir nežine 
kur yra. Jis pats arba draugai malo
nėkite apie jį pranešti. - ' ’

A. Spurckis,
Box 146, North Grafton, Mass.

- (12-13) ?. ,

sučėdyti pinigus del savo

ir atneša $100.
Todėl kviečiamo Lietuvius 

tuvaįtes prisirašyti.
Virš’minėta Draugiją (Spulka) yra 

po priežiūra valstijos Dlinois ir yra 
vedama pagal .tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų

ir Lie-

_ iš
lygų del pirkimo arba budavojimo Na
mų ant pirmo morgičiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų popierų.

Su guodone, 
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

3236 S. Morgan St.
Phones:—Yards 2716—Wabash 2200.

My. olas J. Tananevicze, Kasier. 
670 W. 18 St.

TĖMYKIT NABIAI!
Liet. Teatr. Dr-stės šv. Martino yra 

užpirktos šv. Mišios už visus narius 
šios draugystės, nedėlioję, 24 d. Kovo 
(Mach), 1912 m. Dėlto nariai gali 
atlikti savo Velykinę išpažintį aukš
čiau minėtoj dienoj, ‘ “incorpore” ne
reiks eiti. Su godone,

A. J. Kasparas, Prot. Rašt., 
3416 Auburn Av.

“AUŠROS” VAKARAS.
Nedčlioj 24 d. Kovo, 1912 m., M. 

Meldažio svetainėj 2242-44 W. 23rd 
Place, bus parengtas naudai mokslei
vių ‘ ‘ Aušros ’ ’ vakaras. Pradžia 6 
vai. vakare, iužanga 25c. ir aukščiau.

PROGRAMAS:
Lošemas Br. Vargšo 4-rių veiksmų 

dramos “PIRMI ŽINGSNIAI”. Po 
vadovyste paties autoriaus. 

VEIKIANČIOS YPATOS:
Murinsiąs .................. B. Vaitekunan
Murinskicnė .... M. Damijonaitienč. 
Enrikas .... . ....................... J- Briedis,
šmitke ......................... J. Prušinskas.
žvirblis ............................. S. Strazdas.
Barbora ............;.... P. Kriščiokiutė.
Ona ................................. A. žemaičiutė.
Jonas ........ . ................... J. Sankunas.
Frickas ..................... A. Miseviče.
šlapas ......................... . .. A. Šiukšta.
Baltrus  ............. J. Buragaš.

Režisierius. B. Vaitekūnas.
2) Pertraukose deklemacijos.
3) Po lošimui žaismes.
Apie lošėjus nėra ką ir minėti, nes 

jų vardai plačiai musų visuomenei, 
kaip gabus ir išlavinti musų artistai 
mylėtojai.

Žaismes bus vedamos vienu sykiu 
kelių rūšių taip, kad kiekvienam bus 
proga pasirinkti jam patinkamus, gerai 
surengtos žaismes užstos šokius ir pa
sitikime, kad kaip jauni taip ir seni 
liks užganėdinti. Meldžia atsilankyti 
“Aušros” rengėjų 
(11—12

Po

KOMITETAS.

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalingas geras vaikinas aptiekoje 

prie pardavimo. Turi mokėti lietuviš
kai ir lenkiškai. Atsišaukite: 2424 So. 
Oakley Ave., Chicago, Ill. (12—14)

Eeikalingas geras fotografistas, turi 
būti blaivus. Darbas ant visados. 
Adresas: J. R. Rashinski, 3200 So. 
Halsted St., Chicago, I1L (12—14)

Reikalingi trįs vyrai priė moteriškų 
drabužių. Nuolatinis darbas, užmo
kestis geras. Atsišaukite: Paul Lea
ses, 617 .W, 37 St, Chicago, III,

Reikalingos. lietuvės mergiMš parda
vėjos moteriškų kotų skyrij, taipgi ir 
del kitų skyrių krautuvės, gera alga 
ir nuolatinis darbas. Klan Bros., 
Halsted, 20 ir Canalport Av,

SUSTOK SUNKIAI DIRBĖS!/
Reiaklingi agentai, , kataliogas, 

informacijos dykai, tavoras ant barge. 
Nekurie musų agentai -peno ant dienos 
po $5 ir daugiau. Jaigu reikaliuji 
laikrodėlio arba ko kito, tai rašik, iūes 
ir ne agentams duodame ant išmokes- 
ti.es. Bet parašyk ar agentu nori hutį 
ar ką pirkti, kad žinotume kokio ąki* 
riaus kataliogą siuųsti, - Indek už oeį 
markę. - - ■ - * -

L. DAVIS AGENT,
P. O. BOX 4066, PORTLAND, ORE.

ANT PARDAVIMO. * |
Parsiduoda grosernė ir bučerne . po

No. 3314 Mospratt St. Savininkas 
nori išvažiuoti į tėvynę. Biznis tino; 
keliolikos metų yra gerai išdirbtas, 
apgyventa tarpe lietuvių ir lenkų.

(8-13)/: ■■
'i

AUKOS DEL ŠTRAIKIEBIŲ 
LAWRENCE, MASS.

Chicago, DI. 5 d. Kovo, 1912 m., bu
vo laikytas Republikoniškas Mass- 
Meeting, salėje T. Radavičiaus, po 
antrašu 936 W. 33rd, St. Pasibaigus 
mitingui, Jonas Dimšą, paaiškino su
sirinkusiems apie | jvargus lietuvių 
straikierių, LawrenceJ Mass, raginda
mas visus susirinkusius prisidėti nors 
po keletą centų del štraikuojančių mu
sų brolių lietuvių. ■ 1

Joseph J. Elias, kaipo Republikoniš-
. kas kandidatas ant Trustee if the Sa

nitary District of Chicago, pirmutinis 
paaukojo $5.00, Izidorius Nausieda 
$1.00,- o iš publikos'surinkta $5.40.

Tam pačiam tikslui,- per storonę Jo- 
jio Dimšp. ir. Jono. .Dgaado, liko^sušauk- 
tas viešas susirinkimas 10 dienoj Ko
vo, 1912 m., salėje T. Radavičiaus, 
aukautojų vardai, xę&ntl:- ..

Jonas Dimša 50e.,št*S^rc.----- ------
25c., K.Muinois 50’c.; J/ Jurevičius 5b&, 
P. Viršols 50c., J. Bugailiškis 50c., K. 
žalis 25c., M. TiKdkas 50e., P. Vai
tiekūnas 25c.,'’ J. Bųkantįs aOCf .V, įįe-. 
reška 25c.,įį.J. Gikią . 25c., §A. Letskia 
25c., A. <Bijanskaą $1.00, P. Urba 20c., 
A. Gečiutė 25e., J. Glavazdė 25c., A. 
Bakuniulė, A. Juršiutė ir A. Juršiutė 
$1.00. r f-

Surinktas aukas per Vincentą Jan
kauską (iš šalies) ir priduotas ant to 
paties susirinkimo/fįKovo 10 dieną, 
1912 m. '1 -f-’ f

Aukautojų vardai jeeka^ti:
V. Jankauskas $1.90, P. Juška $1.00, 

S. Ralis $1.00, J. Valius $1.00, J. Ur- 
bikas 50c., J.- Gedraitis 50e.,. J, Juš
ka ,50c.

Parsiduoda 4 lotai Roseland, Hl, 
priešais lietuvišką bažnyčią, labai ge
roj vietoj. Gera proga del lietuvio' 
pasibudavoti namą ir užsidėti .biznį.’ 
Kas norėtų pirkti tegul atsišaukia į; 
J. M. Tananevičio Banka, 3249-53 ’80.1 
Morgan St., Chicago, I1L ;

Parsiduoda pigiai fafrma su budin- 
kais 40 akerių Michigan State. Far- 
ma randasi labai gražioj pozicijoj ar
ti vandens. Atsišaukite į Z. M. Ta- 
nanevičio Banka, 3249-53 So. Mor
gan ■ St., Chicago, Ill. ~ \

Parsiduoda 3 lubų mūrinis na
mas ant Morgan Streeto, kur lie
tuvių apgyventa. Gera proga del lie
tuvių pirkti namą ir užsidėti biznį. 
Kaina $15000.00. Delei artimesnių 
informacijų atsišaukite į J. M. Tana
nevičio Banka, 3249-53 So. Morgan 
St., Chicago, Ill.

Parsiduoda grosernė ir bučernė, ar- 
klis ir vežimas, labai geroj vietoj, 
tarp lietuvių ir ' lenkų apgyventą. 
Parsiduoda labai pigiai, nes savinin
kas išvažiuoja Lietuvon. Atsišaukit 
po šiuo adresu: 4536 So. Hermitage 
Av., Chicago, Hl. (10—12)

Ant pardavimo, labai pigiai 2 lotai, 
medinis namas, 68 pėdų ilgio ir 25 plo
čio ant 2 lubų. Yra tinkamas del 
dviejų biznių ir del 2 šeimynų pragy
venimui po 5 ruimus kiekvienam, ar
ba pigiai yra duodamas ant randos. 
J. Sinkus, 8616 Vincennes Rd., Chi
cago, Ill. ____ (10—12)

Ant pardavimo geroj vietoj ir ge
rai išdirbtas biznis, kriaučių šapa. 
Parsiduoda iš priežasties savininko 
ligos, nes negali daugiau užsiimti 
bizniu. Parsiduoda labai pigiai. At
sišaukite pas J. Yuknis, 1620 So. 
Union St., Chicago, HL (10—12)

Ant išrandavojimo karčema su sve
taine. Biznis išdirbtas ir vieta randasi 
tarp lietuvių ir lenkų apgyventa. Ge
ra proga delei lietuvio. Iš priežas
ties pardavimo savininkas apleidžia 
miestą. Atsišaukite tuojaus. J. L. 
Bucley, 4819 W, 12th St., Grant 
Works, Ill, (11—13)

Ant pardavimo ‘‘ Ladies, and Gents 
Custom Shop”.- Parsiduoda visas biz
nis pigiai iš priežasties ncdatekliaus 
sveikatos.- .Darbo yra užtektinai kaip 
iš - liteuvių taip ir iš svetimtaučių. 
Gera proga del lietuvio. Atsišaukite 
tuojaus, W. D., 4567 .Wentworth Av., 
Chisago, Dl. IU-13)

.*-■ _ ■ f J-'-'- if DlIfcdWMRi 
Primaries: Tuesday, a>ril
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CHICAGO.

Partraukia pinigus 
Parsamdo bankinės

33rd

DEMOCRATIC CANDIDATE 
FOR NOMINATION FOR

girtuokjjauja. Dešimta dalis visos 
Europos gyventojų''“prakaite kak
tos” dirba _per dienas ir naktis, 
kad padirbai, išplatinti ir išgydyti 
tuos' nuodus — degtinę; dirba tik 
dėlei "to, kaff sunaikinti savyje jė
gą, ištuštinti kišenių ir pripildyti 
savais vaikais bei vaikų —- vai
kais prieglaudas, ligonbučius be
protnamius, kalėjimus ir priveisti 
■daf tarpu savęs visokių ligonių 
bei elgetų”. Kaina....................10c.

Agentai gauna 50 procentą ant mu
sų locnos spaudos" knygų.

Siųsdami pinigus adresuokite:
JONAS M. TANANEVIČIA,

3249-53 So. Morgan St., Chicago, Hl.'

****<***<************«****
| DR. O. C. HEINE |

DENTIST AS
8 Kamp. 31mos jr Halsted gatvių
* Ofisas viršuj Aptiekos
įį 15 metų vienoje apygardoje.
K*************************

ft ft ft ft 
% ft

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

-.Priima bankon pinigus ir moka 
3%. -Skolins 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.

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted st, Chicago.

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

BANKOS 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.TAHANEVICZE 
670 West 18th st., Chicago. 
.JPriimą bankon pinigus ir moka 
3%.' Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
{ visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėliais 
_ seredom, .ketvergais ir subatoms nuo 

‘oniką^ Diminenė. .8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- a. nįalcajs jr p5tnyj(ionla n|j0 g ryto jįj 
6 vakaro. .

FARUAS PARDUODU FARMAS.
Lietuvių Kolionija M xliigan Valsti

joj kur turi pirkę 10 lietuvių farmas 
Mason ir Lake Caunty turiu ant par
davimo daugybę geros neišdirbtos. 
*ttnės tarpe tų lietuvių farmų taįppat 
turiu. Gyvenamų f arm v su trobomis 
ir sodnais, žemę su moliu juodžemiu 
ir smėliu maišyta, kokios nori, tekios 
gali pasirinkti žemės. Parduodu pi- 
C<»i ant lengvų ižu •kesčių.. Adresuo- 
kic tuojaus, aš prisiusi’.’ lietuvišką 
informacijos knygelę ir mapą nuo 
mano žem dovanai.

ANTON KIEDIS, 
’EACOCK LAKE COUNTY, MICH.

(6-3)

BAGDZIUNAS
2334 S. Oakley Av., Chicago.

Moka $3.0u nuo šimto-už padėtus pi
nigui. Skolina pinigus statymui ir 
pirkimui namų, 
iš kitų bankų.
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies ir vagių po $3.00 metams. Per
ka ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda Sipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus į visas dalis svieto. No- 
tarijalnam ' skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legališkas popieras ir 
dovierenastis - ir užtvirtina pas kon- 
sulj. -

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

County Commissioner
IN THE CITY OF CHICAGO

VOTE FOR

0 Lawrence Azukas

K. J. FILLIPOVICH
General Agentas

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

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

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

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

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

Skaityk, M i sly k, Daryk
Nervuoti Vyrai

Ar jautiesi silpnas? Ar greit pa
ilsti? Ar tavo pomietis mažinasi? 
Ar turi silpnus ar skaudančius 
pečius? Ar nustoji energijos ir 
garbgodystę? .

Sergančios Moterys
Ar turi sunkius jausmus? 
skauda galvą? Ar esi nervuota? 
Ar tavo namų darbas greitai tavų 
pailsina?

; Ar jautięsi. pailsusi nuo ryto? Ar sukasi tavo galva? Arjlarosi tamsu 
• Ar slenka karštis ant tavo pečių pradedant nuo virš žemyn? Ar

tavo širdis dreba? Ar skauda galvą? Ar jautiesi pailsusi ir ar negali 
miegoti naktimis? Ar esi liūdnas?
Ar sergi kokioms chroniškomis ligomis kaip tai: kraujo užnuodijimu, 
škorfuliu, votimis, niežais, ištekėjimu, raudonąja gysla, patrūkimu, inkstu 
ir pūslės negerumas arba bile kokioms ligoms. Jeigu sergi toms arba 
kokioms kitoms ligoms] ateik į The Hot Springs Medical Institute, o gau
si X-Ray egzaminavimą visiškai dykai. Musų išsireiškimas: jeigu sergi, 
mes išgydysim, jeigu ne pasakysime tau. Mes turime specialistą dėl kiek
vienos ligos, kurie gydo pagal naujausios metodos medicinoj, chirurgijoj 
ir electro-teropijoj. Nebūk nusiminęs jeigu kiti daktarai atsisakė tave 
išgydyti ir nelauk ilgai, tuojaus ateik pas mus.mes išgydysim tavę kur 
kiti negalėjo. Nereikalauji važiuoti į šiltus kraštus išsigydyti, ateik pas 
The Hot Springs Medical Institute, nes vartojam tas pačias metodas.

J. LA PORTE, M. D. vyriausias gydytojas prie

HOT SPRINGS MEDICAL INSTITUTE
110-12 South State Street

Virszuj Orpheum Teatro Prieszai Palmer House Chicago, Ill.
TEL. RANDOLPH 5541 Offiso val. 9 ryto iki 9 vak. kasdien, Nad. 9 ryto iki 4 vak.

SPECUALIŠKOS 
KAINOS IKI 1-mi) BALANDŽIO.

$15.00 užtaisymas .'.................... $5.00
22k. auksu užtaisymai   ..........  $3.00
Ištraukimas dantų be skausmo dykai. 
Auksinei dantys 
22 k. .. 
Auksinei 
dymai . .
Aukso Bridgework i— $3.00
Sidabru pirpildymai .............50
Setas dantų    ... $3.00

Turėk paprotį ateiti nuo ryto, o- 
turėsi dantis tą pačią dieną. Visas 
darbas gvarantuojama ant 20 metų. 
Ateikit pas mus ir pamatykit musų 
darbą matyk mus prieš davimą darbo. 
Egzaminavojimas ir rodą dykai.

Sutartis bile ant kbkių išmokesčių 
galima padaryti. 

OBPHEUM DENTAL PARLOBS, 
110 ir 112 S. State St. Ketvirtos lubos

Atidaryta kas dienai Vakarais iki 
9 va., nedėiomis nuo .9 iki 4. Phone 
9 vai., nedėliomis huo'S iki 4. Phone

NEW CITY SAVINGS 
BANK

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

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

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

Wlfcn«SlelnM
1859 W. Chicago Ave.
6235 So. Halsted St.

..$3.00 
pripil- 
$1.00

TOWN OF LAKE SAV
INGS BANK
J. J. ELIAS, Skv.

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

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduodi, namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes' 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunėia pinigus j visas svieto 
dalis.

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

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normal 2617
ILLINOIS

NAUJOS KNYGOS KATALIKO” 
SPAUDAS.

1/ IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI 
arba Atėjimas ■ Gyvenimas ant 
žemės Jėzaus .Kristaus. Teatri
nis vaidinimas ‘ su gaidomis. Su- 
dėsė V. Juozas ?K...§I šis vadina
mas ‘ ‘IŠGANYMO APSIREIŠKI
MAI’ ’ turi savyj dešimtį skyrių 
su 32 atidengimais, ty. pradedant 
nuo Zakarijo, šv. Jono tėvo, lig 
Jėzaus kristaus ■ į i dangų užžengi-, 
mo. Pusi. 105. Kaina ...... 75c. 
Apdaruose K....ii.......... $1.00

2. DEGTINĖ-NUODAI, pagal N. N. 
Raštu parašė S. Kaimietis. šita 
yra labai naudingą knygelė kiek
vienam perskaityti, ii senų-seno- 
vės girtuoklystė skaitėsi biauria 
yda bei nuoĄėmn, kuri* praųaŠai 
ir galvočiai peikB bei su panieki, 
kinimu apie ją atsiliepdavo; bei 
nekados senovės laikuose žmonėą 
taip nebegirtuoklidjvų kaip dabax

IZIDOR NAUSIEDAS
917 West 33rd st., Chicago.

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

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

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

KRYŽIUS ELEKTRIŠKAS VOLTA.
Likosi išrastas Austrijoje prieš porą 

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

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

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

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

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

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

3925 W. NORTH AVE., CHICAGO, ILLINOIS.

Priima bankon pinigus ir moka 
3 ofo. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus • ir Jotus. 
Parduoda šifkortes r siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.
■ OFISO VALANDOS: Panedėlias, 
sereroms, ketvergais ir subatoms nuo 
B ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir pėtnyčioms ano 8 rytų iki 
• .vakaro,

PLUMBERIS
Suveda gazą, auras ir tt Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darb* gvarautuoja.
8862 Emerald Avenue • • Chicago, Ill.

Telephone Yartb 4527

11



r 3) B. Vaitie

Reikalaują pade j e j o

fŠipkortes ir Pinigy^iuntimąs
■apor

mo RUBLIU KAINOSant

pra

Revised Statutes

J. Damij 
— J. Bri

Eydkunų, 
$5.25 
$5.00 
$7.10 
$7.05

Saratavo gubernijoje vie
noj angtokasyktoj plyšę ga- 
zai ir pražuvę ant vietos 45 
darbininkai.

įaitiS; Raštininku 
isž M. J. D.

K. Jurgelionis, jo padė- 
Vaitiekunasjojas

Literatiškiem ckomisijon del 
parinkimassceniškų veikalų: 
1) K. Jurgelionis, 2) M. 
Viskoški 
kun'as.

Dabartines šipkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti Europon 
yra sekančios:

Tarp 
Bremen 
Hamburg 
Antverpen 
Rotterdam

iu is- 
Cook

ūži kiek-
arba

Dabar nuo-gruodžio' 1 d. 
1911 m. visų g^ų kūdikių 
pagimdymai,.kurie buvo tą 
patį mėnesį ir—sekančiais 
mėnesiais, reikia laikd pra
nešti Chicagos’ Sveikatos 
Konūsijonieriūi, arba Cook 
County Clerk’ui 
vieną tokį raportą, 
pranešimą pranešėjui bus 
mokama 25c., tik reikia nu-

Seniau viena dalis šitų 
įstatymų nebuvo visai pil
doma, būtent*užmokėjimas Off. ‘v 1 ’ ‘ •

Cerkvėje muštynės.
Stačiatikių cerkvėje 

North Side, kur valdinin
kauja “po ruskomu” popas 
Aleksandrov, andai buvo di
deli sumišimai. Popas lai
ke pamaldų liko apmuštas 
ir išmestas iš cerkvės. Bu
tų buvęs didelis kraujo pra
liejimas, jei ne policija, ku
ri visgi kelis parapijonis 
buožėmis apdaužė ir jų pen
kis areštavo. Popas kalti- 

sauvališką para- 
šeimininkavimą.

pareikalavę' pri
supto ir jiems

Buvusioji registracija. ;
I Ateinančiais rinkimaisChi- 
čagos mieste < turės teišę 
balsuoti dąugiąū pusės mili
jono piliečių. Miesto his- 
torijoje dar nebūta tokios 
skaitlinės piliečių registra
cijos, kaip buvusioji, kadam 
gi užsiregistravo naujai 112- 
941 piliečių. Pasirodo,kad 
iš keturiųmieste asmenų 
vienas turi teisę balsuoti.

Akušeriams žinotina.
Pavieto Cook raštininkas 

(Cook County Clerk) išlei
do laišką į visus gydytojus, 
akušeres ir bobutes, kurie 
priima gemančius kūdikius. 
Laiške kalbama, kad visi 
priimantieji gemančius kū
dikius apie tai tuo j aus pra
neštų pavieto vyresnybei 
tam tikromis spaudintomis 
blankomis, kurios veltui 
duodama tuo dalyku užsii
mantiems. ”

Norintiems plačiau suži
noti apie šį dalyką, reikia 
žiūrėti “Chapter 12 A. — 
Report of Births ~ and 
Deaths
M liūnais”

reikalauja sau padėjėjo. 
Andai pasirašydamas ąnt 
bondsų atsiliepęs: Chica
go priėjo'prie to, kąd reika
linga vice-majorąs, arba- 
majoro padėjėjas. Vienam 
labai sunku viskas apdirbti. 
Vienam perdaug: pasiraši
nėti ant bondsų, priimdinėti 
diplomatus, imti dalyvunią 
banketuose, sakyti prakal
bas. ’ — ■
* O visa sunkenybė guli ta
me, kad majoras pats asme
niškai turi pasirašyti, ant 
bondsų. Majoro sekreto
rius to padaryti negali. At
silankius miestan karo se
kretoriui, vienas kontrolie
riaus padėjėjas nubėgo pas 
majorą ant garlaivio su pra
šymu, kad tasai pasirašyti] 
ant b^dso, nes kitaip mies
tas įiegūl vesti reikalų.

Bankai nepriima bondsų 
su majoro sekretoriaus pa
rašu, taigi pasak Harrisono 
vice-majoras butų labai rei
kalingas

Majoras pasirengęs savo 
padėjėjui, pavesti žymesnių 
asmenų priimdinėjimą, da
lyvavimą banketuose ir kal
bų sakymą, ,

Pereitoj savaitėj majoras 
parašu patvirtinęs miesto 
tarybos nusprendimą, kad 
telefonų kompanijai nelei
džiama mieste taisyti “tik- 
tik” telefonus.

Majoras aplankęs histori- 
nį bokštą ties vandens sto
timi ant Chicago avė. Ta
sai bokštas stovįs nuo 1864 
metų ir beveik jau griūvąs. 
Jo pataisymui miestas pas
kyręs $15.000, tečiau tų pi
nigų permaža.

Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo Rosijos konsulio, 
taip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdomas.

Reikalaujanti šipkorčių j kitus miestus, rašykite mums į kur norite išva
žiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, paduokite mums visų vaikų metus, 
o mes atgal pačta prisiusime jums visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
liniją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderį o mes jūsų 
šipkortes kogreičiausiąi išsiųsime.

Adresuokite mums-visada Šitaip:

š Mažai anglies Chicagoj.
Anglies sandelių savinin

kai Chicagoje tvirtina, kad 
su anglimis badas greitai 
prisiartįsiąs ir, kad Chica
go dar nekuomet tiek ma
žai anglies nebuvus turėjus 
kaip dabar. Už tai kaltina
ma šaltoji žiema, o pastarai
siais laikais mažai miestan 
ir atgabenama, ypač dar 
prieš rengiamą straiką.

Mums regis, anglies san
delių savininkai tik muilina 
visuomenei akis, kad paskui 
butų galima prisikrauti sau 
.kišenius dolerių. K__

J, M. Tananevičia
3249-53 3. Morgan St., Chicago, Ill

lama, 
lokinr 

bobutėms ir Įąkųše- 
pridera tik nusinešti 
užrašus apie kūdikių 

priėmimą, o tenai ‘.viskas 
bus išpildyta veltui -ir jos 
gaus patikrinimą į Čounty 
išdininką, kuris ir išmokės 
joms prigulinčius pinigus.

Taigi lietuviams gydyto
jams, akušerėms ir bobu
tėms verta į City Hali- nusi
duoti ir iš ten pasiimti sau 
prigulinčius pinigui pir
miau pranešus apie kūdikių 
priėmimus. «

Ant. Rutkauskas, M. D.

namas uz 
Pijoje 
Areštuoti 
saikintųjų 
tas leista.

nai prisiekus pasirašyti 
pirm tų pinigų gavimo.

Štai kelios "ištraukos iš 
Cook County Clerk ’o, Ro
bert M. Sweitzer, laiško, ra
šyto vasario 27d. J912 m. 
su jo paties paradų:

“Man smagu apskelbti, 
kad t. v. Board o Commis
sioners of Cook- County” 
teikėsi paskirti pinigus ap
mokėjimui už -visus gimimų 
pranešimus, kurie - įvyko 
gruodžio 1 d. 1911 m. ir se
ka toliau visomis^ dienomis 
(iiv naktimis).iį

Todėl su džiaugsmu pra
nešu, kad dabar as 
leisti įsakymus
Comity išdininkui nuo mi
nėtos dienos apmokėta visų 
gimimų pranešimus 
tus ant spauzdintų blankų).

Ateityj reikalaujama, 
idant visų pereito mėnesio 
gimimų pranešimai? butų 
surašyti ant dvigubų!-pope- 
rų ir pristatyti Cook- Coun
ty Clerk’o ofisan”. ■<?

Blankos gaunama .'veltui 
Clerk’o ofise. Jei yra rei
kalas, tame ofise išpildoma 
tos -blankus be jpkio^užmo- 
kesčio ir prisieki 
Taigi musų mažai 
toms 
rems 
savo

Jubilejinis vakaras.
Pereitoj subatoj, kovo 16 

d., š. m., p. M. Meldažio sve
tainėje, ant West Side, at
sibuvo. jubilejinis vakaras 
su kalbomis, deklemacijo-* 
mis ir monologais. Vakarą 
parengė T. M. D. 28 kuopa 
paminėjimui prof. Jono 
Juškevičiaus 25 "metų su
kaktuvių mirimo ir T. M-. 
D. 15 metų sukaktuvių.

Pirmiausiai kalbėjo p. Ms 
J. Damij oiiąįtis. Nors 
'trumpai, bet aiškiai nupiešė 
T. M. D. hištoriją. Pas
kiau priminėj kad 28 kuopa 
daugiau darbuojasi tautos 
labui už visas, kitas -kuopas 
Chicagoje, rengdama vie
šuosius vakarėlius atmin
tims: Kudirkos, Vaičaičio, 
Jauniaus ir kitų. Jam pa
baigus kalbėti deklemavo p. 
B. K. Zaurytė. Stepuks su 
Baltrumi (V. Brusokas su 
R. Zaura) pasakė monolo
gą “Fotografistas”. Pas
kui kalbėjo p. B. K. Balutis 
apie rašymosi T. M. Drau
gijom Jo kalba visiems la
bai patiko. Toliau deklema
vo p. K. Kaupaitė, kas jai 
gerai nusisekė, o paskui 
kalbėjo d-ras A. L. Juška 
apie profesoriaus Jono Juš
kevičiaus gyvenimą. Dar 
pasakė deklemaciją p. K. 
Zaurytė ir ant galo persta
tyta monologas vardu “Ste
puko kiemas”, ką vaidino 
Stepuks — p. Brusokas 
ir jo žmona — p. B. Kau
paitė.

Vakarėlį galima pava
dinti agitativiniu, kad kuo- 
pon pritraukus daugiau na
rių. O prie T. M. D. prigu
lėti yra verta ir naudinga. 

' Metais užsimoki 60c., už ką 
aplaikai 50c. vertės knygų. 
Girdėjau, kad tą patį vaka
rą prisirašė 45 nauji nariai.

Toj pačioj salėj kovo 24 
d. š. m. atsibus “Aušros” 
vakaras, kuriame bus lošta 
drama “Pirmi žingsniai”.

Karklynas.

prelekcija.
o 1912 m., 3 vai 

svetai-

Nauja dramatiška dr-ja.
Kovo 6 d., vakare, Fel

lowship svetainėje, prie 33 
place, suėjo parinktieji Sce
nos Mylėtojai pasikalbėti 
apie Chicagos lietuvių sce
ną ir jos reikalus. : Susi
rinkusieji 14 asmenų, visi 
kaip vienas, sutiko reika
lingu esant inkurti gabes
niųjų aktorių draugiją, kuri 
kaip išgalėdama rūpintųs 
lietuvių scenos patobulini
mu.

Kovo 14 d., toje pačioje 
vietoje invyko antras pla
tesnis susirinkimas ir in- 
kurta “Dramos Draugija”.

Ši draugija rūpinsis vaiz- 
dinti scenoje geresnius vei
kalus geriausiomisišgalėmis. 
Rūpinsis nevaizdinti veika
lų by tik vaizdinu?, bet 
stengsis atlikti dailiai, ar
tistiškai. Šitam nori pa
švęsti visas savt> jėgas, ir 
kad šitą atsiekus, darys ne 
tik didesnį skaičių repetici
jų prieš lošiant kurį veika
lą, bet ir mokinsis sęenos 
meno tam tikrose savo su
eigose. "

-“Dramos Draugija 
dės lošti tik nuo sekančio 
rudenio. ValdyBdh įŠrink- 
ta šie asmens :. .Rezisiferium

40.00 
45.00 
42.50 
40.00 
42.50 
42.50 
42.50
41.00
43.00 
41.00 
41.00 
41.00 
41.00

Įkrajų. Čia paduodame kainą kelio per vandenį: Iš krajaus.
$35.00 Hamburg American Lineiš Hamburgo per New Yorką eina 9 d. $42.50 
33.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per Philad’a eina 12 d. 
40.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. eina 7 d. 
35'00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d 
33.00 North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 d. 
35.00 
35.00 
35.00 

,35.00 
40.00 
35.00 
35.00 
33.00 
33.00

Namų prityrimas.
Žinojimas — tai prityri

mų pasekmė. Mes turime 
daug dalykų bandyti, kol 
pasiekiame pageidaujamų 
pasekmių. Tas pat buvo 
musų tėvų-protėvių daroma. 
Daug žolių ir i augalų buvo 
mėginta, kol susekta, kurie 
jų tinka maistui, kurie pa
šarui, o-kurie gydymui. 
Kiekviena gentkartė dėjo 
savo patyrimus prie senes
nių patyrimų, kol pagalios 
išsivystė dabartinis gydy
mo mokslas. ’ Daugumas žo
lių pradėtą jungti krūvon, 
kad padarius didesnį ir 
greitesnį veikimą į žmogaus 
kūną. Tuo keliu buvo su
sekta vaistas, žinomas var
du Triner’s American 
Elixir of Bitter Wine. Daug 
mėginimui buvo padaryta, 
kol šitas švaistas pasisekė 
taip tobulai i sutaisyti. Jį
reikia vartoti visokiose li
gose, paeinančiose nuo ne
sveikų vidurių, kaip antai 
nuo apetito stokos, nuo 
nusilpnėjimo, nuo vidurių 
sukietėjimo, galvos skaudė- “ 
jimo, nervingumo. Gauna
mas visose aptiekose. 1 Jos. 
Triūer, 1333 —1339 So. > 
AsWand av^., Chicago, Hl. |

*‘Aušro
24 d. ko

po pietų, “Aušros
nėj, 3149 S. Halsted st., bus 
skaitytą referatas Sirvydo 
temoj: “Musų jaunuomenės 
takai”. -

Chicagos sufragistės.
Ateinančiais pavieto ii 

miesto rinkimais piliečai tu
rės progą savo balsus 
duoti ant klausimo, ar 
terims galima suteikti 
savimo teises, ar ne.

Pavieto Cook teisėjas J. 
Jp. Owens andai užtikrino 
sufragisčių komitetui, kad 
jis tą klausimą liepsiąs pa
žymėti ant balioto.

To balsavimo pasekmės 
neturės jokios reikšmės, tik 
tiek, kad sufragistės patirs, 
kaip į jų reikalą žiūrisi pi
liečiai.

Sufragistės pasitiki di
džiuma balsų laimėti ir ta
sai taigi laimėjimas joms 
suteiks daug tvirtumo ir to
liau kovoti už lygias teises.

Tomis dienomis jos pra
dėjo smarkias agitacijas, 
by tik gavus daugybę balsų.

Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 d.
Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 
Russian American Line Libava per New Yorką, eina 10 d.
Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Halifax, eina 9 d.
Cunard Line iš Hamburgo per New York eina 7 dienas
White Star Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 
American Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 
Anchor Line iš Antv. arba Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 
White Star Dominion iš Hamburg per Portland, eina 8 dienas 

Apart šitų kainu kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikonišku Citizens 
popieru, turi mokėti £4.00 Head Tax.

Apart šitų linijų mes turime ir daug kitų į visas dalis svieto, jeigu reikalas 
parašyk iš kur i į kur nori važiuoti, o mes kainas paduosime koteisingiausiai.

Kainos Europos Geležinkelių
ir Tilžės 
$5.20 
$4.85 
$6.95 
$6.90

2. “TEATRAS” No. 4 —5, talpina 
nauja lietuviu scenos veikalą To- 
gabonenij’ko “žmogžudžiai” pen- 
kiaveiksmis gyvenimo vaizdelis 
Vertė J. Jaunutis. Taipgi yra į 

dvi dainelės harmonizuotas K. Dir- 
žio. I. “Ant kalno malūnėlis” 
ir II “Pilka volungėlė”. Vil
niuje, 1912, pusi. 110. Kaina šio 
veikalo .;............     45c.

Siunčiant pinigus uždėki
te antrašą šitaip:
JONAS M. TANANEVIČE

3249 53 S. Morgan St. 
Chicago, Ill.

GAUNAMA “KATALI
KO” KNYGYNE

Metraštis - Almanachas 
“Šviturys” su kalendoriu
mi 1912 mietams.

Jono Rinkevičiaus išleis
tas, Liudo Giros redaguotas. 
Šis Kalendorius 1912 m., 
pavadintas “Švitury”, yra 
tai knyga, kurios ligšiol pa
sigesdavo lietuvis inteligen
tas. Čia skaitytojai ras 
pilną naujausių musų ge
resnių rašytojų veikalų.

I Literatūros skvrius, II v 7

Visuomenes ir gyvenimo 
skyrius, IH Pažinkime Lie
tuvą ir IV Informacijų sky
rius.

Vilniuje!1911 m., 287 pus
lapių, kaina su prisiuntimu 
75 centai.

Gauta iš Vilniaus “Teat
ras” No. 2 ir 3, talpina nau
ją scenos veikalą Togoboč- 
nijko “Iš Meilės”, penkia- 
veiksmė drama, su dainomis 
ir šokiais. Vertė Jaunutis. 
Taipgi muzika: I Ant kal- 
no.iiiialiiiiĖlis,! JI.:Mane ma- 
tuše barė- iri lll Linksma 
Volungė. Harmonizuota 
K. Diržio Vilniuje, 1911 m., 
pusi. 119, kaina su prisiuii- 
timu 50 centų.

Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštu.

Bublių $ c Bublių $ c Bublių S c Bublių g
1 - .52)4 29 15.23 57 29.93 85 44.
2 1.05 30 15.75 58 30.45 86 45.
3 1.58 31 16.28 59 30.98 87 45.
4 2.10 32 16.80 60 31.50 88 46.
5 2.63 33 17.33 61 32.03 89 46.
6 3.15 34 17.85 62 32.55 90 47.
7 3.68 35 18.38 63 33.08 91 47.'
8 4.20 36 18.90 64 33.60 92 48.
9 4.73 37 19.43 65 34.13 93 48J

10 5.25 38 19.95 66 34.65 94 49.
11 5.78 39 20.48 67 35.18 95 49J
12 6.30 40 21.00 68 35.70 96 50.
13 6.83 41 21.53 69 36.23 97 50.
14 7.35 42 22.05' 70 36.75 98 51.
15 7.88 43 22.58 71 37.28 99 51.
16 8.40 44 23.10 72 37.80 100 52.
17 8.93 45 23.63 73 88.33 150 78.
18 9.45 46 24.15 74 38.85 200 104.
19 -9.98 47 24.68 75 39.38 300 156.
20 10.50 48 25.20 76 39.90 400 209.
21 11.03 49 25.73 77 40.43 500 260.
22 11.55 50 26.25 78 40.95 600 312.
23 12.08 51 26.78 79 41.48 700 364.
24 „ 12.60 52 27.30 80 42.00 800 416.
25 13.18 53 27.83 81 42.53 900 468.
26 13.65 54 28.35 82 43.05 1000 519.
27 14.18 55 28.88 83 43.58 2000 1039.

’ 28 14.70 56 29.40 84 44.10 3000 1558.

12


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

