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Huerta vostik laikosi.
Graikija persigandus

Sostas-tai “gešeftas
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Japonija neteko didvyrio
Karo pasekmes

EUROPA NETEKUS 
KANTRYBES.

Gana jau tų avanturų 
Meksike.

Europos valstybės, kurios 
turi bent kokius reikalus su 
Meksiku, labai neužganėdin
tos dabartiniu Meksiko te
roru ir padėjimu. Tuomi 
daugiausia, žinoma, neuž
ganėdinti kapitalistai, kurie 
ten turi indėje ne menkus 
kapitalus ir iš jų šiais lai
kais neąpturinti naudos. 
Jie tatai daugiausia ir spau- 
džia savo valdžius pąsidar- 

^mm>tr~iii'iiė'žiurėti abejingai 
i betvarkę Meksike. Vienoj 
ambasadų Washingtone iš
reikšta, kad, kas tiesa, Eu
ropos valstybės nemanan
čios savarankiai Įsiveržti 
Meksikan, tečiau norima 
priversti Suvienytas Valsti
jas, idant jos galutinai pra
dėtų savo politikinį darbą, 
ty., kad savo teorijas sulyg 
Meksiko įvykdintų galuti
nai praktikon.

Štai pav. Huerta paskel
bė Meksiko valdžios suban- 
krutijimą. Nekurie diploma
tai mano,, kad jis tai tyčia 
padaręs, bi tik sulaikius už 
bondus mokėjimą ir tuo ke
liu privėrė ius Suvienytų 
Valstijų ten įsimaišymą. 
Taigi Huerta nusprendęs 
verčiau pasiduoti Dėdės 
Šamo pergalei ir Meksiko 
liaudies akyse palikti kan
kiniu, negu patekti revoliū- 
cionistų rankosna, kurie ne
atbūtinai ji pakartų kaipo 
maištininką. Kadangi revo- 
liucionistai nuolat visur lai- 

‘ mi, tatai Huerta persigan
dęs tveriasi paskutinio iš
sigelbėjimui budo.

Reikia žinoti, kad Villa 
jau į savo rankas paėmė vi
są šiaurinį Meksiką. Kitur 
silpnos federalist!! ingulos 
be mūšio turės pasiduoti. 
Centraliame Meksike gen. 
Carranza traukia link sos
tinės, gi pietiniame Meksike 
šalį terorizuoja Zapata. Hu- 
ertą išgelbėti tegali tik Su
vienytos Valstijos. Kadan
gi Europos valstybės dau
giau simpatijos turi link 
Huerto, tatai ir mėgįs Suv. 
Valstijas priversti įsimaišy
ti Meksikan ir įvesti ten 
tvarką.

Bet kol saulė patekės, tai

rasa ir akis išės. Kol 
vienytos Valstijos 
peržengti Meksiko 
tai ten dar ne vienas*tnks-
tantis gyvasčių bus nerei
kalingai pragaišyta ir krau
jo klanai pralieta.

Su- 
išdris 
sieną,

IIUERTA APLEIDŽIA
MAS.

Nekurie geriausi jo bičiuo- 
liai ji apleidžia.

Andai Meksiko diktato
rius Huerta su savo minis- 
teriais del stokos pinigų 
nutarė sulaikyti visus mo
kesčius, prigulinčius užsie
nių valstybėms, vadinasi, 
paskelbė Meksiką susiban- 
krutijusiu. Kadangi tuo pa
skelbimu sulaikyta algos iri 
visiems Meksiko federa- 
liems valdininkams, tatai 
Huerto pasiuntinys Fran- 
cijoje, de la Barra, nuo sa
vo vietos atsisakė ir Pary
žių apleidęs iškeliavo i 
Šveicariją. Panašiai pasiel
gęs ir Adolfo de la Lama, 
kuris finansiniais reikalais 
buvo viešėjęs Paryžiuje. 
Mat, nėra algoms pinigų, 
nereikia nei valdininkų.

Huerta, kad palaikius 
šiek-tiek savo finansini pa
dėjimą, sumanęs ant gy
ventojų* uždėti speciales 
priverstinas mokestis. Tik 
klausimas, kaip i tai atsi
neš jau ir taip perdaug su
varginti gyventojai.

Revoliucionistų gen. Vil
la. savo armiją traukiniais 
iš Chihuahua siunčia link 
Torreon. Tą vietą užėmus, 
jam liks atviras kelias link 
pačios sostinės. Ties Tor
reon, sakoma, jau prasidė
ję susirėmimai.

H|Mi|

•
,-L <<^08£0K Ml.

ŠŽfflAKb^AsHJMA

kas

lŲSHif

?' fti^HArHAPPtNED5t<5APANTN'PA5T~g^jPTlOr< 2 VOĮCANOjN'ACTION. 7

Japonijos Kiušiu salos žemlapis, kur ištiko baisus kelių ugnekalnių išsiveržiamai. 
Vaizdas 1 parodo lavą ir pelenais apklotą apylinkę. Vaizdas 2 parodo veikiantį 

ugnekalnį.

ponų-rusų karo, kuomet 
ties Čušima rusų karo lai
vynas visai buvo sunaikin
tas. Sunaikinus tą vienati
nį Rusijos laivyną, Japoni
ja aną apgalėjo ir nuo to 
laiko žymiai pakilo.savo ga
lingumu. Visi japoniečiai 
apgailestauja tą didvyrį.

NĖRA ROMYBĖS.
Ir Norvegija sumanius 

ginkluoties.

1. susirinko 
parlamentas,

jo atidarymas iškilmin- 
atlikta sekančią dieną, 
tą dieną sukako lygiai 
metų Norvegijos impri

Sausio 
Norvegijos 
bet 
gai 
nes 
100
gulmybės.

Atidarius parlamentą vi- 
supirmu valdžia įnešė be 
jokiu atidėliojimų sudru- 
tinti armiją ir karo laivyną. 
Norvegų valdžia ir tauta 
labai gerai supranta, kad 
jei kartais gimtų europinis 
karas, kuris kuomet nors 
turės ištikti, reikia iškalno 
būti pasirengusiems, idant

vės ir nepatekus 
nors galingesnes valstybių 
vergijon.

Tatai Norvegijos parla
mento pirmutinė priedermė 
bus — nuskirti tam tikras 
pinigų sumas naujiems ka
ro laivams ir sausžemio ka
riu! nnenės sustipti] ūmui, 
kad tuo budu apsisaugojus 
pramatomų pavojų.

NAUJAS KARAS.
Graikija šiuo sykiu bijosi 

Turkijos.
Graikijos premieras Ve- 

nizelos kreipiasi į Europos 
valstybes maldaudamas, i- 
dant jos savo intekme už
bėgtų už akių rengiamam 
naujam karui Turkijos su 
Graikija. Venizelos tvirtina, 
kad nuo to laiko, kuomet 
Enver-bei paliko karo minis- 
teriu Turkijoje, kiekvienų 
diena tegalima sulaukti 
naujo karo gaisro Balka
nuose.

Kad patraukus ,savon pu-

son valstybes, premieras pa
sileido kelionėn per visas 
Europos valstybes ir joms 
asmeniškai perstatys baisų 
graikų padėjimą, jei Turki
ja paskelbtų prieš juos ka
rą. Kuomet Turkija pasta
raisiais laikais nupirko vie
ną iš Brazilijos milžinišką 
karo laivą, ji ant vandens 
paliko daug tvirtesnė už 
Graikiją, nekalbant jau 
sausžemio, kur turkai kelis
syk graikus persvertą.

Graikijos laikraščiai iš
gąstingai rašo apie tą gali
mą karą. Sako, jogei Turki
ja pirmiausiai pulsis ant 
Graikijos ir ją pasmaugus 
griebs kitas paeiliui Balka
nų valstybėles į savo nagus. 
Vadinasi, panaudos Nepo- 
leono sistemą ir išnaujo įsi
viešpataus Europoje. Taigi 
Graikija maldaujanti vals
tybių įsimaišymo tau daly
kai!.

įnešiinus kariuomenės rei
kale. Po devynių valandų 

‘ trukšmingų svarstymų se- 
| kė balsavimas. Ir kuomet 
valdžios priešininkai gavo 
viršų, ministerių pirminin
kas pakilo ir perskaitė ca
ro Ferdinando ukazą, ku- 
riuorni išrišama parlamen
tas, kaipo neturintis palin
kimo darbuoties šalies la
bui. Nauji parlamentan rin
kimai atsibusią sulyg kon
stitucijos rodymo, ty. bėgyj 
poros mėnesių.

Šis parlamentas atidary
mo metu carui Ferdinandui 
nepatiko, nes jam nesigailė
ta išmetinėjimų. Todėl iš- 
anksto buvo paruoštas ir 
ukazas jo paleidimui.

Turbut carui Ferdinan
dui baigiasi ten viešpatavi
mo dienos. Nes tas jo pasi
elgimas dar labiau gyvento
jus sukiršino, ir jie steng
sis Bulgariją pakeisti res
publika.

valstybės nenuskirsią janl 
atsakančios algos ir kol ne- 
pravesią finansinių refor
mų Albanijoje, kokios ten 
esą būtinai reikalingos. An
dai jis apreiškęs, kad sostą 
užimsiąs tik su ta ja išlyga, 
jei Albanija turėsianti už- 
gvarantuotą tarptautinę 
paskolą, kuri reikalinga jo 
algai ir jo karališkam už
laikymui. Vadinasi, pir
miau pinigai — paskui sos
tas. Kun. Wied rupi ne Al
banijos gerbūvis, bet asme
niškas pelnas. Su tokiuo 
valdovu Albanija tegali su
silaukti tik pražūties.

BAISIOS KARO PASEK
MĖS.

Vyriškių skaitlius labai 
sumažėjo.

Apie pasibaisėtinas karo 
paselinęs 'geriausiai visus 
pertikrina pastarasis gy
ventojų suskaitynias Bul
garijoje pasibaigus karui, 
ypač naujose, jai patekusio
se, teritorijose.

Prijungtoj prie Bulgari
jos Makedonijoj vyriškių 
skaitlius sumažėjo nuo 175.- 
000 lig 42.000. Bulgarijai 
priklausančioj Trakijoj pa
likę tik 225.000 vyriškių iš 
494.000. Pav.
Mustafa Paša, 
šia kautasi, iš
riškių paliko vos 4.000.

Vadinasi, šimtai tūkstan
čių žmonių išnaikinta, 
šaudyta, sudeginta ir 
Ulėje supudinta.

Tai karo pasekmės!

apskrityj 
kur ilgiau- 
33.000 vy-

PARLAMENTAS IŠRIŠ
TAS.

Paleista už valdžios įnešimų 
ignoravimą.

Nesenai atidarytą Bulga
rijos parlamentą (sobrani- 
je) ministerių pirmininkas 
Radoslavov išrišo, kuomet 
parlamente gimė aštrus pa
sipriešinimas prieš valdžios

PIRMOJ VIETOJ PI
NIGAI.

Kun. Wied nenori užimti
Albanijos sosto, kol nebus 

jam gvarantuota geras 
išdo stovis.

imti ten sosto, kol Europos 
Nuskirtas Albanijos sos- 

tan kun. Wied nenorįs už-

DIDVYRIS MIRĖ.
Tokio pasimirė garsus 

ponijos admirolas Ito.
Garsus japonų admiro

las, grafas Yukyo Ito, ku
ris padarė galingu Japoni
jos karo laivyną, mirė To
kio mieste sulaukęs 71 me
tų amžiaus. Miręs buvo ko
mendantu karo laivyno ja- 
ponų-chiniečių karo metu, 
1894 metais. J o rūpesčiu 
pataisytas uostas Veihavei 
ir jis sunaikino Chinijos lai
vyną Geltonose jūrėse. Pas
kui nuskirtas karo laivyno 
generalio štabo viršininku, 
suteikė neapka inuo jam u s 
Japonijai patarnavimus ja-

J a-
su- 
že-

BULGARIJA NENORI 
KARO.

Premieras užgina visokius 
gandus.
gandai apie gali- 
naują karą Bal- 
ypač Bulgarijos 
nors valstybėle, 
Bulgarijos pre-

valdiškai užginti.

Į va irus 
mą gimti 
kanuose, 
su katra 
pagaliau 
mieto
Premieras savo parlamen
tui pranešęs, jogei tas yra

neteisybė ir visai nieko to
kio panašaus apie tai nei 
kalbama, nei manoma. Tie 
apie naują karą gandai bu
vo kilę ėmus Serbijai savo 
kariuomenę kilnoti iš vie
nos vietos kiton, taippat 
apie nepasekmingą taikos 
tarybų vedimą Bulgarijos 
su Turkija.

Bulgarijos premieras aiš- . - 
kini pažymėjo, kad visokie 
girdai, buk Bulgarija atei
nantį pavasarį mananti pa
skelbti Turkijai naują ka- ' 
rą ir anan išnaujo intrauk- 
ti Balkanų valstybėles, ne
turinti jokio pamato. Bul
garija visai nemąstanti apie 
karą. Premieras pridūrė, 
kad diplomatiniai santikiai .
su kaimininėmis valstybė- ;
mis esanti kuogeriausioj l
tvarkoj, išėmus vieną Grai
kiją, prieš kurią nenorima I
nusižeminti... už paskuti- j
nius smūgius. I

GENERALIO STRAIKO 
PROKLEMACIJA.

Picinės Afrjkus-Unijos vai-

Visų darbininkų unij'ifl 
Federacija Pietinėj Afri-I 
ko j paskelbus generalįl 
straiką. Kas link straikoį 
paskelbimo patįs darbinm-į 
kai didžiuma balsų nubal-i 
savo straikuoti. Kuometl 
streikas paskelbta, vietosi 
angliška valdžia griebėsi! 
aštresnių priemonių ir vi-| 
sur paskelbė karo stovį.l 
Todėl nuo šio laiko valdžiai 
turės teisę visus darbinin-l 
kus priverstinai varyti priel 
darbo ir nepaklusnius, sa
koma, aštriai baus.

Pietinės Afrikos Unijos] 
valdžios pirmininkas, gen.| 
L. Botha, apreiškęs, kad 
valdžia jokiuo budu nenu- 
sileisianti ir ji apramysian- 
ti dabartinį darbininkų 
straiką tai]), kad busimoms 
žmonių generacijoms (k-ir i 
toms) ant visuomet atsino- 
rėsią straikuoti.

Vadinasi, Botha darbi
ninkams grasina. Kasžin 
ar jam kartais neatsinorės 
ten pirmininkauti darbi
ninkams susivienijus ir pa
rodžius savo galybę?

CARAS DUODA OR 
DENUS. M

Už bylos vedimą, apdovani* 
tas ir nuskirtas i senatorių®

Kievo prokuroras Al 
Čaplinskis, kuris buvo vioj| 
šuoju valdžios skundėju 
sensacijinėje Beiliu byloje,, 
nuo caro aplaikęs šv. Sta
nislovo pirmojo laipsnioj 
ordeną ir lygia dalimi nu J 
skirtas slaptuoju caro pata-’ 
rėjų ir senatoriumi.

Tokiais tai žmonėmis ca-j 
ras apsistatę ir jis manoj 
kad taip visados laiminga 
jam busią.

1
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Miestas lietuvių rankose. 
Vyras nusišovė. Darbai ei

na gerai.
Šio miesto visa valdyba 

lietuvių rankose. Miesto 
galva yra p-nas Petras Do- 
viatas, visi aldermanai, a- 
part vieno, yra lietuviai, po
licijos viršininkas yra p-nas 
Žičkus, gaisrininku virsi- 
ninkas p-nas Geryba, iždi
ninkas p-nas Tuvada. Visi 
policiantai apart vieno yra 
lietuviai. Lietuviai, aplamai 
imant, gražiai gyvena.

Per Kalėdas nusišovė B. 
Šlikas. Labai nesugyvenęs 
su savo žmona.

Darbai eina gerai. Dirba
ma visose dienose. Tik dvie
jose kasyklose tedirbama 
po dvi dieni savaitėj. Bet 
naujai pribuvusiems sunko
ku gauti darbų. Reikia daž
nai laikytics prie bosų, kol) 
galų gale išgirsta linksmų 
naujienų — “ateik rytoj.”

J. M. G. J.

me- 
blo- 
pas

WATERBURY, CONN.
“C ; -'vaite” scenoj. Kon
kursui...a tarp vakarų ren
gėjų. Nelaimė patiko lietu
vį. 20 sužeista gatvekariams 

susikūlus.
Gruodžio 31 d. buvo čia 

statyta scenoj veikalas “Ge
novaitė”. Iš lošėjų buvo jau 
gerai prasilavinusių, bet 
taipgi buvo ir tokių, kurie 
pilimi kartu pasirodė. Ži
noma, pastariesiems buvo

c š 
□ošimų gi kalbėjo kun. Kar- 
kauskas. Nurodinėjo, kad 
geri lošimai daro gerų in- 
tekmę į žmones. Toliau ra
gino žmones prie skaitymo, 
švietimosi. Sakė, kad laik- 

| raščius skaitant nereikia 
užsiganėdinti vien žinių per
žiūrėjimu, bet taipgi gerai 
įsiskaityti į rimtesniuosius 
straipsnius. Sakė, kad laik
raščių skaitymas yra geras 
ir naudingas laiko praleidi
mas. Ragino galop rašinėti 
žinias į laikraščius.

Čia turiu patėmyti, kad 
pas mus ima įsigyventi la
bai blogas paprotys. Jei 
vieni rengia lošimų, tai tuoj 
tų pat vakarų ir kiti. O iš 
to. žinoma, ir vieni ir kiti 
kenčia. Taip buvo ir su pas
taruoju vakaru. Viršuj ap
rašytas vakaras buvo su
rengtas bažnyčios naudai. 
Tuo pat vakaru šv. Onos 
dr-ja turėjo balių. Tie ir ki
ti po mažai pešė. Vos iš
laidas padengė. Argi galų 
gale supras konkurencijos 
kenksmų.

Sausio 6 d. patiko nelaimė 
P. Matusevičių. Jis nupuo
lė nuo trečiųjų lubų stato
mo namo. Taip susižeidė, 
lad po trijų valandų mirė. 
I’rigulėjo į penkias dr-jas. 
Buvo

DORRISVILLE, ILL.
Anglas nušovė lietuvį, 
žmogžudis paleistas.

Kalėdas lietuviai gražiai 
pas mus praleido. Nebuvo 
peštynių ir šaltojon niekas 
nepakliuvo, kaip kitais 
tais būdavo. Taigi tas 
gas paprotys, matyt, 
mus jau nyksta.

Bet be to čia baisi nelai
mė atsitiko. Gruodžio 26 d. 
pas Simonų Krasnauskį bu
vo atvažiavęs jo pusbrolis, 
Vincentas Jokubavičius. 
Dirbo kasykloj Vasson, III. 
(8 mylios atstu nuo Dorris- 
ville). V. Jokubavičius, pa
sisvečiavęs, laimingai norė
jo sugrįsti atgal; 8 vai. va
kare atėjęs ant gatvės ties 
S. Liutvinavičiaus krautu
ve, laukė elektrikinio trau
kinio. Belaukdamas pasida
rė cigaretę, ir paprašė pas 
vienų anglų degtuko užsi
degti cigaretui. Anglas išsi
traukė revolverį ir paleido 
2 kulipkas į galvų, 3-čių į 
krutinę. V. Jokubavičius 
krito ant vietos negyvas. 
Žmogžudis anglas tuojau 
nuėjo į policijų ir pasakė, 
kad jis nušovęs“onkių”,ku
ris norėjęs jį “.-tį Vabavoti” 
ir sakęs: “Throw up yuor 
hands!” Kiekvienam iš lie
tuvių aišku, kad tas žmo
gelis negalėjo tokius žo
džius ištarti, nes tik 4 mė
nesiai kaip iš Lietuvos.

Piktadarį anglų tuoj aus 
paėmė į kalėjimų, bet už ke
lių valandų paleido išrazda- 
mi jį nekaltu.

Priežastis tam: pas S.
Bplllfiauslq būVo atėjęs ka| 
vykių boselis ir, prisigėręs 
gerai raugalo, pradėjo ne
mandagiai elgties ir norėjo 
pabučiuoti Krasnauskio mo
terį, bet toji nesidavė. Tuo
met nabašninkas V. Joku
bavičius, paėmęs už čiup- 
riuos boselį, išstūmė per du
ris. Boselis eidamas pro du
ris pasakė, kad aš tau pa- 
fiksysiu. Ar nebus tik bo
selio nuprašyta, kad V. Jo- 
kubavičiui galų padarytų. 
Kalbama, kad toji kruvina 
tragedija iš tos priežasties 
ir parėjus.

Kaip žmonės kalba, na
bašninkas buvo blaivus ir 
doras žmogelis, 54 m. am
žiaus. Lietuvoje paliko pa
čių ir 10 vaikučių dideliame 
vargo; 12 metų atitarnavęs 
Rusijos kariuomenėje už 
viršininką (feldfebelį). Tų 
tarnystų pametęs pastojo 
girios viršininku Kaimo g. 
Kaip žmogeliui nubodo val
gyti juoda duonelė gimti
nės šalelės, pasiryžo pasi
ieškoti sau geresnės laimės. 
Šitai ir atkeliavo čia, į A- 
merikų, kur ir rado sau lai
mę amžinai.

Amžinų atsilsį nabašnin- 
kui V. J. svetimoje žemclė-

Tamas K. Pangonis.

blaivininkas. 26 metų
Šeši mėnesiai kai

1J d. anksti rytų 
du gatvekariu,susikūlė 

darbininkų prikimštu. Su
keista apie 20. Tarp jų keli 
lietuviai: P. Tamošaitis ir 
P. Matulevičius. Daugiau, 
rodos, lietuvių nesužeista.

J. R.

CENTRAL BROOKLYN, 
N. Y.

Valkatų d '!ai.
Spalių 23 d. vakare A. 

Milkrio svetainėje, Hudson 
avenue, atsibuvo vakarienė, 
parengta p. J. Šliko, kuris 
apsivedė 22 d. to paties mė
nesio Port Amboy, N. J. 
Į vakarienę buvo užkviesti 
pp. Ambraziejus, “V. Liet.” 
administratorius, ir A. Mar-

tus. Jiems, ty. Ambraz. ir 
Martui grįžtant namo, apie 
12 vai. nakties ties Hudson 
ir Plymouth g. pastojo ke
lių trįs lietuviški valkatos 
bei gembleriai; vienas jųjų, 
kuris žinomas tame kampe 
kaipo Adomas Bigdenc 
(nes tikro vardo niekad ne
sisuko.) kirto Ambraziejui 
per galvų, bet Martui pa- 
gųzdinus ginklu ir sušukus 
pagelbos, užpuolikai prasi
šalino. Ambraziejus išėmė 
vųrantų ir užpuolikai liko 
suareštuoti.

A. M., smuklės užlaiky
to j a s, kuris visiems ir visa
da garsinosi, kad tik jis vie
nas esųs teisingas saliuni- 
ninkas toj kolionijoj, nes 
girtam neduodųs gerti ir 
neįsileidžiųs gemblerių į 
savo vietų, kaip tik suži
nojo, kad gembleriai liko 
suareštuoti už užpuolimų ir 
pramušimų galvos Ambra
ziejui, 'uždėjo kaucijų iki 
teismui.

Sausio 2 d. 1914 m. ma
gistrato teisme nagrinėjant 
užpuolikų bylų, teisingasis 
smuklininkas A. M. po pri- 
siega liudijo, kad Ambraz. 
galva buvus sausa, ne 
kruvina, ir tie trįs vyrai 
taipgi dalyvavę vakarienė
je. Bet rengėjui vakarienės, 
J. Šlikui, paaiškinus, kad 
tų užpuolikų ne tik ne kvie
tęs, bet matus tik pirmų 
sykį, teisėjas nagrinėjimų 
nusiuntė ant Special Asso
ciation teismo, pastatyda
mas po $500 kaucijos kiek
vienų.

Brooklync yra susitvėru
si tam tikra dr-ja, kurios 
pareiga stengti^, kaip įma- 

išiiajkinfcL iš • tar- 
IPEuvių lietuviškus gemb- 

lerius ir užpuolikus, kurie 
paskutiniu laiku taip įdrį- 
so, kad pradėjo tankiai už
puldinėti ant gatvių praei
vius, ypač vėliau vakarais.

Prie viršminėtos dr-jos 
priguli ir Ambraziejus su 
Martu ir iš keršto del sten
gimosi jų prašalinti negeis
tinus naujos rūšies ainat- 
ninkus, buvo užpulti.

Gemblerių priešas.

ligšiol tebedirbu kasykloj.
Darbai čia eina gerai. 

Dirbama pilnos valandos. 
Tik vienoj kasykloj tedir
bama 4 dienos savaitėj. Bet 
reikia patėmyti, kad naujai 
pribuvusiems sunkoku įsi
sprausti į darbų.

Mikolas M.

BALTIMORE, MD.
Mirė jaunas lietuvis. Bu

lius išgązdino šimtus.
Sausio 6 d. staiga mirė 

Juozas Skladovskis, 25 me
tų vyrukas, baigęs miesto 
kolegijų. Paliko senų tėvų, 
jaunų seserį ir brolį dakta
rų. Daktaras y r-a lietuvių 
dr-j ų daktaru-kvotė  j u.

Du juodveidžiu vedė gat
ve bulių. Matyt, buvo labai 
atsargus. Apraišiojo gyvulį 
šniūrais, šniūreliais ir šikš
nelėmis. Ragų bulius netu
rėjo. Netikėtai bulius sune
rimo ir paguldė vedėjus 
gatvėje. Žmonių šimtai tuoj 
prisirinko. Tuomet bulius 
puolė į žmones ir ėmė juos 
malti. Daug jų pafblendė 
į purvynų. Nors policija 
gan smarki, bet buliaus ne
įveikė. Atlėkė šungaudžiai. 
Tie tai parmušė bulių. Veik 
ištisų valandų taip laikė. 
Paskui buvo užverstas ant 
vežimo ir nugabentas.

A. Kurilaitis.

vo deklemacijos.
Viena lietuvė atkazdino 

savo vyro lavoną, kurs buvo 
palaidotas 10 metu atgal. 
Norėjo į kita vieta perkel
ti. Lavonas besąs suakme
nėjęs. Gyvas būdamas svė
rė 100 svarų, dabartės sve
ria 700. Vienas muzejus siū
lo jai $2.000 už lavonų. Mo
teris nemano pavesti mažė
jui.

Nuo pereitų Kalėdų mus 
klebonui sukako 20 metų 
klebonavimo mus parapi
joj. Per tokį laikų visako 
reikėjo pamatyt ir patirt. 
Nemažai reikėjo darbuotis, 
kad atremti prieštikybines 
misijas. Ilgų metų mus kle
bonui.

E. ST. LOUIS, ILL.
Pusėtinai nusisekęs va

karas.
Sausio 11 d. atsiliko nau

jai pastatytoj katalikiškoj 
salėj teatras ir balius. Lo
šimas nusidavė pusėtinai. 
Bažnytinis choras sudaina
vo kelias dainas.

Jurgis.

A. Ramutis.

CECIL, PA.
Lietuvių pusėtinas būrelis. 
Laikraščių mažai teskai- 

toma.
Šiame miestelyj nemažai 

yra lietuvių. Prie skaitymo 
jie nelabai tekimba. Yra T. 
M. D. kuopa. Lietuviai gy
vena gražiame sutikime.

Bėda tame, kad nuo pra
džios gruodžio darbai su
mažėjo. Kasyklose nedirba
ma.

SO. BOSTON, MASS. 
Suareštavo lošėjus iš pi

nigų.

Sausio 3 d. viename lie
tuviškame pool roome poli
cija užklupo lošikus iš pi
nigų. Suareštavo net 22. 
Teisėjas nubaudė po $1, o 
“kapitonas” užmokėjo net 
$25. Anglų dienraštyj buvo 
pažymėta, kad lietuviai ge
rai gembleriuoja. Reikia 
tuos lošikus iš pinigų baus- 

Jų labai daug priviso.
Skaitytojas.

ti.

P. L.

HAMMOND, IND.
Lietuviai su lenkais susi
maišę nedaug tegali veikti.

Darbų mažai tėra.
Šiame mieste lietuvių y- 

ra apie 35 šeimynos. Yra 
du lietuvių saliunu. Čia la
bai daug lenkų yra. Daug 
lietuvių pasidjLda jų intek- 
mei. Laikrascifr 'mažai te
skaitoma. Yra'pašelpinė D. 
L. K. Vytauto dr-ja, susi
tvėrusi 1909 m. Tuomet tu
rėjo 20 narių, dabar jų skai
čius pakilo iki .38. Kasoj 
turi apie $175. Balių čia 
sunku surengti, iš kurio 
dr-ja galėtų turėti pelnų. 
Buvo kelissyk surengta, bet 
tik išlaidos padengta ir vis
kas.

Šiuo kartu darbai eina 
silpnai. Nėra čia vilties 
darbo gauti naujai pribu
vusiam.

KLEIN, MONT.
Darbai eina gerai. Lietuviai 

čia išvtirkę.
čia darbai eina gc- 
dirbama pilnos va- 
vienok, nepatariu

Nors 
rai ir 
landos, 
Čia važiuoti darbo ieškoti,
nes naujai pribuvusiems 
sunku darbas gauti.

Yra lietuvių 3 šeimynos 
ir 15 pavienių. •Daugiausia 
kauniškiai. Dauguma lietu
vių baisiai nusigėrę.

Oras čia labai dailus ir 
sveikas.

Blaiviniiikas.

SHARON, PA.
Darbai blogai eina. Laikraš

čių mažai teskaitoma.
Šiuo tarpu čia bloga su 

darbais. Ypač iš kitur pri
buvusiems.

Lietuvių čia yra šešios 
šeimynos ir šeši pavieniai. 
Apšvieta žemai stovi. Laik
raščių pareina du egz. “Ka
taliko, vienas “Tėvynės” ir 
vienas “Saulės”. Abelnai 
imant, čionykščiai lietuviai 
nelabai puola prie skaity
mo.

Sharonictis.

Po vieną cigarą 
dienoj.

jau po 5c. kasdien. Per me
tus tas padaro $18.25, o per 
šešis metus $109.50. Taigi 
penktukas po penktukui, 
kninga po kningai sudarė 
gražų kningynėlį. O elgda- 
mos sulyg tavo “vyriško” 
patarimo, pinigai į dūmus 
but nuėję. Jei tu butum 
taip daręs, tai šiuo laiku 
butum sutaupęs daugiau 
dolerių, negu aš, butum iš 
visų atžvilgių besijaučiųs 
geriau ir apart to butum 
beturįs savo kningy nėlį”.

Apsirupyk save geromis 
kningomis. Pats kningų bu
vimas kambaryj, jų atmos
fera turi šio to pakelian
čio ir inkvepiančio. Vien 
susidūrimas su kningomis 
auklėja žmogų. Protas kei
čiasi; mus idealai padidėja, 
kuomet apsirūpiname gero
mis kningomis. Ales galime 
pamėgti ir kningas ir gauti 
užganėdinimų iš jų nuolat 
susiduriant su jomis ir vis 
labiau susipažįstant su jo
mis.

i Geros kningos pailgina ir 
padžiugina gyvenimų dau
gybės žmonių. Kaip dažnai 
skurdžius, bėdinas, svieto 
paniekintas atranda sura
minimų bėdnystėj ir prie
glaudų neturte ir paskan- 
doj, gerų prašalintojų liūd
nų minčių, kuomet jis pasi
neria it princas į puikių 
kningų.

Dabartės daug girdžiame 
apie brangumų pragyveni
mo. Vienok nekuomet pra
eityj neturtingieji negalėjo 
ingyti tokių reikalingų da
lykų, kurie nesenai skaitė- 

, si perteklių, už tokių pigių 
j kailių kaip dabar. Didžiųjų 
Į išminčių veikalai liėkudmei

Kaip tu galėjai ingyti uebuvo taip pigus, kaip da-

LUZERNE BOROUGH, 
PA.

Lietuviai gražiai gyvena 
susituokę į dr-jas. Darbai 

eina gerai.
Iki Naujų Alėtų pas mūs 

buvo labai gražus, malonus 
oras. Bet paskui atvėso ir 
pasnigo.

Lietuviai čia sutikime gy
vena. Yra čia šv. Petro ir 
Povilo, šv. Jurgio ir šv. Jo
no K. dr-jos. Taipgi yra du 
kliubu. Vienas jau senai 
gyvuoja, antras susitvėrė 
rugpjūčio m. pereitais me
tais vardu D. L. K. Vytau
to. Dr-jos ir kliubai gerai 
laikosi. Yra dar S. L. A. ir 
S. L. R. K. A. kuopos. Lie
tuviai prie apšvietimo, vie
nok, nelabai tekimba. Bet 
gražiame sutikime gyvena. 
Didelio girtuokliavimo arba 
muštynių čia visai negir
dėt. Šventes gražiai, be jo
kio ermyderio,' praleidžia. 
Taigi iš to atžvilgio čia la
bai smagu gyventi ir smagu 
apie tai “Kataliko” skai
tytojams pranešti.

Nekurie gražiai ir taupiai 
gyvendami sau namus įsi
taiso. Nesigirdamas pasisa
kysiu, kad ir aš turiu du 
namu. Ingi jau juos kasyk
lose sunkiai dirbdamas. Ir j daug žmonių. Po lošimo bu-

P. J.

MORRISSEY, B. C., CA
NADA.

Uždarbiaujama giriose ir 
kasyklose. Atlyginimas 

pusėtinas.
Pas mus, British Colum- 

bi joj, darbai eina pusėtinai. 
Dirbama giriose ir kasyk
lose. Dirbama- daugiausia 
po kontraktu. Uždirbama 
neblogai. Mažiausia mokes
tis $2.75 dienoj. Giriose už
dirbama nuo $2.50 iki $3.00.

Aš dirbu prie geležinke
lio. Jau 10 metų kai dirbu. 
Uždirbu $3.00' dienoj už 10 
valandų darbo. Paprastas 
darbininkas gauna po 20c. 
valandoj. Darbas nesunkus. 
Lietuvių nedaug tėra. Jų 
didžiuma dirba, kasyklose. 
Daugelis turi locnus na
mus.

MARLBORO, MASS.
Važiuoja Lietuvon.

Apleidžiu šių šalį ir ke
liauju į tėvynę. Linkiu vien
genčiams geros kloties Dė
dės Šamo šalyj. Buvau 
“Kataliko” prieteliu. Lai
kau tų laikraštį už puikiau
sių ir geriausių. Patariu sa
vo draugams dr pažįsta
miems laikytics jo.

Juozas Valangevičia.

visas tas kunigas?” klausė 
jaunas vyras, atėjęs pas sa
vo draugų. “Aš tai neišga
liu nei svarbesniųjų laik
raščių .užsisakyti”.

“O, šis mano kningy nelis 
yra tai vienas cigaras die
noj”, buvo atsakymas.

“Ką kalbi?” klausė atsi
lankiusysis.

“Kų kalbu? Ugi

mus 
lapų 

knin-

V. Lopeta.

BALTIMORE, MD.
Lošimas. Suakmenėjęs la
vonas. Kunigo jubiliejus.
Sausio 3 d. lietuvių artis- 

tų-mėgčjų būrelis statė sce
noje “Byla del linų mar
kos”. Del lietaus nebuvo

BUENOS AIRES, AR
GENTINA.

Atvažiuoja Chicagon.
Pablogo gyvenimas Ar

gentinoj. Sunku čia verstis. 
Lietuviai čia snaudžia, nei 
kiek nesiorganizuoja. Tik 
dar iš vardo gyvuoja socia
listų dr-jėlė.

Pasiryžau apleisti tų ša
lį ir dumti į Suvienytas 
Valstijas. Jei Dievas padės 
atvažiusiu į Chicagų aplan
kyti “Katalikų”.

Klemensas Petrokas.

TORONTO, ONT., CA
NADA.

Darbai silpnai eina. Laik
raščiai skaitoma.

Šis miestas yra didelis. 
Lietuvių daug yra. Visa bė
da, kad darbai sumažėjo. 
Daug be darbo yra.

Yra čia šv. Juozapo ir 
Lietuvos Simų dr-jos. Dau
guma myli skaitymų ir už
sisako laikraščius. Yra ir 
tokių, kurie svaigina sau 
galvas svaigalais.

M. K.

štai: 
kuomet keliatų metų atgal 
tu patarei man surūkyti 
karts nuo karto cigarų, aš 
buvau perskaitęs apie vyrų, 
kurs pirko kningas už pini
gus, kuriuos kiti prarūko, 
tuomet man dingtelėjo min
tis į galvų pasekti jo pa
vyzdį. Tu turbūt pameni, 
kad ti! man patarei pasiga- 
nėdinti tik vienu cigaru die
noj”.

“Taip, aš ta viską pame
nu, tik vis dar nesuprantu 
prie ko tu nori privesti”.

“Šitai kame dalykas. Aš 
visai mečiau rūkymų. Ir 
kasdien atidėdinėjau kainų 
5c. cigaro. Kuomet sudėda
vau tokiuo budu krūvelę pi
nigų, pirkdavau kningų. 
Taip aš ingijau visas knin- 
gas, kurias matai pas ma
ne”.

“Turbūt nenori pasakyti, 
kad visas čia kningas supir- 
kai už pinigus, sutaupyda
mas po 5c. kasdien, nusto
jęs rūkyti. Juk ve yra knin
gų, kurios kainuoja po ke
lis dolerius”.

“Taip, yra čia brangių 
kningų. Žiūrėk, šeši metai 
atgal tu sakei man — ne
būk pienburnis, buk vyras. 
Nepaklausęs tavo “vyriš
ko” pamokymo, atidėdinė-

bar. Didi literatūros veika
lai, kurie šimtmetis atgal 
buvo prieinami tik turtin
giesiems, dabartės prieina
mi ir skurdžiams, ir gauna
mi už cigaro kainų.

Daug geriausiųjų 
draugų gyvena tarp 
mus pamėgtos
gos. Ales su jais labiau pa- 
sipažįstame, negu su gyve
nančiais žmonėmis. Ales bi
jome atverti jiems širdies. 
Ginčai su jais išvengtini. 
Esame su jais artimiausiai 
surišti.

Dažnai žmonės gėdinasi 
pasirodyti su kuo draugau
ja, kartais nenori prisipa
žinti, draugaująs su tuo ir 
tuo; bet jie nesidrovi pasi
rodyti kokias kningas mėg
sta. Žmogus pasirenka knin
gas sulyg savo liuosos va
lios. Todėl pamatę kokiose 
kningose jis riausiasi, gali
me nuspėti jo būdų. Sulyg 
to, kokias žmogus kningas 
skaito, matome jo augštų 
išauklėjimų, jo gerų skonį, 
jo tyrumų arba jo žemumų, 
neapsitašymų, vulgarišku- 
mų. Kningos, kurias mes 
renkamės, yra prisipažini
mas kuomi esame ir kų 
mėgstame.

Jei tau rupi pasitobulin
ti, skaityk kningas, kurios 
paakstys ir inkvėps tau 
siekti prie kokio nors tikslo. 
Skaityk kningas, kurios 
pamasys tave veikti ir sto
ti geresniu, darbuoties uo
liau linkui
veikti šį-tų sviete.

Orison

tobulinimosi ir

Swett Maiden.
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KATALIKAS
ca

Šiaulių miesto durna lap-

I Žinios iš Lietuvos. |
šiaudų ir pavalkų už 500
rub. Tvartai ir gyvuliai bu-]kričio 28 d. nutarė pasiru-
vo neapdrausti.

Juras Šulas.

Ranka.

savo

kur-

tarnau jaučius.

Bajoras.

pinti nušviesti miestų elek
tros šviesa. Tuo tikslu daro
mi pienai ir apyskaita, kiek 
reikėsių tam tikslui pinigų 
pasiskolinti.Mokykla prisiglaudusi kol 

kas ūkininko Stan. Butkaus 
namuose.

Stačiatikių sinodas nutarė 
įkurti Vilniuje stačiatikių 
dvasinę akademija, kuri bu
sianti jau penkta išviso Ru
sijoj-

Liaudies mokytojų 
sai įkurti Suvalkuose. Mok
slas prasidėjo jau lapkričio 
mėnesyj. Lietuviai turėtu 
tais kursais pasinaudoti.

o
O 
o

SAVININKAS

Alunta. (Ukmerg. ap.). 
Čia buvo apsigyvenęs raš
tininkas rusas, kurs- buvo 
taip įkirejęs žmonėms, jog 
kelis kartus buvo jau me
tamas iš tarnystės, bet vis 
atsilikdavo. Jisai nuomavo- 
si sau dvarų, ten sėdėdavo 
beveik visų laikų. Žmoneliai 
būdavo su reikalais po ke
lis kartus eina į valsčių, o 
pono raštininko kaip nėra, 
taip nėra. Pagaliau spalių 
mėn. jis buvo vis dėlto at
statytas, ką patvirtino ii 
žemiečių viršininkas.

,Naujas raštininkas taip
pat rusas, na, betgi žmo
nėms gera bent tuo, jog ka
da ateina į valsčių, tada ji 
randa ir gali greitai 
reikalus atlikti.

Graužiškių valsčiuje, Aš
menos apskr., viename pali
varke 15-kos metų vaikinas 
Čižikas per neatsargumų 
papuolė arkliais kuliamo
sios mašinos ratan ir, pri
mygtas prie šulo, bematant 
mirė.

Pasikorė 15-kos metų 
mergina Julijona Staševs- 
kaitė, tarnavusi Šapovalų 
palivarke, Ašmenos apskr. 
Pasikorė troboj, kai nieko 
iTebuvo'namie. Atėję namiš
kiai rado jau ją pasikoru
sių.

Sudegė bažnyčia Ūdrijo
je, Kalvarijos apskr., Su
valkų gul>. Nelaimė atsiti
ko gruodžio 8 d., 6 vai. vak. 
Iš vidaus nieko nespėjo iš
nešti.

Kauno ūkio draugija su
sitarė su vienu pristatyto
ju, kad jis ateinančių vasa
rų pristatysiųs dr-jos na
riams dvarininkams ligi 800 
darbininkų. Šį kartų tie 
darbininkai busią daugiau
sia iš Volinijos rusai (per
nai Kauno ūkio dr-ja mė
gino kviesti darbininkus iš 
Lenkijos). Vyrai gausių 
mėnesiui 12 rub. pinigais ir 
20 svarų duonos kas savai
tė, merginos ir vaikai 10 
rub. pinigais ir maisto daly
ku. 4-

Joniškis, Šiaulių ap. Jo
niškio parapijoje, Saugeliš- 
kių seniūnijoje, Pošupės 
sodžiuje atidarė šiemet pra
dinę mokyklų. Žemės vienų 
dešimtinę davė vietinis u- 
kininkas Grunskis. Dabar 
gi, lapkr. 30 d. sueigoje vi
sa vyrija nutarė vienu bal
su ateinančių vasarų, jaigu 
nebus jokių kliūčių, statyti 
muro namus mokyklai; net 
pasižadėjo pinigus sudėti, 
jaigu neužtektų vyriausy
bės atleistų tam reikalui 
pinigų. Prie mokyklos ati
darymo daug prisidėjo Jo
niškio klebonas, kun. Mic
kevičius ir vietinės vyri jos 
seniūnas Burnickas.

Mokinių šiemet mokyklo
je 32, keliems buvo atsakyta 
del mažo mokyklos buto.

Kabeliai (Trakų apskr.). 
Liūdna ir skaudu, kad Lie
tuvos miškai per žmonių 
nesupratimų vis labiau nai
kinami. Jau keliolika metų, 
kaip, labiausia šiais metais, 
prieš Kalėdas atvažiuoja 
misų apylinkėn pirkliai iš 
Varšavos ir perkia žalias, 
gražias ir šakotas egles. 
Žmonės-ukininkai, nesu- 
prazdami, kokių sau prapul
tį daro, važiuoja į miškų, 
kerta jaunas žalias egleles 
ir veža jas į Druskininkų ir 
Marcinkonių stotis; tenai 
gi pirkliai varšaviečiai pri
ima iš kiekvieno, mokėda
mi už kiekvienų eglelę po 
5 arba 10 kap. Tusias egle
les krauna į vagonus ir 
siunčia į Varšavų, tenai jas 
perka ponai,, mokėdami nuo 
> ligi 10 rub. Ir nežinia, prie 
ko butų priėjęs tasai musų 
girelių naikinimas, jaigu 
butų nesužinojęs to gerbia
masis Kabelių klebonas, 
kun. Zimkus, kurs tokį dar
bų iš sakyklos papeikė ir 
viešai užgynė, kad šis ne
žmoniškas darbas daugiau 
nebeatsikartotų. Tik ačių 
kunigėlio žodžiams, kurie 
padarė į žmones intekmę, 
šiek-tiek Lietuvos girių nai
kinimas susilaikė.

Š. Kvilonas.

Ežerėnai, Kauno gub. E- 
žerėnų lenkai vis dar nenu
rimo. Kiekvienų kartų, kaip 
tik kunigas pradeda lietu
vių pamokslų, jie ima kelti 
trukšmų ir šaukti visokiais 
balsais. Dėlto Ežerėnų baž
nyčioje nebesakoma nei lie
tuviškų, nei lenkiškų pa
mokslų.

Daunorinč, Šiaulių apskr. 
Prie Žačių kaimo smuklė
je “Daunorinč” gruodžio 1 
d. buvo keliamos vakaruš
kos. Žinoma, nemaža išger
ta alaus ir degtinės. Pasigė
rę pradėjo mušties. Smuk
lės šeimininko tarnaitė ėmė 
skirti, bet negalėjo. Šeimi
ninkas (turbut taippat bu
vo įmaukęs), norėdamas pa
baidyti susipešusius gir
tuoklius, šovė į juos, bet pa
taikė savo tarnaitei į kru
tinę. Nuvežė jų vos gyvų 
ligoninėn.

Marijampolę manoma e- 
lektra nušviesti. Jau beveik 
ir sutartis padaryta su Mo- 
nastirskiu, kuris apsiima 
duoti miestui 50 elektros 
lempų, kurių kiekviena ga
lėsianti degti po 3.000 va
landų per metus. Miestas 
mokėsiųs už tai kasmet po 
2.000 rub., ty. beveik tiek 
pat, kiek dabar atsieina 15 
žibintuvų Galkino sistemos 
ir 19 paprastųjų žibalo lik- 
tarnėlių. Kontraktas turė
tų būti padarytas 18-kai 
metų, bet 12-kai metų pra
ėjus — miestas galįs išsi
pirkti sau iš Monastirskio 
visų intaisymų už 75 nuo
šimčius pirmutinės vertės. 
Toji sutartis turi būti pa
tvirtinta Varšavos general
gubernatoriaus.

Apsižergus
Geležinius Sienojus 

mosuojant plaktuku, kilnojant tonus gele
žies augštai ore, reikia ir atsidvėsti ŽMO
GUI. Ir reikia šviežios, saldžios, švelnios 
NAVY tabokos pasidirbti eiga retains, ku
riuos tie žmonės ruko visa, diena, gaudami 
sveiką užsiganėdinimą.
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Giedraičių valsčiuje, Vil
niaus apskr. Korbuciškių 
vienasėdyje,1 kelių metų vai
kas, Boreikių Petrukas, pa
liktas pirkioj pats vienas, 
sudaužė bonkų su gazu (ži
balu) ir apsipylė. Norėda
mas išdžiovinti pasidariusį 
asloje gazo klanelį, jisai už
degė gazų degtuku. Ugnis 
peršoko ir ant jo gazu api
piltų marškinėlių. Nelaimin
gas vaikas taip apdegė, jog 
vežamas ligoninėn mirė pa
keliui.

Tilžės mieste, pasak “P. 
L. Savaitr.” 1900 m. vyriau
sybė buvusi suskaičiusi 
žmonių, padavusių lietuvių 
kalbų savo gimtąją kalba — 
1,236 žm., padavusiųjų 
drauge abi kalbi — lietu
vių ir vokiečių — 379 žmo
nės. Bet toji statistika toli 
neteisinga, nes didžioji da
lis lietuvių užsirašė tuomet 
vokiškai kalbančiais. Ištik
tųjų gi Tilžės lietuvių skai
čius esąs kur kas didesnis, 
Tilžėje — “beveik kas an
tras žmogus tai lietuvis ar
ba nors suprantąs lietuvių 
kalbų”.

Suvalkai. Lietuvių mok
sleivių vietinėse gimnazijo
se yra 25 vaikinai ir 6 mer
gaitės.

Žymus tarp jų tautiškas 
susipratimas.

Trakų valsčiuj (Trakų 
apskr.) Budkų palivarke 
sudegė gr. Juozo Tiškevi
čiaus tvartai, 3.000 rub. 
vertės. Tvartuose sudegė 
12 arklių 2.000 rub. vertės, 
20 karvių ir 4 veršiukai 2.- 
000 rub. vertės, taippat

Balninkai, Ukmergės ap. 
P. Steikuno, lietuvio, nese
nai čia apsigyvenusio, pirk
tajame iš stačiatikio Bal
ninkų dvare, gruodžio 6 d., 
6 valanda vakare uždegė 
jaujų (klojimų). Per porų 
valandų vietoj prikimštos 
pašarais jaujos bepaliko pe
lenai. Nuostolių daugiau 
kaip 5.000 rub. Padegėjas 
suimtas; jis sakosi aštuonio
lika Velykų kalėjime pra- 
šventęs ir dabar nėkiek tuo 
nesirūpinus. Jo visi kaimy
nai kaip perkūno bijojo, kit
kart jis buvo ištremtas iš 
Lietuvos už panašius dar
bus, ir tik nesenai valstie
čiams sutikus jį atgal pri
imti, tegalėjo sugrįžti į sa
vo gimtinę.

Politiko’s byla. Gruodžio 
9 d. Vilniaus teismo rūmų 
išvažiuojamoji sesija svars
tė Kaune Rygos politechni
kos studento B. Sližio bylų. 
B. Sližys kaltinamas buvo, 
kad rugpjūčio 17 d. Liepo
jos traukinio vagone ėmęs 
kurstyti drauge važiavusi 
kareivį Zacharovų, kad jisai 
nekuomet, kad ir vyriausy
bės įsakytas, nebešaudytų 
į žmones ir tt. Zacharovas 
pranešęs apie tai Kuršėnų 
stoties žandarui ir tas su
rašęs protokolų.

Teismo rūmai pripažino 
Sližį kaltu ir nuteisė jį 5 
mėnesiams ir 10-čiai dienų 
tvirtumos ir dar atėmė kai- 
kurias piliečio teises.

Jėznas, Trakų ap. Mati
nėm; sodžiaus valstietė A- 
nelė Januševičaitė, 23 metų, 
vežė per Nemuno upę laivu 
100 plytų. Upės viduryj lai
vas apvirto ir Janušavičaitė 
nuskendo.

Janešiškių sodžiuj, Trakų 
ap. (Tarpupių valse.) sude
gė jauja ir arklidė, verti 
1.500 r., taippat įvairių u- 
kio padargų už 1.000 rub. 
ir kitokio turto, priklausan
čio Aleksandrui Skaržin- 
skui, už 3.500 rub.

Rygos gyventojų surašy
mas jau galutinai pabaig
tas. Iš 156 rajonų jau ąsu- 
skaityti 96 rajonų (patsai 
miestas) gyventojai, pasiro
dė jų 514.000 žm. O kur dar 
priemiesčiai! Pasirodo, kad 
Rygoje daug daugiau gy
ventojų, negu buvo mano
ma. — Rygos uoste darant 
visuotinų Rygos gyventojų 
sąrašų, naktį ir gruodžio 16 
dienų 40-ties garlaivių rado 
488 ‘

Mes, žemiaus pasirašiu
sieji, vardan “Lietuvių Vil
ties” literatinės dr-jos po 
globa šv. Kazimiero, šiuo- 
mi išreiškiame viešai šir
dingų ačių T. M. D. už pa
aukojimų visų savo išleis
tų raštų.

Su tikra pagarba 
“Lietuvių Viltis”,

J. S. Martišiunas, pirm.
P. Čėsna, sekretorius.

Orchard Lake, Mieli.

G A! L & AXNAVY
Long Cnt Tobacco

“Geriausia taboka geriausiam pakelyje” Į
NAVY yra aukso spalvos gryna subrendu

si švelni Burley taboka — rūpestingai išlai
kyta per tris metus, kad atsiekus puikaus 
Burley švelnumo ir kvepėjimo. JOKIA KI
TA taboka neturi tokios stebėtinos skonies 
ir kvapsnio kaip NAVY.

Lengva yra išmokti susukt šitą 
šilkinę NAVY į cigaretą — nei 

trupučio tabakos nenubar- 
stant.

NAVY yra viskam 
tinkama taboka — 
iš jos pasidarysi 
gerą cigaretą, ji 
kvepia ir yra ma

loni pypkėje ir ji 
gardi žėbanti.

Pabandykit šitą tabo
ką savo pypkėje, o 

žėbranti taip-gi gana 
skani.

PADĖKOJIMAS
DYKAI popierėlių kningele 

su kiekvienu 5c pelkelių.
THE *«£

elephone Yards 2750

Pirmos klesos karčema.
Turiu geriausiu gėrimų, o 

tai net iš pat liauno, 
susirinkimams, 

utarninkais ir 
šokti, šokiai

joms, 
liais, 
koma

cigarai,
Salė veseli-

Cia panede-
ketvergais 
prasideda

mo-
8:00

Kwh’ : St
1

T. Radavičia,
936 W. 33 St., Chicago, III.

Viršuj matome Huerto rėk rutus, apačioj ginklų dirb
tuvę, kur dieną ir naktį lie jama kanuolės ir kiti gink

lai. -Sį -y-V
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DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Užlaikau krautuvę vyrišką apredalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, del moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDNIKAS
5252-54 So. Morgan St.

Telephone Yards 6685
Chicago. Ill

DU-KART NEDELINIS LAIKYTIS

“SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas ir petnyčla.
PRENUMERATA KAŠTUOJA:

AMERIKOJ fmetams $2-so (pusei matų $1.25
EUROPOJ ^Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 
_______ l joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vienų numeri dykai

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

Woitlinian & SlelnfiaGli
1859 W. Chicago Ave, Telephonas Seeley 3029 

> 6235 So. Halsted St. Telephonas Normai 2617
CHICAGO, ILLINOIS
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KATALIKAS

SAUSIS m., 1914 m.
22. K. Vincento K- ir Anastazijos.
23. P. Sužiedot. šv. M. P.
24. S. Timotiejaus v.
25. N. Povilo. J
26. P. Polikarpo ir Paulės.
27. U. Jono Auksaburnio
28. S. Leonido k.

norėjome to garsinti, tikė
dami, jog veikiai pasveiks. 
Pranešta tik arčiausioms jo 
giminėms... Bet kad gimi
nės nieko apie jį nesirūpi
no, todėl mums prisiėjo ru- 
pinties.”

* ❖ 

t Patemiiimai.| 
•į*

•2«»$**j*****§*3"2**J*^*J*«WMi*

Vario kasyklų kompanija 
imama nagan.

Po įvairią nelaimią ir 
straikininką žudymą vario 
kasyklose Michigane, Wa
shington© darbo departa
mentas straiko vieton buvo 
pasiuntęs viso dalyką sto
vio ištirtą speciali delega
tą, kuris nuodugniai viską 
ištyręs ir perstatęs depar
tamentui raportą. Iš rapor
to paaiški, kad, sustraika- 
vus darbininkams, kasyklą 
savininkai pasalingu budu 
iš visą pusią parsikvietę 
straiklaužius, dauguma pas
tarąją ginklais buvo pri
verčiami lysti kasyklosna, 
kad kasyklą sargyba visai 
nekaltai daug straikininką 
sužeidžiusi. Į sargybą ka
sykloms buvę samdomi pap
rastieji valkatos. Kadangi 
ant vietos pakaktinio skait- 
liaus ją nesužvejota, kom
panijos partraukusios iš ki
tą valstiją įvairiu indivi
dui], kuriuos apginklavu
sios ir prisiekdinusios kai
po “deputy-šerifus” ir lie
pusios saugoti kasyklas.

Šis raportas tuoj persta^ 

folinei ją įnešęs Arizonos 
senatorius Ashurst. Jis rei
kalauja, kad senatas viską 
nuodugniai ištirtą ir vario 
kompanijas patrauktu atsa
komybėn, jei jos busią per
žengusios ■ šalies įstatymus 
savo nedorais pasielgimais 
atžvilgiu į darbininkus ii 
pirklybą. Taippat pataria
ma susekti, ar teisingos yra 
paskalos, kad miliciantai 
nuolat girtaudavę ir būda
mi girti landžioję gatvėmis 
ir grąsinę kaip ramiems 
darbininkams, taip ir vi
siems kitiems gyventojams.

Manoma, kad prie tą nau
ju tardymą prisidėsiąs ii 
žemesnysis kongreso rūmas, 
o tuokart bendromis jėgo
mis bus lengviau visa su
sekti.

Bet kol tas dalykas bus 
atlikta, darbininkai kaip 
kentėjo, taip ir kentės alki 
ir skurdą.

Dar del J. J. Paukščio ligos.
Apie p. J. J. Paukščio 

padėjimą aiškina “V. 
Liet.” vienas po p. J. J. 
Paukščiui svarbiausias to 
laikraščio leidėją, p-nas K. 
Biazys. Štai kelios iš to 
paaiškinimo ištraukos:

“Regis, apie J- J. Paukš
tį nebūtą ko pasalūnėms 
žmonėms ir aiškinti, nes 
paprastai sergančiais žmo
nėmis rūpinas tik jo gimi
nės ir jam artimiausi drau
gai. Bet čia yra paklausi
mas nuo tos pačios organi
zacijos, kurioje J. J. Paukš
tis yra nariu... ”

“Apie tai, kad J. J. 
Paukštis serga, mes netu
rim ką aiškinti, nes tai yra 
jau maž-daug visiems žino
ma, nors išpradžią mes ne-

“Bet sunku buvo ir ru- 
pinties. J. J. Paukščio liga 
yra sunkesnė, negu pašali
niams atrodytu. Jo nervą 
liga, kurioje jisai bėgyje 
pastarąją dešimties metu 
jau trečią sykį atkrinta, da
bar priėmė labai rustu pa
vidalą.”

Toliau aiškinama, kad 
sergantis užlaikomas New 
Yorko valstijinėje King 
Park gydykloje ir atsilsėji- 
mo vietoje. Toji vieta sto
vinti gražiausioje Long Is
land apygardoje. Todėl so
cialistu visokie prasimany
mai ir užsipuldinėjimai yra 
tikrai vaikiški.

“L. Vyčiu” valdybos suva
žiavimas.

‘ ‘ Žvaigždėj e ’ ’ skaitome, 
kad gruodžio 30 d. per. m. 
Brocktone, Mass., atsibuvęs 
“Lietuvos Vyčią” centro 
valdybos suvažiavimas. Su
važiavime dalyvavęs organi
zacijos pirmininkas M. Nor
kūnas, išdo prižiūrėtojai ir 
keli kunigai su klierikais. 
Nutarta organizacijos išdi- 
ninką pastatyti po kaucija. 
Sekantis “L. Vyčiu” kon
gresas nutarta atlaikyti lie
pos 14 d. š. m., bet vieta kol 
kas nenuskirta, tik pažy
mėta: Cambridge, Brock
ton ir Sp. Boston. Iš šią vie
tą vieną paskiili nuskirsiąs 
pirmininkas i| pranešiąs 

B«wpbm's. Kv^-B^jM^us 
“L. Vyčią” or^^Kciją 
pirmyn, nutarta pei^Liik- 
raščius ir prakalbas ragin
ti jaunuomenę prie organi
zavimosi.

Pienuojama leisti dienraš
tis.

“Tėvynės” 2-me š. m. 
numeryj paskelbta rengia
mam leisti lietuviu dienraš
čiui Amerikoje “pienas”. 
Tas visas sumanymas ir iš- 
skaitliavimai ant poperos 
labai gražiai skamba, , bet 
tai vykinant praktikon, ne
žinia kas išeitą. Dienraščio 
leidimui, sakoma, reikalin
ga bendrovė. Metais išlai
du suskaityta $26.000, gi 
Įplauką — $36.250! Gražus 
uždarbis, ar ne?

Bet vis tai plenavimai, 
sumanymai, agitavimai — 
ir tas išteisybės reikalingas 
daiktas, nes be jokio lietu
viu visuomenės pažadinimo 
ligšiol nieko tokio svarbaus 
ir nebuvo atlikta.

Dienraštis reikalingas ir 
toksai šiokiu ar tokiu budu 
ilgainiui turės pasirodyti. 
Gyvenimas to reikalauja.

Pritruko mokytoją.
Puiki Lietuvoje carber- 

nią vedama tvarka. Norima 
įvesti visuotinasis vaiką 
mokinimas ir podraug ima
ma kariuomenėn mokyto
jai, kurią ir taip mažo 
skaitliaus ten butą. Antai 
iš Suvalkijos pernai pašauk
ta kareiviauti daug lietuvią 
mokytoją. Todėl daug mo
kyklą paliko be mokytoju. 
Gyventojams nusiskun- 
džius ir nerimaujant, val
džia sumanius įsteigti pri
ruošiamuosius mokyto >ją 
kursus prie Veiverių serni- 

narijos, į kuriuos busią pri
imami tik vieni lietuviai, ar
ba ir lenkai, mokanti lietu
vią kalbą. Tik kasžin, ar 
tasai sumanymas nepaliks 
tik ant poperos, kai kad 
Rusijos valstybei duota 
“ konstitucija”.

Nauji žabangai.
Peterburge išeinantis 

rusi] laikraštis “Novoje 
Vremia” indėj o korespon
denciją iš Vilniaus —- rašo 
“L. Ž.” — kurioje prilydo
ma, kaip reikalinga esą iš
versti stačiatikiu liturgiją 
į lietuvią kalbą. Tuomi butu 
padarytas žingsnis patrauk
ti prie stačiatikiu rusą tuos 
lietuvius, kurie yra lenku 
ir kataliką kunigu persekio
jami. Korespondentas yra 
tos nuomonės, kad įvedimas 
Į cerkves lietuviu kalba pa
maldų patrauksiąs lietuvią 
dalį priimti stačiatikybę.

Manoma, bus tai darbas 
pačią nupuolusiu žemyn 
lietuvią. Bet vargiai pasi
seks atsiekti tas tikslas.

Nori uždrausti lietuviu 
kalbą.

Prūsijos vyriausybė keti
nanti, kaip rašoma iš ten, 
uždrausti lietuviams vartoti 
savo kalbą viešuose susirin
kimuose, jei jie ir toliau 
norėsią bendrauti su Di
džiosios Lietuvos bei Ame
rikos lietuviais. Mat, vokie
čiu draugiją įstatymas, 
kaip žinoma, visur, kur ne 
vokiečią yra tik 60 nuošim
tis ar mažiau, leidžia varto
ti viešuose susirinkimuose 
tik vokiečią kalbą, tečiau 
-Ilgšio! ..to įstątynio, labiau
siai nukreipto prieš lenkus, 
prie lietuvią netaikė.

Puiki tai butu Prūsijos 
lietuviams dovanėlė už kai
zerio garbinimą.

Lietuvią opera Paryžiuje.
Dienraštyj “Viltyj” skai

tome, kad Paryžiaus operą 
buste ruošiama statyti lie
tuviu opera. Žinomas fran- 
euzu kompozitorius Sylvio 
Lazzari baigiąs rašyti lietu
viu operą, semdamas moty
vus iš lietuvią liaudies dai
ną. Operos siužetas paim
tas iš Kaizerlingo dramos 
“Pavasario auka”. Dabar 
autorius komponuojąs ope
ros baletą, tik stinga jam 
meliodiju tautiškiems lietu
vią šokiams. Muši] kompo
zitoriai ir liaudies dainą rin
kėjai prašomi jam prigelbė- 
ti.

“Prusą Lietuvos Savait
raštis”.

Tokiuo vardu Tilžėje 
pradėta išleidinėti laikraš
tis. Pirmiau jis ėjo lietuvią 
ir_ vokiečią kalbom, bet da
bar vientik lietuvią kalba. 
Laikraštį leidžianti naujai 
susitvėrusi bendrovė 
“Spauda”. Veda p-lė Morta 
Paišiukytė. “Pr. L. Laikr.” 
sakosi stengsis būti rimtu ir 
tikru Prūsijos lietuvią jau
nimo organu.

Naujas laikraštis.
Chicago  j pasirodė pirmas 

numeris mėnesinio moksliš
ko žurnalo “Galvočius”. 
Redaktorius ir leidėjas A. 
Montvidas, medicinos stu
dentas (1650 Fulton st.). 
Žurnalas 30 pusi. Kaina me
tams $1.50.

Armėnai ir jų li
teratūra.

1913 metus armėnai iš
kilmingai šventė, ypač iš
kilmingai, nes sukako ly
giai 1500 metą nuo ją raš
tijos užgimimo ir lygiai 400 
metą, kaip išspauzdinta pir< 
moji armėną kalba kninga.

Apie armėnus mes tiek 
tik žinome, jog jie yra la
bai gudrus ir apsukrąs pre
kyboje, dideli sukčiai, dar 
didesni, negu visą apšaukti 
žydai, ir kad labai dažnai 
buvo jie nežmonišku budu 
turki] persekiojami ii’ žu
domi.

Kiekviena, žinoma, tau
ta, kaip ir kiekvienas žmo
gus, šalę gerą pusiu turi ir 
blogąsias. Kadangi žmogus 
iš prigimimo yra labiau pa
linkęs spręsti apie kitus tik 
pagal blogąją pusią, tai ge
ros pusės esti dažniausia 
arba nežinomos, arba, paga- 
liaus, net tyčiomis nepaste- 
biamos. Dėlto tai ir nenuo
stabu, jog ir mes pažįstame 
armėnus tik kaip ssukčius 
ir tt.

Armėnai nėra tik sukčiai, 
kaip lietuviai nėra tik gir
tuokliai bei nuolatiniai by
linėtoj ai ir peštukai, bei 
kaip lenkai nėra tik len- 
gvamaniai.

Armėnai, kaip ir lietu
viai, nėra didelė tauta. Iš
viso ją bus tik apie pustre
čio milijono, bet ją histori- 
ja bent dvejetą tiek šimt
mečiu priskaito, kaip mū
siškė.

Jau pradžioje antro šimt
mečio K?i st ui gimus, mato
me armėnus, turinčius savo 
karalius. 298 metais visa ją 
valstybė buvo pakrikštyta. 
Paskiau arabą ir turku bū
dami ilgainiui pavergti, ne
betenka savistovybės. Dalis 
ją patenka net į persą na
gus. Rusija užkariaudama 
vieną po kitos Turkijos 
provincijas, nemažą dalį už
grobė ir kadaisia buvusios 
Armėnijos, taip kad dabar
tiniai armėnai gyvena tri
jose valstybėse: rusą, tur
ką ir persą. Pats gi Armė
nijos branduolys arba tik
roji Armėnija yra Turkijoj, 
už Kaukazo kalną, palei 
Juodąsias jūres. Bet iš tik
ros Armėnijos gyventoją 
tik vienas trečdalis yra ar
mėnai. Kitu du — turkai 
arba kurdai. Toks mažas 
pačią arinėm] skaičius len
gvai yra išaiškinamas nuo
latinėmis armėną skerdy
nėmis, kurias turkai-tingi- 
niai dažnai darydavo ir te
bedaro armėną turkams sau 
pasigrobti.

Nuožmiai žiauraus likimo 
persekiojami, neapsakomus 
vargus ir skurdą kęzdami 
armėnai butą jau senai,
kaipo tauta, išnykę. Bet ar
mėnus nuo to ištautėjimo 
sulaikė ją turtinga litera
tūra, kurioje armėnas, nu
liūdimo suspaustas, visuo
met atrazdavo paguodos, 
geresnią laiką vilties ir 
drąsos tai šviesiai ateičiai 
pasidarbuoti.

Armėną literatūros pra
džia stipriai rišasi su ją ra
sos kevalu.

Dabartinė Armėnija dar 
du tūkstančiu metu Kristui 
negimus buvo 
uraztiečią tauta.
kalnas Araratas,

apgyventa 
Augštasis 
ant kurio 

viršūnės atsidūrė Noes lai
vas, besibaigiant visuoti
nam tvanui, primena mums 
šios tautos vardą. Šie uraz- 
tiečiai, iš kaukaziečių rasės 
kilę, buvo sau įsisteigę ne
mažą federativę valstybę, 
apie kurios garbingą pra
eitį nupasakoja mums šį-tą 
nesenai dar iškasti senovės 
parašai. Ilgainiui jie buvo 
pavergti vienos indogerma- 
niškos tautos, iš Graikijos 
atsigrudusios, kuri antmetė 
jiems ir savo kalbą, dabar
timi] armėną kalbamą. Pri
sisavinti Rytą šalies pap
ročius, leidžiant kolionizuo- 
ties savo tėvynėje partams, 
persams ir asiriečiams, ar
mėnai nepanorėjo, vienok, 
paskęsti savo kaimyną ban
gose, sutirpti jose, kaip 
sniegas vandenyje, bet iš
laikydami savo tautinę są
monę, norus ir siekimus, 
nesuterštus jokiais svetim- 
palaikais, išliko tuo, kuo 
jie savo dvasioje buvo.

Armėnams reikėjo tik ge
nijaus, kursai ją tautinės 
dvasios neaiškius ir nesu
vokiamus siekimus, mintis 
ir norus mokėtą išvilkti 
aikštėn, priduoti jiems aiš
kią ir stiprią formą ir tokiu 
budu patikrinti jiems gy
vastį, ištisiems ateities 
šimtmečiams.

Toksai genijus buvo Mes- 
rob’as, gimusis 5-mc šimtui, 
po Kristaus.

Jisai sustatė armėnams 
ypatingą abėcėlę, taip išto
bulintą, jog ją net dabarti
niai turkai ir albanai, no
rėdami atsikratyti nuo keb
laus arabą rašto, nori pri
taikinti prie savo kalbos.

Mesrob’as pristeigė visoj 
Armėnijoj mokyklą, iš ku
rią gabesnieji mokiniai bu
vo siunčiami Konstantino
poliu, Aleksandrijon, kad 
tenai su augštesne kultūra 
ir mokslu susipažinti. Ši 
jaunuomenė tėvynėn pagrį
žusi, sudarė ilgainiui kaip 
ir kokią mokslo akademiją, 
besirūpinančią savo kalbos 
grynumu ir dailumu, tau
tos historija ir tikybine li
teratūra.

Mesrob’as išvertė armėną 
kalbon ir visą Šventraštį.

V šimtmetis skaitosi auk
so metu armėną literatūro
je.

Šalia garsią historiką, 
kurie karštais žodžiais ragi
na busimas kartas prie savo 
tėvynės meilės, randame 
šiame amžiuje pas armėnus 
ir garsią filosofą. Beveik 
visi garsiausiąją Graikijos 
filosofu raštai lieka išversti 
armėną kalbon. Daug iš ši
tą vertimą yra žuvę, bet ir 
likusieji turi nemažą svar
bą norintiems giliau susipa
žinti su graiką filosofija.

Sekančiais amžiais armė
ną literatūra kaskart vis 
labiau plėtojasi. Ne tik po
etai, bet ir astronomai ir ju
ristai savo raštais žadina 
tautinę sąmonę ir kelia sa- 
vystovį gyvenimą.

XII šimtmetyje armėnai 
susiduria su kryžeiviais, ei
nančiais užkariautą Pales
tinos, ir pasigauna sau kai- 
kuriuos ją idealus ir pap
ročius.

Greta rašto literatūros iš
dygsta ir auga liaudies po
ezija, pilna jausmingumo. 
Yra tai tvarinys daugiausia 
moterių, kurioms, labiau 
nei vyrams, priderėjo gie

doti ant vestuvią ir paka
synų. Šis poezijos jausmin
gumas yra kupingos melan
cholijos, kaip ir visas Ar
mėnijos gyvenimas. Bet Ar
mėnijos laiku meilus šyp- 
sojimos vis dėlto nedalei- 
džia šiai melancholijai pri
eiti ligi visiško nusiminimo. 
Armėnijos augšti ir gražus 
kalnai, platąs ir mėtini eže
rai yra gražiausi šios poezi
jos perlai. Paskiau kįla dau
gybė poetą ir trubadūrą, 
kurią vardai jau yra išdilę 
armėną atmintyje. Visi jie, 
kaip ir Europos trubadū
rai, apgieda meilę. Net vie
nuoliai, vyskupai, dargi ir 
patriarchai — stveriasi po
ezijos. Regis, jog visa tau
ta vienu choru apgieda sa
vo gimtines gražybes.

Kaip visur, taip ir pas 
armėnus, atėjo ir dėkadon- 
tizinas. Stoka nauju ideą 
buvo priežastimi, jog ją li
teratūra turėjo kai-kuriam 
laikui apsistoti. Prie to dar 
reikia pridėti, jog turkai, 
užgulę armėnus, irgi nema
žai sutrukdė ją literatinio 
gyvenimo bėgį.

Bet štai 1512 metais Ve
necijoje išspauzdina pirmą
ją armėną kningą.

Neturėdami savo tėvynėj 
ramumo del persekiojimą iš 
musulmaną pusės, turtin
gesni armėnai kraustosi Ve
necijon, ir čia, būdami liuo- 
sesni, pradeda rupinties sa
vo literatūra, gelbėti savo 
tautos dvasią nuo nusimi
nimo.

Konstantinopolis, turką 
pavergtas, buvo nustojęs, 
mat, jau tuomet tos svar
bos, kokią jisai pirma buvo 
turėjęs, būdamas žymiausiu 
kultūros centru. Rytą šaly
je dėlto tai armėnams kul
tūros centru pasidaro Ve
necija.

1717 metais tėvas Meki- 
taras įsteigia Venecijoj ar
mėną kongregaciją, pasi
stačiusią savo tikslu palai
kyti krikščioniškąją kultū
rą tarp armėną. Ši kongre
gacija nuo savo įsteigėjo 
vardo mekitariškąja vadi
nama, ir ligi šiai dienai yra 
viena iš svarbiausiąją Ar
mėnijos kultūros palaikyto
ją, nes savo lėšomis ir jė
gomis išlaiko didelę armė
ną mokyklą. Visa išgulda
ma joje armėną kalba.

Naujausios gi gadynės ar
mėnu literatūra turi savo 
pradžią iš Kaukazo. Iš 
Kaukazo paeina ir dabarti
nės armėnu rašliavos nau
joji literatinė kalba. Seno
sios literatūros kalba yra 
klesiška, dabar jau ne vi
siems armėnams supranta
ma ir prieinama.

Besidemokratizuojant ar
mėnams, prireikėjo visiems 
suprantamos kalbos.

Svarbiausiais centrais da
barties armėnu iutelektua- 
lio gyvenimo yra Tiflisas ii 
Konstantinopolis.

Kaukaze armėnai gan 
tankiai yra susispietę apie 
Erivanę ir Tiflisą. Čia jie 
randasi netoli nuo savo his- 
toriškosios tėvynės, dėlto 
tai ir ją būdas čionai gry
nai tipiškas. Literatūra gan 
stipri, pilna pajėgą filoso
finių ir socialią. Rūpinasi 
už vis labiausia liaudies rei
kalais.

Konstantinopoly j, kame 
armėnu skaičius siekia tri
jų šimtą tukstančią, ją li
teratūra) žiuri daugiau į 

formos eleganciją, negu į 
turinį. Yra, galima sakyti, 
modernistiška ir kosmopo
litiška.

Lietuvių reikalavi
mai tautų kon

grese.
Šiemet, 1913, Gando m. 

(Belgijoj) per pasaulinę 
parodą buvo ir visuotinas 
tautu draugiją kongresas 
(Association Internationa
les). Be kelią šimtą drau
giją atstovą kongrese daly
vavo ir žymiausiąją valsty
bių atstovai.

Tautu Sąjunga (Union 
des Nationalites) Paryžiu
je buvo pasiuntusi tenai 
musą tautietį prof. J. Gab
rį, kuris inteikė kongresui 
raportą: “Les desiderata 
des defferente nationalites” 
(Įvairiu tautu reikalavi
mai). Tasai raportas dabar 
išspausdintas skyrium kon
greso lėšomis ir išsiuntinė
tas visuosna pasaulio kraš- 
tuosna.

Pažymėjus, jog “Lietuva, 
padalyta vienkart su Len
kija tarp Rusijos ir Vokie
tijos, išlaikė nepaliečiamy- 
bėj savo kalbą, literatūrą, 
historiją, žodžiu, visa, kuo 
ji skiriasi nuo kaimynių 
tautu” ir jog ji “nori išlai
kyti nepaliečiamybėj šį tur
tą nuo bočių paveldėtą ir 
nori jį visą perleisti savo 
ainiams”, raportas nurodė 
šiuos lietuvią tautos reika
lavimus:

1. Lietuvos tauta reika
laujanti tautinės autpnomto. 
jos, idant galėtu plėtotis 
intelektuališkai, doriškai ir 
fiziškai; tokiuo budu ji į- 
gis didesnį tautini susipra
timą ir galės atnešti naudą 
žmonijai.

2. Lietuvią tauta reika
laujanti įvesti lietuviu kal
bą visosna viešosna įstai- 
gosna Lietuvoj, greta rusą 
kalbos (Rusijoj), ir vokie
čią kalbos (Vokietijoj).

3. Lietuviu tauta reika
laujanti įvesti lietuvią kal
bą, kaipo išguldomąją viso
se Lietuvos mokyklose; be 
to, reikalauja, kad jai ne
būtą kliudoma steigti priva
tines mokyklas.

4. Lietuviu tauta daugel 
kartą reikalavusi ir nesi
liaujanti reikalauti atidary
ti universitetą Vilniuje, ku
ris yra būtinai reikalingas 
inclektualiam musą tautos 
besiplėtojimui.

5. Lietuvią tauta protes
tuojanti prieš Lietuvos že
mės kolionizavimą, kuris 
verčias jos gyventojus ap
leisti tėvynę ir emigruoti į 
Ameriką.

6. Lietuviu tauta protes
tuojanti prieš Prusą lietu
viu germanizavimą per mo
kyklas, bažnyčią ir per vie
šąsias įstaigas, kur tevarto
jama vien vokiečių kalba.

7. Lietuvią tauta su gai
lesčiu konstatuojanti, jog 
lenkai santykiuose su lietu
viais vartoję tuos pačius į- 
rankius kolionizacijos ir 
lenkinimo (kaip vokiečiai 
Poznaniuj), del kurią jie 
patįs taip garsiai skundžia
si Europai, ir dar bjaures
nius, vartojamus lenką ku
nigijos bažnyčiose, nesu
stojančius nei prieš kraujo

(Seka ant 5 p. 7 skilto).
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Rusijos valstybes durna.
Pradedant nuolątai raši

nėti ūš Rusijos valstybės 
durnos, norėčiau truputi pa
aiškinti, kas tai yra valsty
bės durna, kaip ji susidarė, 
kokiomis aplinkybėmis jai 
tenka darbuoties ir kokią 
ji vertę turi Rusijos valsty
bėje.

Kaip gal daugelis iš skai
tytojų žino, iki 1863 m. Ru
sijoje buvo baudžiavos lai
kai, kada rusai valstiečiai 
buvo rusų-dvarininkų ver
gai, o lietuviai — lenkų 
dvarininkų. Žinoma, lietu
vių padėjimas buvo labai 
sunkus, nes iš vienos pusės 
Rusijos vyriausybė juos 
slėgė, norėdama surusinti, 
o iš kitos puses lenkai be 
paliovos, visokiais budais 
juos eksploatuodavo ir 
čiulpdavo paskutines jėgas, 
persekiodami jų kalbą ir 
papročius. Bet, nežiūrint 
to, jau tada atsirazdavo 
šviesių vyrų, kurie raštu ir 
gyvu žodžiu gaivindavo 
Lietuvą ir neduodavo nu
stoti vilties ilgainiui atsi- 
liuosuoti iš sunkaus padė- 
jipio. Baudžiavos laikams 
pasibaigus, valstiečiai-lie- 
tuviai pasijuto laisvėje. 
Vyriausybė davė žemės ir 
teisės gyventi kur ir kaip 
kam tinka. Dabar, sako, pa
tekėjo saulužė ir apšvietė 
savo šviesiais spinduliais 
visus tuos, kurie ligi šiol 
buvo visai aptemti dvari
ninkų despotizmu. Dabar, 
girdi, atėjo gaivinimo ir ža- 

_ ^djjyjmcg iš , miego laikas. Ir 
tikrai pamaži žmonių susi
pratimas pradėjo kilti. Bet 
kilti ir susiprasti lietuviams 
buvo daug sunkiau, negu 
kitiems, nes jiems nebuvo 
leista pačioje Lietuvoje 
spaudinti ir leisti savo kal
ba kningų arba laikraščių. 
Lietuviai turėjo slaptai ga- 
benties jų iš užsienių, o Ru
sijos vyriausybė baisiai 
juos už tai persekiodavo, 
nes jos politika buvo visai 
surusinti lietuvius. Mokyk
lose ne tik nebuvo mokoma 
lietuvių 
vaikams 
ir žodis
nes jie buvo varomi į cerk
vę, verčiami net melsties 
rusiškai; mokytojai buvo 
tiktai rusai, valdininkai 
taippat. Rusijoj policija 
viešpataudavo ir šeiminin
kaudavo po visą Lietuvą, 
kaip tinkama, darydama 
kratas, nežmoniškai visus 
slėgdama ir kankindama 
Iš antros pusės lenkinimas 
augo ne metais, bet valan
domis, darydamas taippat 
didelį smūgį lietuvių susi
pratimui. Sunku buvo ir ki
toms tautoms, būtent Įgau- 
niams, latviams ir pa
tiems rusams. Vyriausybė 
ne tiktai nesirūpindavo 
šviesti žmonių, bet pati 
trukdydavo, neduodame 
steigti mokyklų, draugijų, 
o tuo tarpu ji reikalauda
vo nepakeliamų mokesnių 
ir kas negalėdavo jų išmo
kėti, parduodavo paskutinę 
ūkininko karvę, arklį ir tu< 
budu priverzdavo ekonomi
škai silpnesnius valstiečius 
užsikabinti krepšį ir eiti el
getauti arba stoti ant vieš
kelio ir plėšti nekaltų ke
leivių. Policija (urėdninkai 
žemsargiai,

kalbos, bet dar 
buvo draudžiama 
ištarti lietuviškai.

oristavai, neži- rie perėję per valst. durną,

kuris

kad,

(Nuo musų korespondento). ’ ~ 
nojo savo bjauriems dar
bams jokių ribų. Inbauginti 
žmonės, pamatę valdinin
ką, jau už pusvarsčio kel
davo kepurę. Skųsties ant 
jų ir nemanyk, nes ne tik 
nieko nepeši, bet dar įgysi 
amžiną priešininką,
tave taip apdovanos neti
kėtomis malonėmis, 
žiūrėk, arba nebeteksi ant 
galvos plaukų, arba susi- 
krapštęs šiek-tiek skatiko 
eisi sau ieškoti karsto sve
tur.

Kad Rusijos žmonės ra
miai kentėjo ir nešė savo 
nelaimes, dar negalima sa
kyti, kad jie butų nematę 
ir nejautę to nežmoniško 
prispaudimo ir nenorėję jo 
nusikratyti. Ne. Bet Rusi
jos vyriausybė dar toki 
stipri buvo, kad su ja sun
ku butų buvę kovoti. Skau
džiamoji ir jau susipratu
sioj! visuomenė tik rengėsi 
ir laukė patogaus meto ir 
geros progos. Tokia proga 
pasitaikė kilus karui Rusi
jos su Japonija 1904 m. 
Pasibaigus karui vienu me
tu sukilo beveik visa Rusi
ja prieš biurokratinę vy
riausybę, norėdama ją nu
griauti; kitaip sakant, kilo 
revoliucija, kuri neapsiėjo 
be kraujo praliejimo.

Visai nugriauti vyriau
sybės revoliucijai nepavyko, 
bet vis dėlto šioki toki per
maina įvyko.

Priežasčių, kad ne pilnai 
pasisekė nugriauti 
biurokratinė tvarka, 
daug; tarp jų buvo 
kad ne visi tebuvo 
prisiruošę prie revoliucijos, 
kad nebuvo geros organiza
cijos ir bloga sukilusių tak
tika.

Iš svarbiausių pamatinių 
valstybės permainų galima 
paminėti šios: Iš autokrati
nės monarchijos Rusija 
perėjo į konstitucijinę mo
narchiją. Spalių 17 d. 1905 
m. manifeste, apie kurį bus 
žemiau kalbama, Rusijai 
buvo pažadėta žodžio, spau
dos, susirinkimo, tikėjimo 
laisvė. Lietuviai dar dau
giau, negu metais anksčiau 
prieš šį manifestą, balan
džio 24 d., 1904 m., jau bu
vo atgavę spaudą. Mokyk
lose ir valsčiuose buvo įves
ta vietinių žmonių kalba. 
Rusijos valstybėje greta 
caro įvesta žmonių atsto
vybė — parlamentas įsta
tymams leisti, kuris suside
da iš valstybės durnos ir 
valstybės tarybos.

Į valstybės 
kami atstovai 
jhiio žmonių 
tent: didžiųjų 
pramonininkų ir pirklių.

Pusę valstybės tarybos 
skiria pati vyriausybė iš 
įsitarnavusių valdininkų 
iki gyvos galvos. Iš to vis
ko suprantama, kad toji 
įstaiga yra palanki vyriau
sybei.

Į valstybės durną yra ren
kami atstovai iš visų luo
mų su turto cenzu. Čia ren
ka valstiečiai, miestiečiai, 
dvarininkai ir kiti. Valsty
bes durna yra įsteigta .1906 
m. ir renkama kas 5 metai. 
Joje atstovų yra 445 žmo
nės. Jie ir svarsto visokius 
įstatymų sumanymus, ku- 

senoji 
buvo' 

ir ta, 
gerai

tarybą ren
is privilegi- 
luomo, bu- 
dvarininkų,

eina i v. tarybą. Gi galų 
gale visi Įstatymų sumany
mai, perėję laimingai per 
v. durną ir per v. tarybą, tu
ri dar eiti prie caro, kuris 
juos tvirtina ir paveda se
natui paskelbti. Caras turi 
teisę ir netvirtinti, bet jis 
ta teise nėra dar ligi šiol 
pasinaudojęs.

Rusijos valstybei likus 
konstitucijine, buvo sušauk
ta pirmoji valst. durna. Bet 
kadangi pirmosios durnos 
rinkimų metas buvo tuoj 
tik po revoliucijos, visuo
menė, revoliucijos ūpo pa
gauta ir dar nesuvilta, tikė
josi galėsianti Įvesti valsty
bėje sau tinkamą tikrai 
naują tvarką; kadangi re
akcija vos tik apčiupomis 
tebeieškojo kieto kelio ir 
nebuvo dar prigulėjusi, o 
rinkimų teisės buvo daug 
didesnės, negu dabar kad 
yra; kadangi vyriausybė 
dar nedrįso kišties Į rinki
mus ir savaip juos varyti, 
visuomenė galėjo išrinkti ir 
išrinko tikrus savo atsto
vus, pačius geriausius, to
kius, kokius norėjo, ir pir
moji durna išėjo tikrai pa
žangi ir demokratinė, dide
lių reformų šalininkė, dide
lė ir nesutaikoma biurokra
tijos priešininkė. Atstovai 
nepataikavo vyriausybei, 
kompromisų jokių nedarė, 
bet smarkiai kovojo su pa
sikėsinimais grąžinti seno
vę, norėdami, kad Rusija 
tikrai liktų konstitucijine 
valstybe ir kad žmonių at
stovybė užimtų sau tinka
mą vietą ir rolę valstybės 
gyvenime. Oratoriai karšto
se kalbose iškeldavo aikš
tėn visus neteisingus vy
riausybės pasielgimus, klai
das ir įstatymų nepildymą.

Neatsižvelgdami į vyriau
sybės siūlomus Įstatymų su
manymus, durna pati buvo 
sumanusi plačių ir didelių 
reformų ir laisvą ploną. Ko
vai su biurokratija ji žadė
jo pasinaudoti biudžeto tei
se ir neduoti vyriausybei 
prašomų pinigų; vienu žo
džiu, durna buvo vyriausy
bei priešinga.

Žinoma, kad su tokia du
rna negalėjo taikoje gyven
ti ta vyriausybė, kuri dar 
nebuvo užmiršusi absoliu- 
tybės laikų, kada ji be jo
kios kontrolės darė visa, ka 
tik norėjo. Vyriausybė, ne
norėdama nusileisti ir bū
dama jau truputį atsikvo
šėjusi nuo revoliucijos iš
gąsčio, ryžosi paleisti tą 
durną ir sušaukti kitą, ma
nydama, kad ta bus palan
kesnė, ramesnė ir ne toki 
priešinga, kad su ja drauge 
susidėjus, galima bus vary
ti valstybės mašiną toliau. 
Bet koksai buvo vyriausy
bės nustebimas, kada ji pa
matė, jog antroji valstybės 
durna dar aštresnė, dar jai 
priešingesnė.

Mat, visuomenė, matyda
ma, kad vyriausybė, pa- 
leizdama pirmąją durną, ne
nori skaityties su jos noru 
ir reikalavimais, kad jai 
nerupi žmonių interesai, 
rinko savo atstovais į an
trąją durną arba tuos pa
čius, kurie buvo pirmoje, 
arba kitus, ne mažiau vy
riausybei priešingus.

Vyriausybė nesugyveno 
ir su antraja durna ir pasi
elgė su ja taippat, kaip ir 
su pirmąją. Durna liko pa
leista.

vyriausybes ir

demokratiniu

Tada dauguma pažangių
jų durnos atstovų susirinko, 
tada dar laisvos Suomijos, 
Viborgo mieste ir išleido 
garsųjį .Viborgo atsišauki
mą į žmones, kad jie sto
tų ginti atstovybę nuo vy
riausybės pasikėsinimų. 
Bet tas atsišaukimas nepa
darė to, ko atstovai tikėjo
si, nesukėlė visos valstybės 
visuomenės ant kojų savo 
teisių ginti. Atsišaukimas 
buvo konfiskuojamas, jo 
platintojai areštuoti, o lei
dėjai susodinti Į kalėjimus.

Kaip tik tada ėmė orga- 
nizuoties nauja politikos 
partija, kuri stojo viduryje 
tarp tų dviejų kovojančių 
priešų 
žmonių atstovų. Iš vienos 
pusės, ta partija stengėsi 
palaikyti ir sustiprinti vy
riausybės valdžią, bet iš 
antros pusės i savo progra
mą indėj o spalių 17 d., 1905 
m. manifestą ir jo pažadė
tąsias reformas.

Nuo to ji ir spalininkų 
vardą gavo. Ta politikos 
partija in gavo pertat ir ne
mažą vertę, nes vyriausy
bė, gavusi sau šalininką, 
galėjo drąsiai kovoti su 
kraštutinėmis kairiomis 
politikos partijomis. Ji 
jauzdama ne be jos pačios 
padėjimo susidariusioje 
spalininkų partijoje šiek- 
tiek paramos, permainė rin
kimų tvarką, apskelbdama 
didesnį turto cenzą ir su
varžydama 
elementų rinkimų teisę. Ji, 
kišdamos į naujais Įstaty
mais daromus rinkimus, 
pasiekė to, kad trečioji du
rna buvo išrinktą, jau daug 
dešinesnė ir jai palankes
nė. Tarp kitko paminėsiu, 
kokiomis begėdiškomis 
priemonėmis vyriausybė 
naudojosi, stengdamos nuo 
rinkimų pašalinti koki nors 
savo politikos priešininką. 
Centralės vyriausybės Įsa
kymu, vietinė policija ma
tydama, kad koks nors tik
ras demokratas ir didžių 
reformų šalininkas turi 
daug šansų būti išrinktas 
į valstybės durną, tuojaus 
be jokios priežasties pas jį 
daro kratą, motivuodama 
savo pasielgimą tuo, kad 
kaž-kas pranešęs apie jo 
dalyvumą priešvalstybinė
je organizacijoje ir, radus 
kokių popergalių arba ir be 
to, jį suėmus veda ir sodi
na kalėjimai!, kol išsiaiškin
sią, ir laiko jį ten lig pasi
baigiant rinkimams, o pas
kui paleidžia, neva neradu
si jokios kaltybės.

Nežiūrint to, kad didesnė 
pusė III valstybės durnos 
atstovų buvo paklusni vy
riausybei, vis dėlto per ją 
perėjo šis-tas iš Įstatymų 
sumanymų šalies padėji
mui pagerinti, ypač iš žmo
nių švietimo srities. Keturi 
Lietuvos atstovai taippat 
ne mažai pasidarbavo dū
moje. Iš svarbesnių jų dar
bų galima paminėti šiuos: 
jų rupesniu v. durna, svars
tydama miestų valdymosi 
Įstaigų sumanymą Lenki
jai, buvo priėmusi jų pa
duotą tam sumanymui pa
taisą, kad 8 Suvalkų guber
nijos miestų valdymosi i- 
staigose butų vartojama lie
tuvių kalba ne Salop lenkų, 
o vietoje lenkų kalbos. Da
bar nesenai valstybės tary
ba atmetė durnos leistą len
kų kalbos vartojimą Lenki

val- 
jau 
gy-

jos miestų valdymosi Įstai
gose, o kartu, žinoma, ir 
lietuvių kalbos vartojimą 
Suvalkų gubernijoje.

Tai vis apie trečiąją 
stybės durną. Dabar 
nuo pernykščių metų 
vuoja IV v. durna, kurioje 
atstovauja ir keturi lietu
viai. Šita valstybės durna 
partijiniu žvilgsniu mažai 
tesiskiria nuo III v. durnos, 
bet, kaip dabar matyti, ji 
vis eina kairy n, vadinasi, 
priešinga vyriausybei, opo
zicija darosi didesnė, ir tuo 
budu galima tikėties, kad 
IV durna padarys daugiau, 
negu III. Iš lietuvių atsto
vų pernai savo kalbomis 
jau pasižymėjo M. Yčas, 
kuris ir šiemet žada įnešti 
dumon įstatymų sumany
mų ir ginti juos iš durnos 
tribūnos. Kalbėjo ne maža 
dar kun. Laukaitis ir Ja
nuškevičius. Jonuks.

(Bus toliau).

Kaip žmones priprati
nus prie skaitymo.
Mus tautiečiai, nukamuo

ti rusų ir nukoneveikti len
kų ir gyvenimo vargais 
spaudžiami, priprato tamsy
bėje gyventi. Tėvynėj ne
turėjo nuolikio, nei progos 
pramokti gerai skaityti. 
Blogai mokąs skaityti ir 
nepamėgsta skaitymo, nes 
skaitymas jam nėra len
gvas daiktas, skaitymas 
vargina jį. Todėl po trupu
tį jis apsileidžia ir jau sun
ku jį pripratinti prie skai
tymo. Be abejonės yra ir 
gerai mokančių skaityti ii 
neskaitančių. Bet tai išim
tis.

Atkeliavę šion šalin, tu
ri daugiau liuoso laiko. Ga
lėtų jį švietimuisi sunaudo
ti. Bet papratę tamsybėj 
tūnoti, nemoka liuoslaikio 
tinkamai sunaudoti. Gaila, 
kad taip daug laiko žmo
nės apverčia niekams. Dy
ka vi mas, tai velnio darba
vietė. Dyką žmogų velnias 
įkinko į savo roges ir, ži
noma, suka žmogų ten, kur 
nelabajam tinka — prie 
doriško nupuolimo. Svarbu 
tad, kad žmonės užpildytų 
liuoslaikį gerais, naudin
gais užsiėmimais. Vienas 
geriausiųjų būdų užpildy
mui liuoslaikio yra raštai, 
laikraščiai. Bet pakalbink 
žmogų išsirašyti laikraštį, 
tai sako, kad brangu du do
leriu. Bet tai niekų pasaka. 
Niekas tiek metams nesi
gailės, kurs tik pamėgs 
skaitymą. Tad kaip čia pa
darius, kaip įsmilinus žmo
nes į skaitymą. Žinoma, čia 
reikia truputį darbo. Skai
tantieji laikraščius galėtų 
tame prisidėti. Laikraštyj 
talpinama indomių žinių, 
gražių pasakaičių, indomių 
straipsnelių. Jei perskaitęs 
pasakoti! apie tokius daly
kėlius neskaitančiam ir nu
rodytų jam kur, ką indo 
maus, gražaus, dailaus, juo
kingo rado laikraštyj, tai. 
žinoma, sukeltų žingeidu
mą pas neskaitantį ir ne
skaitantis gautų gerą pa 
akstinimą. Taip elgdamiesi 
daug prisidėtumam prie su
kėlimo noro skaityti. O kar
tą žmogus, pamilęs skaity
ti laikraštį, nenustos jo 
skaitęs. Jam ilgu bus be 
j°-

N opa kanka la ik rašč ių
skaityti. Reikia griebtis ii

kningų. Kningų skaitymo dytų, kad musų ši karta iš- 
norą galime sukelti pas ne
skaitančius jų tokiuo pat 
budu, kaip kad augščiau 
minėta apie skatinimą prie 
laikraščių skaitymo. Yra 
lengvai, suprantamai, indo- 
miai parašytų kunigėlių. 
Dailios eilės labai vilioja 
prie skaitymo. Kaip va: 
“Dainos- dainelės” Dagilė
lio, “Graži dovanėlė Lietu
vos artojams”, “Pirmieji 
Žiedai” Jovaro. Tokios 
kningelės pigios. Jomis ga
lima uždegti žmones prie 
skaitymo didesnių raštų.

Taip tai iš dalies galime 
prisidėti prie sukėlimo žmo- 
nyse noro skaityti. Skaity
mas gerų laikraščių ir gerų 
kningų daug žmonėms at
neša naudos. Atitraukia 
juos nuo blogų darbų ir ge
rų dalykų skaitymas sustip
rina žmogaus dvasią.

Aš, būdamas “Kataliko” 
prieteliu, labai linkiu, kad 
jis platintus tarp mus vien
genčių. Tai platintinas laik
raštis.

J. Raibikis.

Duonelaičio paminklo 
komiteto atsišau

kimas.
Visos kultūrinės giminės 

(tautos) garbina atminimą 
savo didvyrių. Jos stato 
jiems paminklus, praplati
na jų raštus, ieško per ypa
tingas Įstaigas viešai anų 
mokslus bei siekius veik
smingame gyvenime ivyk- 
dinti. Tokių didvyrių pri
valo kiek viena giminė, nes 

n žengti.
lietuviai, nužvel- 

musų senovės kar
moj i kai tokių vyrų 

musų

pin
. M^s, 

giant į 
žygius, 
teturime, kurie del 
giminės yra pasidarbavę ii 
jos dvasią yra budinę ir kė
lę. Visgi turime kelis; o 
tarp jų musų prūsiškos Lie
tuvos eilininkas, kunigas 
Kristijonas Duonelaitis, be 
abejo, vyriausią vietą uži
ma. Bet kas pažįsta jį, jo 
gyvastį, jo raštus? Daugu
mai musų draugų Duonelai
tis nė iš vardo nėra pažįs
tamas. O tačiau buvo jh 
musų vardą ir garbę iškė
lęs, kai tarp musų dar nei 
menkiausio tautiško susi
pratimo nebuvo. Jis apraši 
musų giminės budus ir var
gus, nupiešia paveikslą mu
sų tautos baudžiavos laikai?- 
pirm 150 metų taip gyvai, 
taip aiškiai, kad mes savi 
prosenius jo raštuose, kai] 
gyvuose pa veiksluose, pi 
savo akimis matome, jų žo
džius girdime, jų vargus- 
įimtame, jų linksmybe pasi 
džiaugiame. Už tai mes sa
vo poetui, ir svetimtaučių 
augštai į garbę iškeltam 
dėkavonės kalti esame 
Kaip ją išreikšime? — Pra 
platįsime jo raštus, skaity 
sime juos, papasakosime ji. 
intalpą savo kūdikiams. A 
le mes turime jam ir pra 
kilnų regimą paminklą sta 
tyti, iš akmens bei geležies 
kad žmonės tai matydam 
sakytų: Taip garbina lietu 
viai saVo didvyrį, poetą.

Todėl lietuvių susiėjimi 
ant Rambyno praėjusią va 
sąrą nutarta buvo Duonelai 
čiui paminklą stalyti, pasi 
liekantį, šlovingą, kurs mu 
su vaikams bei ainiams liu- 

-‘tų. Vieta pa-
J išrodė gra

li šlovingiausia — 
Rambyno Kalnas,

manė ir norėjo savo didvy
riui ant dvasiškos dirvos 
garbę ir dėką išrodyti 200- 
metinėins sukaktuvėms jo 
girnių.
min 
žiausia 
senasis 
kurs kaip sargas lietuviško
sios giminės savo žaliuojan
čiu kurni Nemuno krantą 
dengia. Ten, prie jo pa
minklo, mes dažnai susiei
sime, ten atsimosime žilos 
senovės, ten dvasiškos nau
jos jėgos semsime.

Todėl visi, kurie myli se- 
naują musų tėviškę, jos mei
linga, jausmingą kalbą, ku
rie turi dėkingą širdį mu
sų senovės giedoriui, kurie 
geidžia garbę musų giminės 
iškelti — visi sustokime ir 
rinkime dovanų paminklui 
ant Rambyno. Tai kiekvie
no lietuvio tur garbės pa
reiga būti — drauge prisi
dėti prie to prakilnaus dar
bo. Duokite visi, kiek kas 
tik Įstengiate, ar po maž, ar 
po daug. Nė vienas neatsi
traukite. Šlovingam pa
minklui privalu ir daug do
vanų. Rinkite, kur ir kaip 
galite bei prieinate, savo 
kiemuose, tarp kaimynų, 
ant turgaus, svečiuose, su- 
sėjimuose. Nepraleiskite 
nė jokioos progos. Tai juk 
musų pasiliekančiai garbei. 
Lietuvių laikraščiai pagar- 
sis davėjus ir dovanas. 
Linksmai ir stropiai stoki- 

į darbą.
Komitetas statymui pa
minklo musų poetui 
Kristijonui Duonelai
čiui ant Rambyno.

me

Į PAŽADĖTĄ ŽEMŲ.
Žydas Beilis iškeliavo į 

Palestiną.
Ištiko nelaimė kaip Eu

ropą, tai]) ir Ameriką. Men
del Beilis, žinomas Kievo 
bylos “didvyris”, tomis 
diene 1 ido Rusiją ir 
išk< Pa’.. stiną. Tenai 
Jaffa apylinkėse, baronas 
Rotschild, turtingas žydas, 
padovąnojo didelį ūkį (far- 
mą), kur Beilis patiksiąs 
pavyzdingu farmeriu. Kie- 
vą apleido be jokių sunke
nybių, nes gubernatorius 
mielu noru išdavė jam pas- 
portą. Beilis sustojęs Vie
noj, Austrijos sostinėj, iš 
ten keliausiąs į pažadėtą 
žemę.

Visgi ne prastas “gešef- 
tas’ , nors ir baimės jam ne
mažai butą. ----

LIETUVIŲ REIKALAVI
MAI TAUTŲ KONGRESE 

GANDE.

(Pabaiga nuo 4 pusi.).

praliejimą. — Lietuviui tau
ta, tai apskelbdama pasau
liui, energinai prieš tai ir 
protestuojanti.

Šitie lietuvių tautos rei
kalavimai, apskelbti šiemet 
didžiajam (lando kongrese, 
garsiu aidu atsikartojo vi
suose pasaulio kampuose, 
primindami, jog Lietuva 
dar tebegyva ir nori gyven
ti.
$ ; Ypaė svarbu, kad šie nu
kala viniai buvo intraukti į 
bendrąsias kongreso atskai
tas (62 No. Compte rendu) 
ir tukino budu pasieks kuo- 
plačiausią visuomenę.
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KATALIKAS

Baisus ugnekalnio 
išsiveržimas.

Žemės drebėjimai Japo
nijoj ne naujiena. Prof. J. 
Milne, kurs labai rūpestin
gai tyrinėjo žemės drebėji
mus toj šalyj, sako, kad 
nekurtais meti; laikais jis 
ten jautęs po kelis sudre- 
•bčjimus dienoj ir dažnai 
naktyj. Japonijoj taipgi 
daug yra ugnekalniu, ku
riu išsiveržimai neretai la
bai pražūtingi. Pastarasis 
ugnekalnio išsiveržimas, 
apie kuri trumpai buvo mi
nėta pereitame “ Kataliko 
numeryj, yra vienas pra 
gaištingiausių ir smarkiau 
šių.

Didysis išsiveržimas pra
sidėjo sausio 11 d. ant ma 
žutės salos Sakura, kuri gu 
Ii didelės salos Kiušiu už
lajoj Nukentėjo visa mažo
ji sala ir miestas Kagošima 
kurs randasi priešais sali 
į Zakarus. Kuisiu randas 
pietinėj Japonijos daly j.

Ugnekalnis ant salutėt 
Sakura vadinasi Sakura 
Džima. Jis buvo išsiveržęs 
ir daug blėdies pridarę.1 
1779 m. Ta nelaimė yra pa 
minėjama kas mėnesis tan 
tikra švente.

Per vėliausi išsiveržimi 
ugnekalnis išvėmė daugy 
bes lav<-- it* į padanges iš
siveržė devynios galybės 
garų, durnu, dulkių, pelenu 
Iki baltumos įkaitusi lavi 
apdengė Sakurą nekuriosi 
vietose sluogsniu kelių pė 
du gilumo. Lava palaidoji 
po savim daug žmonių, gy 
vulių ir sutarpino viską

’Jkro žuvusiųjų skaičiaus 
gal nckuomet nebus galimi 
susekti. Ant salos Sakuri 
gyveno apie 15.000 žmonių

Kagošima, kurs guli ui 
keliu mvlių nuo Sakuros 
liko karštų pelenų apvers 
tas ir namai griuvo po ji 
spaudimu. Griuvo net ii 
mūriniai namai.

Ugnekalniai kitose vieto 
se taipgi buvo ėmę veikti 
bet žymių nuostolių nepa 
daryta.

Sala Kiušiu, turinti 3.00( 
ketvirtainių mylių, liko ap
klota pelenų sluogsniu į- 
vairaus storumo.

Japonijos sostinė Tokii 
randasi už 500 mylių i 
šiaurę nuo nelaimės vietos 
Per 24 valandas čia siauti 
viesulą ir pripildė sostini 
debesiais dulkių ir smėlio. 

_.r Buvo manyta, kad iš pietį, 
vėjas atnešė, kur ugnekal
nis ūžė. Bet viesulai nusi
raminus ir dulkės dingo. 
Tas parodė, kad dulkės ne
buvo p Jenai iš ugnekalniu.

B ■ zo patėmyta, kad prieš 
ugnekalnio i Šsiveržimą 
paukščiai ir gyvuliai labai 
nerimavo. Nepaprastas gy
vulių nerimastis buvo pa- 
tėmytas už kelių dienų 
prieš išsiveržimą.

Kaip ugnekalnis ėmė 
veikti, tai Japonijos impe
ratorius tuoj liepė karo 
garlaiviams plaukti į pa- 
gelbą. Išplaukė tris garlai
viai — “Iwate”, “Toki- 
ma” ir “Vakumo”. Atmos
fera, pelenų pripildyta, gai
šino susinešimus bevieliniu 
telegrafu. Ugnekalniu tyri
nėtojas Omori, taipgi pri
buvo į nelaimės vietą.

Vienas garlaivio kapito

nas, kurs gelbėjo žmones 
nuo salos Sakura, štai kaip 
aprašo tą nuotihį:

“Labai pavojinga buvo 
prisiartinti prie salos. Iš 
užlajos didžios bangos ri- 
tuliavosi į jūres. O ant sa
los milžiniški ugniniai stul
pai kilo į dangų nuo laukų, 
apžėlusių cukrinėmis len- 
Irėmis. Tuo tarpu žmonės 
ir galvijai lėkė linkui jū
rės, norėdami išsigelbėti.

“Garlaiviai užlajoj nulei
do valtis, kad surankioti 
įmones, plaukiojančius van- 
lenyj ant plaustų, ant len
tų, apsižergusius rąstgalius, 
arba be nieko plaukiojan- 
'dus. Visur girdėjosi gailiu- 
>i aimanavimai.
“Šimtai stovėjo pakran 

semis, negalėdami surasti 
Išsigelbėjimo budo. Neku- 
zie mosavo audeklais arba 
drabužiais, pririštais prie 
bambukinių lazdų. Daug 
buvo vos gyvų, kenčiančių 
juo apdegimų ir sužeidi
mų. ’ ’

Toli aplinkui buvo bai
dai trošku del pelenų ir 
;arų. Bet tuo tarpu ėmė 
smarkiai lyti ir pelenus 
iriplakė prie žemės. Tuomi 
iymiai palengvinta ken
kiantiems.

Pietinėj Japonijoj labai 
inkentėjo gyventojai del 
ignekalnio išsiveržimo, o 
šiaurinėj Japonijoj 10.000.- 
)00 žmonių alkį kenčia. Jau 
daug mirę badumi.

Kaip tik ugnekalnis spė
jo šiek-tiek su savo išsiver
žimais aprimti, Japonijos 
garlaiviai leidosi pagelbon 
ir dar daugžmonių išgelbė
ja- Visą,llM^^L<*^^ikuraB- už
klota lava ir pelenais > ko
kia antklode. Visi (mhgalai 
išnaikinta ir namai arba 
sugriauta arba sudeginta. 
Išpradžių pamanyta, kad 
ienai nei gyvos dūšios neb- 
ikę. Tuo tarpu vienoje pa
krantėje pastebėta plevė
suojanti Vėluva. Jurininkai 
ouolėsi pagelbon, brizdami 
oer pelenus ir sustingusią 
lavą. Atrado kalvoje urvą, 
kuriame buvo pasislėpę 33 
įsmenįs. Didžiuma jų jau 
ir ant kojų negalėjo pasto
vėti. Visi perkelta į garlai
vius.

Miestas Kagošima atsi
randąs didžiai apverktina- 
ne padėjime. Likusieji gy
vi gyventojai grįšta miesto 
’inkon, bet atranda ten vis
ką sunaikinta. Geologai 
oersergsti, kad ugnekalnio 
išsiveržimas dar galįs atsi
kartoti, todėl gyventojams 
pravartu būti saugesniais.

Kiek žuvo žmonių — 
sunku tuo tarpu sužinoti. 
Sakoma, kad keli tūkstan
tiai. Kiti tvirtina, kad ke
liolika tūkstančių. Ir su
žeistieji tūkstančiais vokuo
jami.

Visas pasaulis tuo nelai
mingu Japonijai atsitikimu 
sujaudintas. Iš visur nelai
mingiems siunčiama aukos.

Grasia namų karas. Kas 
link Irlandijos “home ru
le”, ty. savivaldos tikrai 
dar Irlandijoj nenusiramin
ta. Ten gyvenanti protes
tantai tuoj aus maną sukel
ti naminį karą, jei tik bu
sianti įvesta savivalda. Di
džiosios Britanijos valdžia 
dar ko gero gali susilaukti 
nors senatvėje.

Ištremtojo laiškas.
Intrauktas pasiilgimo ir 

sopulių sukuriu del Tėvy
nės, del kulturalio gyveni
mo, del šeimynos, pagaliau 
del darbo, kuris suteikdavo 
žmogui gyvavimą, kuris su
teikdavo dvasiai pasiganė- 
dinimą ir svartį — žmogus 
paskendo nusiminimo min
tyse — apatijom

Tiesa, kad neabejojo lais
vės, geresnio Rytojaus at
gimimui; tas ar anksčiau, 
ar vėliau turi prisiartinti; 
įpuolė tečiau apatijon — ap- 
sireiškiančion kaip ant del
no, kaip tai žmogaus gyva
vimas neturi vertės tuose 
Siberijos raistuose ir tyry- 
nuose. Žmogus sau persta
tai, kad esi koks siurbikas, 
niekam tikęs, kuriam visai 
gyventi neverta ir nėra jo
kio reikalo.

Gyvenimas Siberijoje yra 
kentėjimas, ir tai didis ken
tėjimas. Negalima ant po- 
peros išlieti nei kelintoji 
dešimtoji dalis to viso, kas 
čionai nukenčiama, kokios 
kartybių jūrės pereinama.

Apsiausti neprielankiais 
gaivalais, atitraukti nuo 
gimtinių butų ir laukų, žųs- 
tame be jokios vertės, ko
kiose tai baisiose tamsybė
se, apčiupomis ieškodami 
nors vieno šviesesnio išėji
mui kelio, link tekančios 
Aušrinės skaistumo, — vel
tui!

Esame bejėgiai, negalime 
pagelbėti savo artimiems, 
kurie fiziškai yra silpnes
ni, kurie skursta ir badau
ja, gi dvasioje žemiau puo
la ir krinta pikto lungnan; 
to viso esame aktiviais liu
dininkais, kas mums padaro 
dar didesnius kentėjmus ir 
sopulius.

Gyventi Siberijoje žmo
gui — jei dar nori būti ir 
pasilikti žmogumi — tiesiog 
negalima. Sumeluos tasai, 
katras tvirtįs priešingai! 
Kas nori būti žmogumi, 
privalo iškalno pramatyti 
tris kelius, kuriais pridera 
žengti: pabėgimas arba ka
lėjimas, kulipka galvon, 
arba laisvas pasidavimas į 
bepročių namus.

Etapas paskui etapą atei
na, siunčiant desėtkus žmo
nių į naujus ir baisesnius 
kentėjimus, kadangi kentė
jimai laisvėje yra daug ar
šesni už katorgą. Kasdieną 
besikalbant ir analizuojant 
ištremtojo sielą, žmogus 
jautiesi kaip kokiame be 
išsigelbėjimo pragare. Im
kim kadir žmogų, atbuvusį 
katorgą. Kiek tai jo sieloj 
yra vilčių ateičiai, kokią jis 
turi tvirtą ir karštą meilę 
link ideų, už kurias kentėjo 
ir ėjo į kalėjimų susmirdu
sius urvus!

Ilgus metus besitęsiančio 
kalėjimo laiku svajoja apie 
laisvas valandas, kuomet 
galės pagaliau atsistoti ant 
Siberijos žemės, atsikvėpti 
tyru oru, nors valandžiukę 
atsilsėti po tų baisių kator
gos kančių, kurios yra ar
šesnės už vidurinių amžių 
kančias, ir pagaliau likties 
laisvu! Bet kokį užsivyli- 
mą sutinka pat pradžioje! 
Kaip augščiau pasakiau, e- 
tapas paskui etapą ateina ir 
išmeta ištisus naujų pribu- 
vėlių burius.

Atvaromi vasarą ir ru
denį, neturi šiltų drabužių,
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avalų ir reikalingiausiųjų 
baltinių. Su pilkais apsiau
tasis ir kelinaitėmis, pan- 
tapliais tankiausiai be pa
dų ir areštantų kepure, tu
rėdami vienus, daugiausia 
dvejus, apatinius marški
nius, be skatiko kišenių j e, 
suvargę, išbadėję, pagaliau 
pasiekia tikslą. Ne geriau 
einasi ir su tais, kurie žie
mą atkeliauja. Jie turi, kas 
tiesa, ten kokius t. v. pus- 
marškinius, “valenkas”, 
tankiausiai skylėtas, ir pa
galiau šiltas pirštines; bet 
kelionėje didelių šalčių me
tu tas nedaug ką reiškia. 
Vieni ir kiti nuo šalčio vir
pa kelionėje, maitindamiesi 
kasdien už 10 arba 15 kap., 
už kurias nieko gero negali
ma nusipirkti. Šalčių metu 
neapsaugos žieminiai dra
bužiai, gi vasarą neapsau
gos kalėjmų apsiautalai; 
žiema kadangi labai žiauri, 
vasarą gi naktįs labai šal
tos, tankiai su pašalimais. 
Atkeliauja ir pasiekia jie 
savo tikslą, bet jų sielas ap
siaučia nauji kentėjimai.

Išmėtyti po sodžius, kur 
nėra jokių uždarbių, kur 
patįs valstiečiai skursta, iš
tremtieji ieško uždarbių per 
ištisus metus ir ilgiau pil
kai apsitaisę, valkiodamiesi 
po sodžius it kareivių liku
čiai po karui, virpėdami 
nuo šalčio ir bado! Pilvas 
kadangi reikalauja sau 
maisto. Kas daryti, kas 
veikti, kad gyventi? Yra 
dar vienas būdas “pragy
venimui”, kalinių išradimas 
— badavimas! Gerai, šian
die ir rytoj dar galima ba
dauti, bet kas veikti po ry
tojui?.. . Kąs daryti po mė
nesiui?... O kas bus to
liau?... Juk reikia ištisus 
metus gyventi tuose “tun- 
druose”!... Katorgoj žmo
gus turėjai šiokią-tokią pa
stogę ant galvos, šiokį-tokį 
šiltesnį valgį-viralą, čionai 
ir to nėra! Verčiau negy
venti. Verčiau tėkšti sau 
kakton! Tokius sau klausi
mus užduoda nekurie. Sa
kau nekurie, bet jų yra du 
trečdaliai abelno skaitliaus 
ištremtųjų; nekurie suranda 
šiokį-tokį laikiną darbą, 
nors ir tiems pabaigus dar
bą lenda galvon tokie pat 
klausimai.

Sunaikinti katorga, eta
pu, tankiausiai serganti 
(buvo daug atsitikimų, kad 
etapu ėjo žmonės labai ser
ganti, pav. pas mus atėjo 
vienas kareivis galutinai 
džiovos smaugiamas. Turė
jo 40 laipsnių karščio, tai 
patvirtino feldčeris), atgin
ti ištrėmimo vieton, vaikš
čioja po sodžių, ieškodami 
darbo. Vienas apturi kirti
mą medžių miške; ten jis 
gali veltui nakvinę gauti 
ant šalčio prie sukurtos ug
nies, arba kokioje nors ant 
greitųjų sukaltoje pastogė- 
je-prieglaudoje; kitas užsi
ima javų kūlimu ant tyro 
oro, bet dieną, dvi daugiau
sia padirba ir netenka dar
bo. Ir vėl išnaujo vargai, 
badas...

Valstiečiai patįs neturi 
ką veikti žiemos metu, pa
tįs kenčia nepriteklius, 
maitindamiesi tik bulvėmis, 
duona ir arbata be cukraus. 
Gi kuo maitinasi ištremtie
ji?...

Žiema šalta, ilga. Tęsiasi 
devynis mėnesius. Vasarą 
galima užsidirbti tik upės 

Lenos prieplaukose, Koduo
jant penkių pūdų sunkumo 
maišus su javais į garlai
vius. Tuo darbu tegali pa
sinaudoti tik tie, kurie gy
vena arti upės, arti prie
plaukų. Bet ką turi veikti 
per vasarą tie, kurie toli
mų taigų gilumoj palikti?... 
Per 6 mėnesius uždrausta 
persikelti iš vienos vietos 
kiton; praėjus tiek laiko, 
apturima “vilko” pasportas 
tik todėl, kad patyrus nau
jus vargus naujoj vietoj.

Net ir vasaros uždarbiu 
pragyventi negalima, nors 
turėtum pilvą apgaudinėti 
duona ir šiltu vandeniu. 
Kas gi veikti tokiame atsi
tikime?... Tiesa, dar vieną 
darbą užmiršau paminėti. 
Vasarą galima užsiimti u- 
kio reikalais laukuose, ar 
miško kelmus plėšti, apie 
“pjūklą” nekalbu, bet ar 
tokiems darbams gali būti 
tikę žmonės sunaikinti, su- 
koneveikti katorgos sun
kiais darbais? Vasarą yra 
darbų, bet ir tų visiems ne
užtenka, tatai ką turi pra
dėti likusieji?... O kas 
veikti žiemą?...

Tiesa ir tas, kad žmogus 
yra toks gyvulys (atsipra
šau už išsireiškimą), kad 
pripranta prie visko.

Dar sykį atkartoju, žmo
gus kankinasi, neturėdamas 
darbo, esant persitikrinu
siu apie savo bevertį gyve
nimą, apie savo siurbinį gy
venimą, bejėgis akiveizdoj 
visako, ką tik aplinkui sa
ve pamato.

Sunku pasakyti, ką jau
čia siela, trūksta plunksnai 
tamprumo ir jausmo tame 
bejalismingame kentė j ime...

Girdžiami jau pirmi šū
viai naujo laisvei karo, ku
rį ne visi tegalės pamatyti 
ir atjausti.

>Rt&EXS LEAVING It! ATTACK OH OJINAGA 2 GENERAL VILLA 3 TYRE. Of EEpERALSOiBtRS SHOT. , 

Viršuj matome Meksiko re voliucionistus, kurie užėmė miestą Ojinaga ir priver
tė 2.000 Huertos kareivių bėgti į Suv. Valstijas. Dabar gen. Villa (2) žada ke

liauti į sostinę.

Vienas krito auka sun
kaus darbo kertant medžius, 
antras neištrivojo nešioda
mas sunkius maišus su ja
vais, trečias nusinuodijo, 
paskui aną ketvirtas, penk
tas ir šeštas. Nauji atke
liauja!... Nėra darbo! Dar
bo! darbo! šimtai šaukia.

Esame priešdienyj pat- 
žudysčių epidemijos, kuri 
visus ištremtinius vargina. 
Norints mes turime tvirtes
nę dvasią, tečiau ir mums 
bus sunku ilgiau vilkti tuos 
baisius vargus...

F. B.

Nauji Raštai.
Šv. Kazimiero Draugija iš 

Kaimo prisiuntė sekančius 
savo leidinius paminėjimui:

Arkliai. Parašė agrono
mas V. 1913 m. 16 pusi, in- 
16. Kaina 8 Į<ap.

Vysk. Gasparas Cyrtau- 
tas. Parašė kun. A. Dam
brauskas. 1913 m. 32 pusi. 
in-8. Kaina 10 kap.

Šv. Kazimiero Seseris 
“Chicagoje”. Parašė kun. 
A. Kaupas.

Artabano dovanos. Vertė 
A. Busilas. 1913 m., 13 pusi. 
in-16. Kaina 5 kap.

Mirties akyvaizdoje. Iš 
prancūziško vertė kun. J. 
Gerutis. 1913 m., 112 pusi. 
in-8. Kaina 60 kap.

Gendrutis. Apysakėlė. 
Parašė kun. Kaz. Schmid- 
t’as. Vertė Bangutis. 1913 
m., 58 pusi, in-16. Kaina 15 
kap.

Viršminėti visi raštai 
spauzdinta Kauno, Salėtai; 
no Banaičio spaustuvėje.

Draugija. Tom. XX, No. 
83, už lapkritį 1913 m. Šis 
numeris pašvęstas gert).
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musų poeto Maironies ju
biliejaus paminėjimui.

Kauno Kalendorius 1914 
metams. Išleidžiamas 8-ti 
met;ii. Kaina 25e.

“Lietuvos Ūkininko” lei
džiamas Vilniaus Kalendo
rius 1914 metams. Kalendo
rius išleidžiamas 9-ti metai. 
Kaina 25 k.

Ks. Kazimierz Propola- 
nis, kand. š\v. Teologii. Pol- 
skie Apostolstwo w Litwie. 
(Szkic historyczny 1387- 
1912 r.). Wilno, 1913.

NETEISINGI ŠVENTI 
ŽODŽIAI.

Apgavysčių šioj šalyj ant 
kiekvieno žingsnio gali su
tikti. Reikia būti budriam, 
kad nepakliuvus aut priga
vimo meškerės. Kad per
sergėti savo viengenčius 
pasakysiu, kad aš likau ap
gautu vieną kartą ant $6, o 
antrą ant $4. Pateko man 
apgarsinimas iš kito mies
to apie pigius rakandus. 
Žadėta, žinoma, duoti ge
riausius daiktus ant len
gviausių išlygų. Truko tuo
met man rakandų. Vieną 
dalyką parsitraukiau už $6. 
Bet jis niekam buvo ver
tas, reikėjo numest į sąšla
vyną.

Antru kartu išsirašiau 
muzika] išką instrumentą. 
Atsiuntė švelnų, daug ža
dantį laišką. Tik reikią pri
siusi $4 rankpinigių, o ge
riausią instrumentą atsiusią 
ant išmokesčių po 10c. kas
dien. Paskui atsiuntė visai 
kitaip skambantį laišką; 
rašė, kad dabar jų 
•šventas esąs ir sulygto 
ko viskas turi eiti. Saugoki
tės tokių ir kitokių nelabu
kų.

K. Urbonąvičia.

___ _

6



a' u. '■'•■1;.;.cy • b ■ ‘ ar-—’•» r

KATALIKAS

Dangaus Karalienė 
PADAVIMAI APIE ŠV. PANĄ 

MARIJĄ.

SURINKO IR LENKIŠKAI 
SURAŠĖ KUN.

Marijonas Gavalevičius.

(Tųsa). 
ma padaro aklu, kurčiu ar kitokias nelai
mes užleidžia...

Pas švenčiausios Panelės Marijos. 
Dievo Motinos, sostų rytais, per pietus n 
vakarais paukštelis-vyturelis gieda: “An
gelas Dievo apreiškė Panai Marijai!”, c 
kada ant žemės nutyla varpai, vyturėliai 
nepaliauja giedoti...

Dievo Motina tai girdėdama klausosi 
ir mušto...

Giedok, paukšteli-vyturėli, garbę Pa
nai Marijai, giedok dangui, giedok žemei, 
giedok artojams, kurie juodų žemę 
prakaituodami ir giedodami: 
Buk palaiminta, Pana Marija!
Tu gražiausioji dangaus lelija!... 
Mes Tavęs meldžiam, prie Tavęs šaukiam! 
Ir taip kasdienų pagelbos laukiam!

Mes žemę ariam ir grudus beriam, 
“Sveika Marija” kasdienų tariam! 
Tu mums garbinga, Tu maloninga, 
Duok mums aut žemės būvį laimingų' 

Kad žemę arę ir Tau tarnavę, 
Po myrio laimę danguje gavę, 
Tave mylėti, Tave minėti, — 
Po šių sunkybių ten atsilsėti!...

Duok tai Marija — dangaus lelija!
Kad galėtumėm turėt širdyje, 
Tik Tave vienų, naktį ir dienų,
Ir kad Tu globtum žmogų kiekvienų..

PAAIŠKINIMAS.
Nors pabaigoje šitos kningelės turit 

priminti gerbiamiems Skaitytojams, kač 
ji yra labai gera kningelė. Šitie “padavima 
apie švenčiausių Panų Marijų” yra surink
ti kunigo iš žmonių pasakojimų. Nors ši< 
padavimai ir papasakojimai kaikur išrode 
labai yaikiškais ir netikėtinais, bet vis 
jiu^yra labai^gJtežųs, malonus skaityti n 
pilni pamokinimų. Šie padavimai ir papa 
sakoj imai prilyginimais ir pavyzdžiai; 
kvėpte-kvepia skaitytojų širdysna dorų 
meilę artimo, meilę Panos Marijos ir vist 
šventųjų... ę

’Tiesa, gal šitie papasakojimai nesutin 
ka vienur-kitur su historiškais aprašymais 
bet reikia žinoti, kad žmonės, ypač senovė
je, kurie “padavimus” sutveria arba per 
duoda kartų-kartai, tankiausiai, jokių his- 
toriškų aprašymų nežino, nes senovėje ne 
mokėdavo nė skaityti, nė rašyti. Taigi dau
gybė iš senovės ir historiškų aprašymų 
yra paimtų tik iš žmonių padavimų.

Žmonių visokie pasakojimai, giesmės, 
išsitarimai — visada buvo ir dabar yra di
džiai branginama. Tad lai buna brangina
ma šios gadynės žmonių šita graži kninge
lė. Ji turi dvejopų vertę: parodo, kaip se
novėje žmonės apie visa ką mąstė, ir, sa
vo gražiais išvedimais, mokino doroos, mei
lės artimo ir Dievo...

Marijos Tarnas.
(Galas).
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Kudikis-Žvaigzdč.
Sykį — tas buvo senai — du malkų 

kirtėjai grįžo namo dideliu apušiniu miš
ku. Buvo žiema, žiaurus speigas. Žemė ir 
medžių šakos buvo apklotos storu sniego 
sluogsniu; šaltis tratėjo žabaruose ir vie
noj ir kitoj kelio pusėj. Kuomet jiedu pri
ėjo prie Kalnyno upelio, jų akįs pamatė, 
kad jis nejudėdamas karoja ore, mat Le
dų Karalius pabučiavo jį.

Buvo taip šalta, kad paukščiai ir žvė- 
rįs nežinojo, kas daryti.

— Uf, — niurzgė vilkas, šlubuodamas 
per tankumynų su pabrukta uodega, — 
oras iš tikro pašėlęs. Ir ko toji valdžia 
taip žiopso.

— Uit, uit, uit, — čirškėjo kielės, se
nutė žemė pasimirė ir jų apvilko baltais 
rubais.

— Žemė išteka ir tat jos jungtuvių 
papuošalas, — šnibždėjo viena kitai snie
genos. Jų mažos rausvos kojukės visai

nušalo, bet paukštelės visgi į dalykų žiu
rėjo romantiškai.

— Kvailybės! — atšovė vilkas. — Aš 
jums sakau, kad tai vis valdžios neapsi
žiūrėjimas; o jei jus man netikite, aš jus 
šviesiu, — vilkas manė grynai praktiškai 
ir nekuomet neapsvarstinėdavo argumen
tų.

— Nu, aš gi, — prakalbo žaliasis ge
nys, filosofas sieloj, — nesu atomistiškos 
teorijos šalininkas. Taip, tai taip, o dabar 
visgi labai šalta.

Ir, ištikro, neapsakomai buvo šalta, 
mažos viveriukės, susimetusios į augštos 
eglės drevę, trynė viena į kitų snukelius, 
kad susišildžius; o kralikai, susirietę į 
kamuolį, gulėjo savo urvuose, neišdrįzda- 
mi net iškišti nosies laukan. Rodėsi, kad 
užganėdintos vien tebuvo didelės, raguo
tos pelėdos. Jų plunksnos suvis sustiro 
nuo šalčio, bet tas jų negųzdino ir jos, var- 
teliodamos savo didėlėmis akimis, šukavo 
po visų miškų: — Tu-vit! tu-vuu! tu-vit! 
tu-vuu! Koks puikus oras!

Vis toliau ir toliau žengė kirtėjai, iš 
viso vieko puzdami dvasių ant pirštų ii 
belzdami į sukietėjusį sniegų savo dide
liais, kaustytais geleže, batais. Sykį jie 
pasinėrė į didelį pusnį ir išsirito iš jo bal
ti, kaip malūnininkai bemaldami, kuomet 
ūžia girnos; paskui vėl jiedu paslydo ant 
kieto, lygaus ledo; medžių naštos pabiro 
■r jiems prisiėjo vėl surankioti juos ir su
rišti; sykį jiems pasirodė, kad jiedu pa
klydo ir juos apėmė baimė: jiedu žinojo, 
kad sniegas nuožmus su tais, kurie užmie
ga jo glėbyj, bet jiedu atsidavė geroji, 
šventojo Martyno valiai, keleivių užtaryto
jui, sugrįžo atgal ir atsargiai ėjo toliau. 
Galų-gale jiedu pasiekė miško kraštų ii 
toli, lomoj, pamatė savojo kiemo žiburius.

Išsigelbėję jiedu taip nudžiugo, kad 
ėmė balsiai juokties, ir žemė jiems išrodė 
sidabrinė gėlė,-o mėnuo — gėlė iš aukso.

Vienok, kuomet jiedu atsiminė apie 
savo skurdų, jų juokų pakeitė nuliūdi
mas, ir vienas pasakė antrajam: — Ko 
mums džiaugtis, matant, kad gyvenimas 
priguli turčiams, o ne tokiems, kaip įpuęįu. 
Geriau butų buvę, jei būtumėme pražuvę 
miške nuo šalčio, arba koks nors plėš- 
rys butų mus sudraskęs.

— Tiesa, — atsakė jo bendras, daug 
yra duota vieniems ir mažai kitiems. Ne
teisybė dalino pasaulį ir nieko neaplenkė...

Bet pakol juodu' aimanavo iš savo 
skurdo, atsitiko keistas dalykas: nuo dan
gaus nukrito skaidri, puiki žvaigždė, ji 
nušliaužė pagal vienų dangaus kraštų, ap
lenkdama kelyj kitas žvaigždes, ir, pa
kol nustebę kirtėjai žiurėjo į jų, jiems pa
sirodė, kad ji nusileido už pušų visai ne
toliese.

— Regi! Štai turtas tam, kuris mo
kės jį surasti! — sušuko jiedu ir pasilei
do bėgti: jiedu taip norėjo aukso.

Ir vienas jų aplenkė bendrų, pa
sileido tiesiai per pušis ir, perbėgęs jas. 
ištikro pamatė ant balto sniego kasžin ką 
auksinį. Skubiai prisiartinęs, jis pasilenkė 
ir rankomis pridengė radinį: tat buvo ap
siaustas iš auksinių siūlų, stebėtinai iš
siuvinėtas žvaigždėmis ir kelis sykius su
vyniotas. Ir kirtėjas šuktelėjo į savo ben
dra, kad surado nukritusių iš dangaus 
brangenybę, kuomet šis prisiartino, jiedu 
susėdo ant sniego ir išskleidė apsiausto 
raukšles, kad pasidalinus auksines mone
tas. Bet kas gi! Ten nebuvo nė aukso, nė 
sidabro, nė jokių brangenybių, bet tiktai 
mažas, kietai miegus kūdikis.

Ir vienas pasakė kitam
liūdnas galas musų vilčiai. Nepasisekė 
mums tas kūdikis. Palikime 
nam savo keliu, juk mes turime ir savus 
vaikus ir mes neturime teisės atiduoti jų 
duonos svetimiems.

Bet antrasis atsakė: — Ne, negerai 
butų palikus kūdikį pražūti sniege, ir, nors 
aš ir esu neturtingas, kaip ir tu, ir daug 
pilvų turim maitinti iš tuščio puodo, bet 
aš visgi paimsiu jį su savim namo ir ma
no pati pasirupįs apie jį.

Jis meiliai pakėlė kūdikį, rūpestingai 
suvyniojo jį į apsiaustų, kad apsergėjus 
jį nuo aštraus speigo, ir ėmė leistis nuo 
kalvos į kaimų. Bendras gi jo stebėjosi 
iš tokios beprotystės ir minkštos širdies.

Atvykus kaiman, bendras pasakė jam:
— Tau tepasilieka kūdikis, o man ati- 

, (Bus toliau).

— Tai koks

jį čia ir ei-

Losiu pasmerktiems 
miriop. .

Artistė Sarah Bernhardt, 
kuri, nežiūrint senyvo am
žiaus, savo lošimais vis dar 
daug žavėja publikų kaip 
Europoj, taip ir Amerikoj, 
nesenai viename Paryžiaus 
laikraštyj paskelbė labai 
užimantį atsitikimų iš savo 
viešėjimo Kalifornijoje.

Vienų dienų ji apturėjo 
sekančio turinio laiškų:

“Poni! Yra musų šeši pa
smerkti miriop. Vienatiniu 
musų troškimu yra ponių 
pamatyti ir balsų išgirsti. 
Susimylėk ant tųjų, kurie 
turi mirti; jei atsakysi 
“taip”, . musų gubernato
rius pakvies ponių valdiš
kai”.

Artistė, tuo laišku suju
dinta, žinoma, tuoj aus at
sakė: “taip”.

Aplankiau — rašo didi 
artistė — visus Europos ka
lėjimus; kad intikėjus, kuo 
yra Kalifornijos kalėjimas 
San Quentin, reikia jį pa
matyti locnomis akimis.

Vietovė, kur randasi ka
lėjimas, yra tiesiog žavėjan- 
a. Jin veda kelias tarp 
ingštų uolų, San Francisco 

. užlajos pakraščiu. Kelionę 
atlikau automobiliniu ir la
bai stebėjausi gamtos ste
buklais.

Kalėjimų apsiaučia mil
žiniškas parkas. Vistu- mar
murai ir kvepianti žolynai. 
Tai buvo vasario Mėnesyj. 
Kuomet automobilius įsiri
to žibančion kalinių sody- 
bon, išgirdau marsilijetės 
garsus.

Pakilusi auiomvbiliuje, 
pamačiau kioskų Liudviko 
XV stiliuje. Tame buste 
groja muzikai, apsitaisę 
baltais “pyamais” ir persi
juosę juodais diržais. Tau
tinio himno klausiaus 'sto
vėdama, o paskui padėko
jau muzikams. Kalbu kom
plimentus kapehneistrui, 
kuris bučiuoja man rankų. 
Yra tai franeuzas. Kadangi 
man labai nuostabu matyti 
tame kalėjime franeuzą 
muzikų, jis mandagiai man 
aiškina:

—- Turime čionai mažų 
franeuzų kalinių kolioniją.

Atsilošiau į automobiliaus 
sėdynę.

Visi tie ponai baltuose 
‘,‘pyamuose”, su juodais 
diržais, tai kaliniai, gi mu
zika yra kalėjimo orkestrą.

Klausiu, kuomi nusikalto 
kapelmeistras.

— Tai nėra didis kalti
ninkas — atsako angliškai 
kalėjimo viršininkas. — Pa
pildė apgaulybę vertės šim
to tūkstančių dolerių.

Važiuojam toliau ir ne
užilgo mano automobilius 
sustoja prieš puikų pavili- 
jonų, kur gyvena kalėjimo 
viršininkas su savo šeimy
na. Persirėdau viršininke 
žmonos kambaryj. Užiman
ti moteris. Apie savo bran
gius kalinius kalba susi
jaudinančiai. Iš ten nusida
viau į kalėjimų, kurio kie
me pamačiau teatrėlį, labai 
švariai ir rūpestingai pa
taisytų. Ryte buvom pri- 
siuntę dekoracijas iš “Vigi- 
linės nakties teroro metu”. 
Tik stokavo elektros švie
sos, bet jų pavadavo skais
ti saulutė.

Vienatinis savo rųšies 
matymas. Visas platus kie-

mas buvo nustatytas suo
lais. Ant suolų sėdėjo su- 
virš 2.000 kalinių, tarpe jų 
prižiūrėtojai.

Iš priešakio pašalyj sto
vėjo šeši pasmerkti miriop. 
Du jų — kaip man pasaky
ta — turėjo but pakarti ant 
rytojaus: graikas ir ameri
kietis.

Graikas iš ryto, prieš ma
no atkeliavimų, mėginęs nu
sižudyti. Turėjo apraišiotų 
galvų, aprišalai krauju su
tepti.

Suskaičiau, kad kalėjime 
laikoma ir aplink 30 mote
rių. Jos neturi specialių rū
bų.

Viena jų buvo skoninga, 
puiki blondinė, su lėta vei
do išraiška; ji nusmaugus 
savo seserėtę, 5-kių metu 
mergaitę, kad paglemžus jai 
paliktus turtus!...

Man pasirodžius, kaliniai 
mane pasveikino šauksmu 
ir vėl pasigirdo marsilije
tės garsai.

Žengiant man laipsniais į 
scena, mane sulaikė jaunas 
kalinys su fotografiniu apa
ratu. Vyrukas parinktinas, 
labai patogus.

— Kuomi jis prasikalto i 
— klausiu užinteresuota jc 
estetiniu paviršutinumu.

— Tai pasmerktas mi
riop — skamba atsakymas.

Yra pasmerktas pirm 
penkių mėnesių, bet jis tu
ri namiškius labai turtin
gus. Vėl apeliuoja. Ačių su
komplikuotai procedūrai, 
dar gali nutraukti kokius du 
ar tris metus.

— Nužudė savo bičiuolį. 
kad iš jo atėmus 20.000 
frankų, kuriuos “pokęriu” 
pralošė.

Parodo man kitų jauną 
elegantų. Jis jau septinti 
mėtai pasmerktas miriop. 
Rasi, dar kelis metus galės 
nutęsti delei įstatymo tamp
rumo. Bet ar anksčiau, ai 
vėliau vis vien jie visi bus 
pakarti...

— Nebusiu pakartas — 
atsako jaunikaitis — pa- 

; bėgsiu arba nusižudysiu.O v

Kalėjimo viršininkas pa
traukė pečiais.

— Kų jis padarė? — 
klausiu.

— Tai vienas pavojin
giausių banditų. Nužudė 
Klondyke savo du sandrau
gas, kad atėmus iš jų su
rastų auksų. Yra labai tur
tingas, bet nuo bausmės 
neišsisuks.

Prasidėjo lošimas. Prie
šai, už orkestros pirmoj ei
lėj, sėdi moteris.

Šalę patogios blondinės, 
smaugikės, sėdi su saldžia 
veido išraiška brunetė, už
sidengusi galvų juodais 
mezginiais.

Toji sukapojo savo vyrą 
į šmotus ir paskui tuos 
šmotus išsiuntinėjo į visas 
puses “American Expres- 
su”...

Toliau augšta iiigerė, už
imančiai tėmijanti į lošimo 
veiksnius.

Ji nubausta lig gyvos gal
vos kalėjimai! už nužudymų 
savo vyro, dviejų mergaičių 
ir tarnaitės.

Pasibaigus lošimui, kali
nys jaunas, dailiai apsisku
tęs, lakeruotais čeverykais 
apsiavęs, su šilkine skepe
taite “pyamos” kišenių j, 
pasakė kalbų franeuziškai 
ir angliškai.

Tai kalinys Ruef, nubaus
tas už pavogimų penkių mi-

Geriausia lempa, kokių gali gauti, yra Rayo. Ji puikiai 
nušviečia ir patogu prie jos skaityti, rašyti, siūti ir ki
tus darbus atlikinėti. Ji nežibčioja, neapjakina. Švie
sa maloni, aįški. Gali valandas skaityti, ar kitų kų da
ryti ir nenuvarginti akių. Rayo yra nebrangi, bet nei 
už kokius pinigus negali rasti geresnės lempos.
Rayo lempa šviečia daugiau, negu trijuose milijonuose 
namų.

Lempa
Uždegama nuimanet cilindrą. Ją lengva išvalyti ir naują knatą indėti. Ne
brangi. Ekonomiška. Visokių rūšių, visokiems tikslams.

PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS

STANDARD OIL. COMPANY 
( An Cnrofirntin-l

KAIP GYDYTI REUMATIZMĄ.
Mažai yra tokių ligų kurios suteikia tiek skausmo kaip reumatiz 

mas. Tas baisus sopėjimas gali but sulaikytas geni gydymu.
Sopėjimas paeina nuo kokio nors užnuodijimo kraujo arba uždog 

mo. Tuomet reikia gydyti kuomet uždegimas arba sutinimas sąnario 
Reumatizmo gydymui nėra geresnio vaisto, kaip Mayzel reumatiz 

mo gyduolė gėrimui ir Mayzel aliejus tepimui skaudžiamos vietos. Tuo 
du vaistu yra geriausiu reumatizmo gydymui. Aš kąipo aptiekorius dau 

metų išbuuvęs Varšuvoj ir Amerike galiu patarti naudoti tą vaistą. 
Mayzel aliejus geras nuo reumatizmo sopėjimo, o Mayzel gyduolė yra 
nuo kraujo užnuodijimo.

Tą vaistą galima pas aptiekoriaus iš Varšuvos. Adr.: Kaina: Alie
jaus butelis 50c., gyduolės $1.00. -\

J. MAYZEL, DRUGGIST
Chicago, Ill. U. S. A.12424 S. Oakley Ave.

i Naujas Sąvaitis Laikraštis
j -ATEITIS”
•į Skiriamas daugiausiai .jaunimo reikalams. Kadangi; v.sos žmoni
S j°s gJHfcės ateities viltis yr
'į: rupinBBJaunimo apšvietimu. (
•į: “ATEITIS” pus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviškai tar- 
:a naus kultūriškiems jaunimo reikalams.

!
*’ “ATEITIS” gvildens zir kitokius gyvenimo klausimus. ‘

“ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinių apie musų jaunimo judėjimą ir 
veikimą. Taipgi tilps daugybe ir kitokių žinių ir žinelių iš lietu- 
vos ir iš viso pasaulio.

a “ATEITĮ” išleidinės nuo Naujų Metų kooperatyviška bendrovė “A-
.j’ TEITIS” inkoruota ant $25,000.0,0 pagal Massachusetts valsti- 

jos tiesų reikalavimą. - ' •
į: “ATEITIS” bus 8 puslapių didumo ir prekiuos tiktai $1.50 metams ir 
į 85c. pusei motų. Į Lietuvą ir kitas užrubežines viešpatijas: $2.00 
V metams ir $1.25 pusei metų.
e “ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu:,

| “ATEITIS”
f 366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS.
{ (KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ PAŽIU- 
į RĖJIMUI DYKAI).

IšSISIŲSDINK ŠIANDIEN. 
TIKTAI $1.00 DOLERIS.

Kiekviename' lietuviškame name privalo rastis Edmundo Steponai
čio raštų kninga. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų musų jaunųjų 
rašytojų, kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių 
visų pirmiausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės 
sąmonės, bet ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos 
Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už $1.00 pas: 

AL. STEPONAITIS,
184 Atkins Avenue, Brooklyn, N. Y. 

“Kataliko” redakcijoje ir visuose kituose kningynuose ir krautuvėse
Reikalaukite visur.

Reikalaujama agentų kiekvienoje lietuviais apgyventoje vietoje. 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas.

Ii jonų dolerių iš valstybinio 
išdo.

Jam pabaigus kalbą su
griaudė delnų plojimas.

Visa suvirpėjau mąsty
dama, argi čia nėra sapnas.

Paskui apžiurėjau kalėji
mą. Tai rūmai. Puikus re
fektorius, malonus kamba
rėliai, salės maudymuisi, 
baseinai, vanduo saldus iš 
jūrių, žaislai, biblioteka...

Mane visur išvedžiojo ir 
viską aprodė kalinys, se
kant paskui vienam užvaiz
dui.

Inėjus egzekucijos salėn, 
jis tarė į mane franeuziškai:

— Matai, poni? Tai vir
vė. Kilpa randasi ten užpa
kalyj. Kuomet pastovas 
nukrinta, kilpa nusuka

žmogui sprandą ir kaklas 
palieka toks plonas, kaip 
ponios ranka ties riešu.

Buvau pasmerktas mi
riop, ir jei ne susimylėjimas. 
užsimaučiau ant galvos juo
dą kopturą, atsistočiau ant 
pastovo ir... pabaiga.

Laikant rankoj kopturą 
prasijuokė, paskui aną tren
kė kašėn.

— Kopturas tegali būti 
panaudojamas tik vieną sy
kį. Paskui juos sudegina.

Apleidžiau kalėjimą tarp 
šauksmų “valio!” ■

Negaliu išreikšti mano iš
manymo padėjimo.

Grįžau į San Francisco, 
kur vietos teatre vakare tu
rėjau lošti tą patį veikalą.

7
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Daina yra geriausia žmogaus suramintoja. Dainuojant, žmogui ne taip sunkus 
darosi vargai ir rūpesčiai. “Dainos mano — dusia mano” sako musų poetas 

i *

kun. A. Vienožinskis. Dainuoti turi kiekvienas lietuvis.

DABAR LAIKAS DAINUOTI
i

O puikiausių Dainų Gaidų galima įsigyti “Kataliko” kningyne. ■

Ko Liūdit, Sveteliai?

Liūdnai. J 96
MUZIKA'. M. PETRAUSKO,') 3 Ne - dę - lios die - ne -"le.'

s- ■G-

1 
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• e
Ko Hudit,sveteliai ? 2

Čia paduota viena iš Petrausko parašytų puikių lietuviškų dainų. Solo balsui ir pianui 
parašytų dainų “Kataliko” kningyne yra daugiaus. Štai surašąs

Pirkites vieną dainų tuojaus. Perkant visas čia surašytas iškarto, gausite už $2.00
2. Su Nakcialy. (dzūkiška). Liaudies daina. Solo 

balsui ir pijanui .............................................

3. Jojau Dieną, (augštam balsui). Liaudies dai
na. Solo balsui ir pijanui..................................

4. Ko liūdit, sveteliai? Liaudies daina. Solo bal
sui ir pijanui....................................................

5. Siuntė mane Motinėlė. Liaudies daina. Solo 
balsui ir pijanui................................................

G. Vai aš pakirsčiau. Liaudies daina. Solo balsui 
ir pijanui......... ............................. .............

7. Už Silingėlį. Liaudies daina. Solo balsui ir pi
janui. ..........:.........................................

8. Dovanojo. (zukiška). Liaudies daina. Solo
balsui ir pijanui...................................................

9. Skyniau Skynimėlį. Liaudies daina. Solo balsui 
ir pijanui. .......................................................

10. Tykiai Nemunėlis teka. Liaudies daina. Solo
balsui ir pijanui........................ t.

11. Saulelė Raudona. Liaudies daina. Solo balsui
ir pijanui...............................................................

12. Ligho. (latviška). Liaudies daina. Solo balsui
ir pijanui....................... ;.............. 15

.25

ADRESUOKITE:

Jonas M. Tananevičia,
3249-53 SOUTH MORGAN STREET, CHICAGO, ILL
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CHICAGOS ŽINIOS
Dailus bernelių ir mergeliii 
vakaras Roselande ir kun. 
Fabijono Kemešio kalba.
Pereitų nedėlių, sausio 

18 d., Strumilos salėj Ro
selande atsiliko įmanytinai 
dailus vakarėlis, kurį pa
rengė mergelės šv. M. P.

amatninkų, bet ne prakil
niu, idealių veikėjų, kaip 
kad Lietuvoj matome. Taip 
esą dėlto, kad čia lietuvės 
motinos nei krislelio nein- 
kvepia savo kūdikiams lie
tuviškos dvasios. Čia lie
tuvės motinos nedainuoję,

Nekalto P. dr-jos. Tai bu-‘ neliuliuoję lopšinių daine- 
vo jų pirmas parengtas va- į lių savo kūdikiams. Lietu- 
karėlis.

Programas 
prakalbos, 
griežimo ant 
mo komedijos ir choro dai
navimo.

Programų atidarė kun. 
Serafinas. Gražiai apipiešė, 
kaip tris metai atgal liko 
sutvertos dvi dr-jėlės — šv. 
Aniolo Sargo bernelių ir 
šv. M. P. Nekalto P. mer
gelių. Kuri. Serafinas sakė, 
kad gyvenime reikalinga 
vienybė, sutarimas ir mo
kėjimas veikti iš krūvos. 
Todėl jau iš mažatvės, sa
kė, reikia mokinti ir pra
tinti prie tokių dalykų. To
kiam tikslui, sakė, ir šios 
dr-jėlės inkurtos. Po jo ant 
estrados pasirodė kun. F. 
Kemėšis. Kalbėjo apie lie
tuvių jaunimų Lietuvoj ir 
Amerikoj. Kadangi kalbėjo 
indomiai ir pasakė visiems 
žinotinų dalykų, tai čia iš- 
dėsime jo kalbos turinį.

Kup^ U’ Kemėšis kalbė
jo apie tai, kokią svarbia 
rolę atlošė jaunimas lietu
vių gyvenime pastaraisiais 
laikais. Priminė apie gyva
vimų pirmųjų laikraščių 
lietuvoj. Savaitinis “Lietu
vių Laikraštis”, . išeidinč- 
jęs Peterburge, turėjęs a- 
pie du tūkstančiu ėmėjų. 
Dienraštis “Vilniaus Ži
nios”, išeidinėjusios Vilniu
je, turėjęs skaitytojų apie 
penkis tūkstančius. Taigi 
laikraščių ėmėjų Lietuvoj 
buvo apie septynis tūks
tančius. Tas skaičius nesi- 
dauginęs. Ir todėl anuodu 
laikraščiu turėję žūti. Da
bartės gi laikraščių ėmėjų 
Lietuvoj esu apie 35.000. Ir 
tas skaičius užaugęs per 
pastaruosius penkeris me
tus. Kodėl trumpu laiku 
penkis sykius pasidaugino 
laikraščių ėmėjų skaičius? 
.klausė gerb. kalbėtojas. 
Staigaus ėmėjų skaitliaus 
pakilimo priežastis esanti 
tame, kad /augo jauni
mas. Gyvas/guvus, pilnas 
skaisčių idealų jaunimas e- 
sų Lietuvoj viso judėjimo 
versmė.

. Jaunimas Lietuvoj esųs 
viso veikimo priešakyj. A- 
čių jaunimui Vilniaus gub. 
lietuviai atgįja tautiškai. 
Jaunimas veiklus esųs dr- 
jose. Tarp didžiai išsiplati
nusių blaivininkų žymių-da
lį sudarus jaunimas. Lietu
va labai daug galinti tikė- 
ties iš veiklaus jaunimo 
Lietuvoj.

Kitas dalykas esųs su A- 
merikos lietuvių jaunimu. 
Čia jis esųs sugrubę j ęs, be 
augštesnių idealų, be pra
kilnių jausmų. Iš- jų esu ga
lima tikėtis gerų biznierių,

susidėjo 
deklemacijų, 

smuiko, loši-

i vės čia pametą norą dai- 
iš nuoti, kaip lakštingala nar- 

velyj. Gerb. kalbėtojas ra
gino gelbėti lietuvystėj čia 
gimusių kartų, leisti į lietu
viškas parapijines mokyk
las, pratinti prie lietuviškų 
raštų, supažindinti su Lie
tuvos historija. Ilgainiui 
gal susitversianti visuotina 
lietuvių jaunimo federaci
ja ir tuomet galėsianti gim
ti nauja gadynė Amerikos 
lietuvių jaunimo gyvenime.

Kun. F. Kemėšis kalbėjo 
apie valandų laiko. Jo kal
ba daro gan malonų įspū
dį ir yra labai nuosekli. Su
sirinkusieji atidžiai klausė
si.

Po prakalbos mergelė O- 
nytė Vilkiutė deklemavo 
Prano eiles “Čia, o tenai”. 
Tų atliko pagirtinai. Po to, 
regis, Petrukas Frejerukas 
dailiai 
Po jo 
cinkas 
mavo 
Sekė 
“Nepasisekė Marytei”. Vi
sos mergelės ir berniukai 
gražiai buvo išmokę savo 
roles ir nudavė labai gerai. 
Visi su užsitikėjimu dailiai 
vaidino. Galop Visų Šven
tų choras po vadovyste p- 
no A. Pociaus dailiai su
dainavo keliatų dainų.

Žmonių prisirinko pilna 
salė. Kadangi tai buvo mer
gelių ir bernelių parengtas 
vakaras, tai daugiausia pri
sirinko tėvų, nešini ir vedi
ni vaikais.

Vakaro pelnas eis į mer
gelių šv. M. P. Nekalto P. 
dr-jos išdų. Reikia paminė
ti, kad p. Strumila salę va
karui suteikė uždykų. Taip
gi muzikantai patarnavo 
uždvka. V 4-

pagriežė ant smuiko. 
Pranukas Butkevi- 
gan gerai padekle- 
“Nebegersiu visai”.
lošimas komedijos

minčiai gražių auksinę 
plunksnų.

Pokilio vedėju buvo p- 
nas J. M. Tananevičia, ban
kininkas ir “Kataliko” lei
dėjas. Buvo laikyta prakal
bos, buvo dainų, deklema
cijų, graži muzika. Galop 
pokylio vedėjas p. J. M. 
Tananevičia įnešė sumany
mų sumesti aukų Tautos 
Namams Vilniuje. Pats su
manytojas tuoj paklojo de
šimkę. Visi direktoriai la
bai tam pritarė ir tuoj su
metė $21. P-nas J. Zachare- 
vičius aukojo $2, o kiti di
rektoriai po $1. Auka pa
vesta nusiųsti p-nui J. Za
charevičiui.

P-no J. Zacharevičiaus 
namai stovi prieš pat šv. 
Jurgio bažnyčių ant kampo 
33 g. ir Auburn avė. Yra 
tai dailus dviejų lubų ply
tų namai. Stovi labai biz
niavo j vietoj. Apačioj yra 
vieta trims krautuvėms. 
Vienų jau. užėmė p-nas Da
mijonaitis, kurs laiko Įmin
gąs, muzikalius instrumen
tus ir bažnytinius daiktus. 
Kitų vietų užėmė pats na
mų savininkas. Laiko namų 
ir lotų pardavimo ir ap
draudimo ofisų. Trečia vie
ta kol kas dar neužimta. 
Yra labai gera vieta aptie- 
koriui.

L. Viešo kningyno padėka.
Lietuvių Viešo Kningy

no prie Apveizdos Dievo 
bažnyčios valdyba ištaria 
ačių “Kataliko” išleistu- 
vei už siuntinėjimų veltui 
laikraščio ir už sušelpimų 
mus geromis kningomis. 
“Kataliko” išleistuvė gau
siausiai paaukojo kningų.

Kningynas vis stoja po- 
puleriškesniu tarp šios a- 
pylinkės lietuvių, 
tojų skaičius vis 
si. Veik kasdien 
po 20 asmenų. O 
savaitės, kuomet
čiai ateina, tai atsilanko dar 
daugiau.

Urnai čionykščiai lietu
viai supras tokios įstaigos 
naudų, ims ja labiau 
dotis ir ims jų labiau 
ti.

Lanky- 
daugina- 
atsilanko 
pabaigoj 
laikraš-

nau-
rem-

Section Two.

Metai XVI

P-no J. Zacharevičiaus nau
jų namų inkurtuvės ir auka 
Tautos Namams Vilniuje.
Užbaigus naujų namų 

statymų, p-nas J. Zachare- 
vičius iškėlė pereitos nedė
lios vakare labai puikias 
inkurtuvės — pokylį. Buvo 
pakviesti ir atsilankė Keis
tučio Paskolinimo ir Buda- 
vojimo bendrovės (spul- 
kos) No. 1 direktoriai, ku
riais yra pp. J. M. Tana- 
nevičia, B. Butkus, J. Eval
das, J. Byanskas, J. Poly- 
anskas, Smardakas, Iz. Pu- 
pauskas, A. Kasparas, *St. 
Stanevičia, M. Kadzievskis, 
J. Martinkus ii* J. Ridikas. 
Du pastaruoju del tūlų prie
žasčių negalėjo dalyvautipo- 
kilyj.. Direktoriai padovano
jo p-nui J. Zacharevičiui 
naujų namų inkurtuvių at-

Su pagarba
K. Meškauskas, rašt.

Kas girdėt Melrose Parke.
Nekas naujienos iš šios 

apylinkės. Bedarbės šmėk
la baugina žmones. Daug 
vaikštinėja be darbo. Kas 
blogiausia, tai kad tų liuos- 
laikį sunaudoja išaikvoji- 
mui sutaupytų pinigą; 
smuklėse. Nors tarp mūsiš
kių yra gražiai gyvenan
čių tautiečių, vienok nema
žai tokių, iš kurių burnos 
degtinės ir rudžio raugas 
neišgaruoja.

Smuklininkai, kad privi
liojus žmones, dirba sušilę. 
Kelia balius, kviečia muzi
kantus, bi tik sutraukus 
kuodaugiau žmonių smuk
lėm Net praeivius nuo gat
vės traukia savo urvam-

Žinoma, ne be vaisių

toks gyvenimas. Štai vienas 
T. M. tebetekšo ligoninėj del 
priepuolio, ištikusio pasi
gėrus. Jis per Kalėdas nu
ėjo pas kaimyną, prisipūto 
ir parėjęs naktį namo kri
to nuo antrųjų lubų ir su
sižeidė taip, kad vargu dar 
greit pagis. Ko gi geresnio 
galime laukti iš girtuoklio.

M. K.

Moterių dr-jos “Apšvieta” 
šeiminiais vakaras.

Pereitų siibatvakarį mi
nėta dr-ja “Aušros” salėj 
būvo surengusi labai dailų 
šeimininį vakarėlį. Ši dr-ja 
ja visuomet atsižymi gra
žiais šeimininiais vakarais. 
Sutraukia apsčiai manda
gios publikos.

Buvo trumpas programė- 
lis. Dr. A. Rutkauskaitė 
skaitė neilgų referatėlį a- 
pie tai, kame moterįs šiais 
laikais gali ypač atsižymėti 
ir pasidarbuoti. Sakė, kad 
pildant savo tiesiogines pa
reigas — užlaikant švariai 
namus, vaikus, išmokinant 
gerai valgius gaminti, svei
katingo , gyvenimo pasimo
kinant labiausia pasitar
nauti; visuomenės ir tau
tos pažangai. Taigi refera- 
tėlis palietė svarbias gyve
nimo puses. Dar buvo dek- 
lemacija ir tuomi progra- 
mėlis užsibaigė.

Visų vakarų guviai žais
ta ir šokta. Galop buvo 
puikus nžh^&dis. Užkan
džio sutaisyme moterįs pa
rodė didį sumanumų ir pa
slankumų. Viskas gardžiai 
ir su skoniu ištaisyta.

T. M. D. 22 kp. susirinki
te mas.

Pereitų nedėlių “Aušros” 
’šalėj buvo minėtos kuopos 
susirinkimas. Narių susi
rinko tik apie pusę. Bet su
sirinko veikliausieji. Buvo 
kalbėtasi, kad reikia dar
buotis, veikti. Kad išjudin
ti nerangesniuosius buvo 
tartasi rengti paskaitas, 
vakarėlius, pasikalbėjimus. 
Tame, vienok, nebuvo nie
ko galutinai nuspręsta. Ga
lop priėjo prie valdybos 
rinkimo. Dr. K. Drangelis 
liko pirmininku, Ad. Mice- 
vičia — pagelb., Kurkulis 
rašt., Paulius Baltutis — 
išd., Žilvitis — išdo rašt. 
Šie vyrai žinomi gerai del 
jų veiklumo ir reikia tikė
tis kuopa guviai ims veik
ti.

Kuopa laiko savo susi
rinkimus kas trečias nedėl- 
dienis kiekvieno mėnesio.

Narys.

L. Jaunimo Ratelis gerai 
atvaidino veikalų “Kas 

tam kaltas”.
Minėtas Ratelis pereitų 

nedėlių Columbia salėj ant 
Town of Lake statė scenoj 
dramų “Kas tam kaltas”. 
Kaip paprastai, ratelnin- 
kai gražiai buvo ištaisę sce
nų ir taipgi dailiai atlošė 
veikalų.

Žmonų; buvo prisirinkę 
gana daug. Lošimo mėtų 
kuždenosi, o pasitaikė net 
ir tokių drųsuolių, * kurie 
rūkė. Salė gana nešvarokai

užlaikoma ir per visą va
karų nebuvo langų prada
ryta. Todėl oras pasidarė 
labai sunkus ir troškus. 
Rengėjams labai privalėtų 
pridaboti, kad langai salė
se but pradaryti. Suterštas, 
prialsuotas oras labai ne
sveika.

Glėbas.

State g. 
lietuviai 
lošimus, 
ten but 

ba-

bu-

Cigaru uždegė didelę salę.
Į nedėlių išauštant labai 

apdegė South Side Turner 
salė ties 31 g. ir 
Toj salėj neretai 
turėdavo balius ir 
Ateinančių nedėlių
buvęs lietuvių klerkų 
liūs.

Namas, viršuj kurio 
vo salė, buvo labai didelis,
keturių lubų, pastatytas iš 
plyti; ir murmuro.

Vakarykščiai prieš gais
rų Black Oaks Kliubas tu
rėjo balių. Tyrinėjimai pa
rodė, kad publikai skirstan- 
ties vienas metęs kur ten į 
popergalius degantį cigarų. 
Iš to užsidegusios namo 
medinės dalįs. Nuostolių bu
siu apie $40.000.

Pro salę praeina iškeltas 
elektrikinis geležinkelis. 
Čia pat, salei degant,
neištiko baisi nelaimė ant 
geležinkelio. Vagonai 
sprūdo nuo bėgių ir špalo- 
mis šokavo 50 pėdų. Už bis- 
kio galėjo nušokti į gatvę. 
Tuomet,1 žinoma, daugeliui

vos

nu-

JONAS V. ZACHAREVIČ IUS,
Keistučio B. ir P. draugijos notaras (Notary Public), 
kuris delei savo naujų namų pastatymo iškėlė inkurr 
tuves. (Apie tai plačiau parašyta šiosevietinėsežiniose).

apskričių yra pilnai “sau
si”. “Sausų” miestų ir 
miestelių šioj valstijoj yra 
598, o “šlapių” miestų ir 
miestelių tėra 443.

Išviso šioj valstijoj saliu
nų dar yra 1*2.708, iš jų

pasažierių but buvę kaput, j ca^goj 0.152. Chlwwi 
Iš viso vagonuose buvo apie j j,a]savjmai įc.)s jjnĮ. panaį.
du šimtu žmonių. Visus la
bai pergųzdino toks nuoti- 
kis ir labai sutrankė. Keli 
liko sužeisti, kuomet ėmė 
langų stiklai lakstyti į vi
sas puses nuo didelio tran
kymo.

kinimo saliunų bus balan
džio 7 d..

choras po vadovyste vietos 
vargoninko p. K. Mikalaus
ko. Labai gražiai sudaina
vo keliatų jausmingų dainų. 
Labai žmonės džiaugėsi ir 
gėrėjosi dainomis. Galop 
prasidėjo žaismės.

Apsvaigino cigaru ir ap
vogė.

Vienas vyras H. Zimmer
man, bevaikščiodamas ties 
Lincoln parku susitiko su 
dviem nepažįstamais dai
liai apsirėdžiusiais vyrais. 
Vienas jų davė jam cigarų. 
Visi špolindami pasuko į 
parkų. H. Zimmerman pasi
juto svaigstųs ir neteko są
monės. Atsipeikėjo tik li
goninėj, kur nugabeno poli- 
ciantas, radęs jį sustyrusį 
parke. Apčiupinėjo kiše- 
nius ir mašnų, kurioj buvo 
$70, buvo tuščia. Nelaimin
gasis sakė, jautęs ypatin
gą cigaro skonį, bet 
neatkreipęs domos. 
ypatingas skonis ir 
jam sąmonę.

Numažino įstojimo mokestį.
Šv. Juozapo dr-ja, 

Yuongstown, Ohio, nuo 
sausio mėnesio iki liepos 
m. š. m. numažino įstojimo 
mokestį. Taigi vietos lietu
viai gali pasinaudoti gera 
proga ir įsirašyti į gerą 
dr-jų. Jos tikslas yra užlai
kyti broliškų meilę, teikti 
pagelbų nelaiminguose atsi
tikimuose ir ligose, laidoti 
mirusius narius ir globoti 
našlaičius.

Dorų, gerų tautiečių pra
šome prisijungti prie mu
sų dr-jos. Prisirašymo ne- 
atidėliokit. Žinote, kaip ne
tikėtai užklumpa žmogų 
visokios nelaimes.

Komitetas.

Noreikos užmušėjų parga
beno iš Bayonne, N. J. į 

Chicago, Ill.
B. Toporauskį pergabeno 

į Chicago. Jis buvo sugau
tas Bayonne, N. J. Polici
ja intaria jį, kad jis užmu
šęs kirviu J. Noreiką sausio 
7 d. A. Ambrozio galiūne po 
num. 644 W. 18 g. B. Topo- 
rauskis ginasi, kad jis ne
papildęs žmogžudystės.

ant to 
O - tas 
atėmė

Chicagos ir Illinois 
jos saliunams gali būti 

kaput.
Ateinantį balandžio mė

nesį bus Illinois valstijoj 
balsavimai kas link panai
kinimo saliunų ir uždraudi
mo išdirbinėti ir pardavi
nėti svaiginančius gėrimus.

Kadangi šioj valstijoj 
moterįs turi balsavimo tei
sę ir kadangi jų kur kas 
didesnė dauguma stovi už 
saliunų panaikinimų, tai 
kad kartais nereikėtų sa
liunams žlugti šioj valsti
joj. Dabartės du trečdaliai 
valstijos jau “sausi”. 30

valsti-

Skaudėjimai.
Mes greičiaus privalome 

Imti dėkingi skaudėjimui, 
kursai parodo mums, kad 
mes peržengėme kokį nors 
gamtos įstatymą ir neišpil
dome tūlos taisyklės, kad j
mes ar valgėme, ar gėrė- I
me tai, ką privalėjome pa- ) 
likti šalyje, arba, kad mes. 
pervėlai atsikėlėme. Virini- į 
mo sistemai yra paprastai 
lemta pirmutinei nukęsti. 
Įsigali užkietėjimas su gal- 

Pereitų nedėlių, sausio vos ar|)a nugaros skaudė- 
18 d., šy. Antano bažnyti-|jjuiu, apetito netekimu,
nėj salėj, Cicero, Ill. 1 ^r-, virinimu. Tuomet
nų Marijos dr-ja buvo su- mums veika,ingas vra Tri- 
rengusi labai dailų vakarą. nei<s American Elixir 
Programas susidėjo iš pra- Bitter Win(% 11(>s jisai pU_ 
kalbos, skambinimo pianu, |liaį ižvalvs vis!l ’knna 
deklemacijų, lošimo, dainų 
ir žaismių.

Programas išpildytas sc 
kančioj eilėj.
kun. A. Ežerskis trumpai į ru vaistu skilvio, kepenų ir 
prakalbo ir kvietė susirin- i vidurių ligose. Aptiekose. 
kusius gražiai užsilaikyti 
programo metu. Kelios jau
nos mergelės deklemavo ei
les. Eiles sekė lošimas (ko
kio veikalo? Red.). Lošime 
atsižymėjo p-lės: P. Bud- 
reckiutė ir B. Slegaičiutė. 
Lošimų sekė šv. Grigaliaus

Dailus vakaras su perstaty
mu, 
nedėlių,

of

ir 
sustiprins jįjį tuom pačiu 

į laiku, dant jisai vienas ga- 
j lėtų atlikti savo virinimo 

Pirmiausia s Į)ar(ųoas. Jisai yra labai ge-

Jos. Triner, 1333-39 So. 
Ashland avė., Chicago, III. 
Pailsęs kūnas reikalauja 
laiks nuo laiko gero ištri- 
nimo. Trinerio Linimentas 
tam yra geriausiu, kadangi* 
jisai yra taip stiprus. , 
(Advt.)

- , ■
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ŠOKIAI NAMEy.

Prie Puikiausios
I

MUZIKOSGalite pasišokti pirmajam kambaryj, o vasarą kieme, jeigu turite namie muziką. O gali pagrot jums vjso svieto geriausi muzikantai, kada nusipirksite naujausio išradimo “COLUMBIA” betrįubį grafofoną. •
Pilni Mamai Linksmybes

Iš Vieno Grafoiono.

l

vai

kui

kal-

Šokiai, Dainos, Orkestrą, 
Deklamacijos, Juokai.

(

Columbia grafofonai yra geriausi, kokius svie
tas iki šiol išrado. Geras daiktas kaštuoja tiek, kiek 
jis vertas yra. “Pigią mėsą šunis ėda”, — teisingai 
sako lietuvių patarlė. Nusipirksi pigų gramofoną, 
tai jis ištikro bus pigus, girgždės ir gargaliuos, ir 
ji turėsi šunims išmesti. Jaigu pirkti, tai pirkti ge
rą daiktą už tinkamą kainą.

Columbia grafofonai ar už $20, ar $200 yra ly
giai verti grafofono vardo, lygiai nedaro gėdos nei 
pardavėjui,, nei pirkėjui

Visi Columbia grafofonai turi šiuos naujus pa
gerinimus: nepertraukiamo tono kambarį, ištobulin
tą perėmėją, nusmailintą tono alkūnę, tono kontro
liuotojus, bebalsį Columbia motorą ir k.

>

I

Pirkite grafofoną C? 1 •lamtos cieiua.
Visus Columbia grafofonus parduodame 

kia čienia, kokią rodo fabrikos katalogas.
Šitie yra žinomiausi Columbia grafofonai:
“Eclipse”, su visais Columbia pagerinimais, 

200 adatų priedo, ąžuolinis — $20, raudono me
džio — $25.

“Bėgai”, 35% colių augščio,_ su padėliu rekor
dams, užsukamas trims rekordams išsyk; ąžuolinis 
arba raudonmedžio be rekordų albumų $40, su re
kordų albumais — $50.

“Leader”, 41Į^> colių augščio, su uždaromu pa
dėliu rekordams, labai malonaus balso, $75.

“Mignonette”, 43 colių augščio, didžio tobulu- | 
grafonola, puikus papuošalas kambario $100.

Ateikite pasiklausytų 
muzikos — dykai.

to-

1

U
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3249 S. Horgan St, Chicago, Ill

Rožančiaus galybe.
Daugirdienė, maldinga 

Vilniaus miesto gyvento
ja, grįžo po ankstybųjų mį- 
šių namo. Eidama per pie
čių, pamatė prie šulinio lo
velių mažą pasilenkusią 
mergytę.

— Ką tu čia dirbi, mano 
vaikeli? paklausė ji meilin
gai.

— Skalbiu savo drabu
žius, atsakė mažytė.

— Taigi skalbdama su
dėvėtuosius, apsivilk kitais.

— Kad kitų neturiu.
— Kaip tau vardas, 

keli?
— Marytė.
— Gražus vardas. O 

tavo motina?
— Jos nebėra, ilsisi 

ne, liūdnai atsakė mergytė.
— O tėvas?
— Tėvas serga. Palikau 

jį susirupinusį namie...
— Vesk mane pas jį.
Maža Marytė, padrąsin

ta maloningais nepažįsta
mos ponios žodžiais, paėmė 
už jos ištiestos rankos ir 
ėmė vesti siauromis, purvi
nomis gatvėmis, kame gy
vena susispietę neturtėliai 
žmonės.

Įlipus jiedviem į trečiąjį 
gyvenimą senų, sulūžusių 
namų, mergytė atidarė du
ris. Viduje prie stalo sėdė
jo paniuręs senas žmogus, 
ant stalo gulėjo suplyšę ba
tai. “Tėveli, kasžin koki 
ponia atėjo, Tamstos ap
lankyti”, tarė Marytė.

— Poni... manęs aplan
kyti? atšovė vyras, nesikel
damas nuo kėdės. Bene bus 
koki iš turtingųjų, kurie 
taip mėgia niekinti varg
dienius. Nors aš suvargęs ir 
apleistas esmi, betgi esu po
nas savo troboje. Aš ne
prašau Tamstos apsilanky
mo, poni, poni, prašau pa
likti mane vieną.

Daugirdienė, nesitikėda
ma tokio priėmimo, stovė
jo nežinodama ką daryti 
prie durių.

— Aš girdėjau, kad esi 
nelaimėje ir atėjau padėti, 
atsakė ji ramiai, dėdama di
delį pinigą ant stalo.

— Taigi, taigi, tai turtin
gųjų paprotys, kalbėjo su 
pasityčiojimu Marytės tė
vas, pirma leidžiate mums 
visai suvargti, patįs nardy- 
damiesi gerybėse, o paskui 
mielaširdingai teikiate al- 
mužną. Bęt nebetoli laikas, 
kada ir vargdieniai žmonės 
nebebus priversti dirbti 
vergiškų darbų, kada liuo- 
sybė ir lygybė visur vieš
pataus. Aš nereikalauju 
tamstos almužilos, ištarė ji
sai, sviezdamas pinigą pro 
atvirą langą.

Daugirdienė pamatė, kad 
nėra ko bekalbėti su suru- 
gusiu social-demokratu.

Ji apkabino mažytę mer
gaitę, kuri, girdėdama 
šiurkščius savo tėvo žo
džius, pati nenusimanyda
ma prisiglaudė prie jos, pa
sakė jai savo adresą ir pra
šė užeiti pas ją, kada turės 
reikalą, ir išėjo iš trobos, 
kame jos mielaširdystė taip 
nemandagiai buvo atmesta.

Praslinkus kelioms die
noms, Daugirdienė sutiko 
Marytę gatvėje. Ji buvo iš
blyškusi ir sublogusį ir su 
ašaromis pasakojo, kad ne
turinti ko nei valgyti. Tė
vas neturįs darbo ir išvaręs 
ją elgetauti.

KATALIKAS

Daugirdienė parsivedė 
mergaitę pas save, šilčiau 
ją aptaisė, pavalgydino ir 
pradėjo klausinėti apie jų 
gyvenimą.

Mažytė ėmė pasakoti: 
Mama buvo labai gera ir 
maloni. Rytą ir vakarą ji 
kalbėdavo su manimi “Tė
ve musų” ir “Sveika Mari
ja”. Tėvelis pirma irgi bu
vo geras, bet, mainai mi
rus, visai persimainė. Kas
dien vakarais išeina ir su
grįžta vidurnaktyje. Vaikš
čioja į susirinkimus, kame 
laikomos prakalboos, parsi
neša namo visokių laikraš
čių. Skaitydamas juos bai
siai išjuokia turtinguosius, 
sako, kad jie kalti, kad ji
sai esąs nelaimingas. Apie 
Dievą jisai nekuomet nebe
atsimena, į bažnyčią nebe- 
vaikščioja... Visados pik
tas, susiraukęs, aš visados 
bijau jo...

Daugirdienė valandėlę 
pagalvojo. Ji buvo didelė 
mylėtoja rožančiaus ir savo 
parapijoje turėjo sutaisiu
si gyvojo rožančiaus kuo
pelę, prie kurios ir pati pri
gulėjo.

— Klausyk, mano vaikeli, 
tarė ji, apsikabinusi mergy
tę, tu, pasakojai, kad moki 
“Tėve musų” ir “Sveika 
Marija”. Prisižadėk man, 
kad kasdien atkalbėsi vieną 
“Tėve musų” ir 10 “Svei
ka Marija”, prašydama, 
kad tavo tėvelis vėl butų 
laimingas.

— Prisižadu,.tarė mergy
tė, bile tiktai tėvelis vėl bu
tų geras. Dabar taip liūdna 
namie...

Daugirdienė išleido Ma
rytę namo, pridėdama jos 
krepšį visokb^ąnaišto, pas
kui jos vardą Įrašė į skai
čių gyvojo rožančiaus narių.

Už menesio beateinanti 
Marytė linksmą pas savo 
geradėją.

— Meilinga poniute, tarė 
ji, kaip man sitiagu! Tėve
lis vėl pasidarė toks šne
kus ir malonus, bet jisai 
nedrįsta pas tamstą ateiti.

— Tai aš nueisiu pas jį, 
atsakė krikščioniška mote
riškė ir išėjo su Maryte į 
jų gyvenimą. Tenai atrado 
ji amatninką betaisant ba
tus. Buvo jisai kaip ir pir
ma suvargęs, bet jo veidas 
nebebuvo taip paniuręs, iš
rodė daug lipšnesnis ir ma
lonesnis. Įėjus Daugirdie
nei, jisai atsikėlė ir dreban
čių balsu tarė:

— Kąip gerbiamoji poni, 
ateini pas mane, paskutinį 
kartą taip mano užgauta. 
Kaip aš turiu dėkavoti už 
tokią mielaširdystę ir geru
mą. Aš pats nežinau, kaip 
tai atsitiko, jaučiuosi visai 
persimainęs. Girdėdamas 
savo dukterį kas vakaras 
kalbant “Tėve musų” ir 
“Sveika Marija”, iš pra
džios rustinaus, kad ji taip 
tankiai kartoja “Sveika 
Marija”. Mat, man atsi
mindavo mano nelaiminga 
žmona, kuri taippat tą mal
dą dažnai kalbėdavo. Bet 
paskui pradėjau ir aš kar
tu kalbėti, kol vieną vaka
rą ašaros man pasipylė iš 
akių ir gailestis suėmė ma
ne- delei blogo mano gyve
nimo paskutiniais mėne
siais. Gerieji jausmai atbu
do mano širdyje, aš pagrį
žau prie Dievo ir pasida
riau geresnis žmogus. Pra
šau ii’ tamstos dovanoti 

man mano nedėkingumą ir 
grubijoniškumą.

— Iš širdies tamstai do
vanoju, atsakė Daugirdie
nė. Sakais nežinąs iš kur 
toki atmaina, taigi aš pa
aiškinsiu. Tavo nekaltas 
vaikelis kalbėdamas meldė 
Dangaus Karalienės, ir per
Jos galingą užtarimą Die
vas suteikė tau atvirumo 
dovaną. Dabar belieka ne- 
beiškrypti iš doro kelio ir 
saugoties draugystės, ve
dančios prie blogo.

— Tai ir mano tvirčiau
sias pasiryžimas, atsakė 
Marytės tėvas. Kojos dau
giau nekelsiu į social-de- 
mokratų susirinkimus, nes 
jų tai klaidingas mokslas, 
kurį tenai girdėjau, buvo 
pagadinęs mane. Nebeskai
tau nei jų blogų, kurstan
čių laikraščių.

Ir pasitaisęs išlaikė savo 
žodį. Netrukus gavo vėl 
darbą ir sąžiningai dirbda
mas pelnydavosi užtektinai 
savo pragyvenimui. Nuo to 
laiko kasdien su savo duk
terimi kalbėdavo rožančių, 
atsimindamas, kad per Ma
rijos užtarimą susilaukė 
sau aiškios Dievo malonės.

Vienintelis Praktiškas 
Lietuviu .

Kontraktorius
Steponas Markūnas.

Budavoja namus mūri
nius ir medinius, departa- 
mentines krautuves ir sve
taines.

Taiso senus namus, pa
deda cement-jnį fundamen
tą. Norėdami savo namus 
taisyti kreipkitės pas

Steponą Markūną, 
1645 W. 47th St., Chicago.

Tel. Drover 2074.

The BRIDGEPORT 
ELECTRIC Co. not inc.

A. BARTKUS, Savininkas.
3212 S. HALSTED St., CHICAGO.

Tel. Yards 4658

Parduodam visokius elektriš
kus fikčerius, lampas ir t. t.
Atliekam visoki elektriška dar
bą — sudedam elektriška švie
sa ir atliekam visok. taisymus.

Keliaujantis Agentai.
Pas juos galima užsisakyti “Ka

talikų” ir knygų pirkties.
J. Saudargas.

šių savaitę aplankys Westville, 
Springfield, Ill. ir apielinkes.

P. Pilėnas
šių savaitę aplankys Chieagos prie

miesčius, Melrose Park, Waukegan, 
Ill. ir k.

V. Gaižauskas

s ve 
i?, nes kiekvienas gydyto- 

Handmesom Bourbon vartoti. Pasiim- 
namo šiandie, nes ji yra gaunama kož~a-

ATYDA.Handmesom Bourbon
A. J. Jureviče 
LIETUVIS Pardavėjas 

3247 Emerald Ave.

Turėtų rastis rumųcse kiekvieno, nes taį yra riebi, 
švelni ir labai tinkanti degtine še'myncms bai 
čiams, ir taipogi laike ligo 
i as veli j; 
kit bu t ei 
mę p akilniam? saliune, arba pas

NATIONAL WINE&UQUOK CO.
3430-32 S. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL.
Taipogi .turime v.ispkias .degtines iš kitų ženių, todil 
pareikalaudami Handmėsoih Bourboą arba kito
kios degt nės, teiksitės atsišaukti laišku, arba ypa- 
tiškai, o męs pristatysim kuogeriasią tavorą ir už 
pigesnę kainą.

2 Permainos adresuose turi;

but atsiųsta mums prieš

Vasario 1
kad galima butų gerai indėti

Naujoj Telefono Kningoj
Pranešk kompanijai dabar, jaigu tavo gyveni
mo ar biznio adresas yra permainytas ar bus 
permainytas prieš tą dieną.

Užtelefonuok orderį. Patvirtink jį laiškų.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Ar Skaitei Kada Laikraštį “LIETUVA?” 
Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia (r paduoda daugiausiai gerą ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

RaSyk adresu:

A. OLSZEWSKI, 
3252 So. Halstad St, CHICAGO, ILL.

K. J. PikeS’s Bros 
Kuogeriausia Krautuve Auksinių, 
ir Sidabrinių Daiktų, teiogi Czę- 
Verykų, Kelnių, Marškinių viršu
tinių ir apatinių ir kitaki i tavorų. 
718 W. 18 St. Chicago

KAINA 
$1.00 

iužBUT.

HAMBURG AMERICAN 
LINIJA.

Didžiausia laivų kompanija sviete. 
Plaukinėj a vien tiesiog tarp Boston Ir 
Hamburg.

Laivai nesimaino — Dešimt 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji klesa.
ir

Kelios o Sanitone Plotkelės suteiks tau šneku 
elgtles kaip valkyžčiul. Tau norėsis per 

tvoras šokinėti.
. Kellogg’o Sanitono Plotkelos yra nau
jas vaistas. Jos padaro senus žmones jau
nais ir yra geros vyrams ir moterims.

Jeigu esi persidirbęs ir nuvargęs — 
nesisielok, šitos stebėtinos mažos plotke
lės duos tau sveikatos ir tikro gyvenimo 
džiaugsmo.

Išsiųsk šiandien kuponą, kurą čia a- 
pačioj paduotas, ir gausi dykai 5Oc pa
bandymu! skrynutę Kellogg’o Sanitone
Plotkelių. Siųsk adresu: P. J. Kelio?
Co., 2550 Hoffmaster Block,-Battle Creek,
Michigan. Indėk 6c štampų persiuntimo
kastų.

Kellogg’o Sanitone Plotkelių skrynutės 
parsiduoda aptiekose po $1,00.

(GELBĖKIT JŪSŲ PLAUKUS!
Stebėtinas Išradimas Plaukams Želdinti.
Mes absolučiai gvarantuojame, kad Vigo 
rola yra vienutinis svieto vaistas plaukams 
želdinti. Jeigu jums slenka plaukai, jeigu 
niežti galvą, jeigu turite plaiskainu galvoj 
tai gelbėkite tuojaus. Dabar turite progą 
atgauti savo plaukus. Vigorola jus isz 
gydys ir turėsite gražius, ilgus ir puikius 
plaukus. Vigorola yra. išbandyta ir gva- 

u rantuota. Suvienytu Valstijų valdžios. 
I (Under the Food and Drug Act). Nebusi 
Splikaš, jeigu vartosi Vigorola. Rašyk 
3 reikalaudamas butelio Vigor olos.

Vigoro!aCo.Dep.A.3149S.DIorganst.Chicago

dienose

£emoi Kainoi
$34

Tarpdėnls.
Tobuliausias išrenglmas — labai ge

ras patarnavimas. — Geri sveiki val
giai. Delei tolesnių smulkmenų kas- 
link kainos, plaukinėjimo ir t.t. Kreip
kis pas

HAMBUBG-AMBBICAN LINE.
607 Boylston St. Boston, Mass.

Arba 41 Broadway — New York, 
arba pas vietinius agentus bile kur.

SUTEIKIA NERVAMS
NAUJOS GYVYBES

Kellog’o Sanitone Plotkelčs pripil
do jūsų smegenis džiaugsmu ir 

linksmybe ir priduoda nau
jo mitrumo ir spėkų 

jūsų kunui.

50 centų skrynutė
DYKAI vyrams ir moterims

įsigyk nervus kaip plienu; buk Švie
saus proto, stiprus ir tvirtas Kellogg's 
Sanitone Plotkelės sutvėrtina' ir duoda gy
vybės. Jeigu tavo nervai sugedę, esi nu
vargęs ir surūgęs ir tavo draugai prade
da skaityt tave “mirusiu”, tai šitaą ste
bėtinas vaistas duos tau naują kontraktą 
gyventi.

FREE 50c BOX COUPQN
F. J. KELLOGG CO..

2550 Hoffmaster Block. 
Battle Crock, Mich.

Send mo by return mail, free of char
ge, a 50c trial box of the wonderful 
discovery for nerves. . Kellogg's Sa
nitone Wafers. I enclose '6 cents in 
stamps to help pay postage and pack
ing.
Name ..
Street
R. F. D.

City . State

10
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Sodietis studentas “byti 
na” miestelėną.

Skystimas dvigubai pagausina pieną
Pergąsdino valkatas.

kymę, apsisaugojimą nuo 
visokių ligų ir negalių.

Sausio 16 d. pirmu kartu 
buvo Sveikatos diena šven
čiama. Įvairiose valstijos 
dalyse buvo vieši susirinki
mai, kur daktarai bei vi
suomenės veikėjai laikė 
paskaitas apie sveikatingą 
užsilaikymą.

Priiminės delegacijas.
Washington, D. C. Prezi

dentas Wilson priiminėsiąs 
delegacijas, kurios norėš 
išreikšti nuomonę sulyg a- 
teivijos suvaržymo. Ateivi
jos suvaržymo bilius dabar 
labai karštai svarstomas 
kongrese. Wilson turbūt 
pasirašys visvien po bi- 
lium.

į-

y

Nušovė lapę, ingijo farmą
Sodiečiai geriausiai moki

nasi.
Bloomington, Ind. India

nos valstijiniame universi
tete prof. David Rothrock 
padarė gana indomų patė- 
mijimą. Jis nūtėmijo, kad 
sodiečiams studentams ge
riau sekasi matematikėj, 
negu miestelėnams.

Minėto profesoriaus glo
boj buvo 250 studentai. 
Juos jis sugrupavo į tris 
dalis. Tie, kurių tėvai yra 
farmeriai, tie, kurių tėvai 
yra profesionalistai ir tie. 
kurių tėvai yra biznieriai. 
Iš 250 studentų pirmos rų
šies 29%, antros 13% ir 
trečios 58%. .Ant paskuti
niųjų kvotimų f armonikai 
vidutiniai imant, gavo 82.- 
4, miestelėnukai 74.5 ir biz- 
nierukai 63.6. Taigi sodie
čių sūnus gavo žymiai augš 
tesnį laipsnį, negu kiti.

Toliau tyrinėjant pasiro
dė, kad iš farmerukų neiš 
laikė kvotimų 7%, iš mies- 
telėnukų 13.4%, o iš biznie- 
rukų net 17%.

Prof. Rothrock tokį apsi
reiškimą aiškina tuomi, kač 
sodietis studentas labiar 
gali Sukoncentruoti atidą 

—.-jregU studentas miestelėnas 
Mieste atida visokiais bu 
dais yra iškrikdoma.

Skystimas, kurs padaugins 
fr pariebina pieną.

Ithaca, N. Y. Cornell uni
versitete .padaryta ant ož 

• kos labai stebėtinas bandy
mas. Ožkai buvo Išmirkėte 
po skūra nesenai išrastai- 
skystimas. Ožka davė po te 
du kartu pieno daugiau ii 
penkis kartus jame rast? 
daugiau grietinės. Bandy 
mai, žinoma, bus varomi to
liau. Tas galės labai atpi
ginti pieną.

Tik ant ožkos tebuvo da
roma bandymas. Kol kai 
ant karvės dar tebėra tas 
skystimas neišbandytas 
Mokslo vyrai tikisi, kad 
veiks tas skystimas ir kar
vėse. Jei bandymai nusi
seks, tai piene galėsime ii 
maudyties.

Tą dalyką susekė to imi 
versiteto augštesniųjų kur 
sų studentas R. P. Hill.

Skystimo veikmė tuoj 
apsireiškia po įšmirkštimo 
Bet reikia dažnai įšmirkš 
ti, kad gauti daugiau pieno

lių indėjau blykio ir tu 
sinuodijai. Tuoj lėk prie 
daktaro.

Abu valkatos tai nugir
dę, šoko, ir zovada dūmė į 
artimiausią krautuvę.

“Pašauk ambulansą, mu
du užnuodyti!” Krykštė 
juodu.

Belaukiant ambulanso 
jų vaidentuvėj vaidenosi 

, visos užmiodijimo baiseny
bės ir atvažiavus į ligoninę 
tik raitėsi ir dejavo. Dak
tarai, matydami žmones pa
vojuj, tuoj šoko išpumpuoti 
viską iš vidurių.

Bet bepųmpuojant 
■ šaukta prie telefono.

buvo nuo šeimininkės, 
kurios valkatos pajus pavo
gė.

“Jokių nuodų pajuose 
nebuvo. Aš tik norėjau val
katas nugązdinti”, pranešė 
šeimininkė.

“Tamstai tas labai gerai 
pasisekė padaryti”, atsakė 
daktaras.

’■'i § i

’ Kūdikis trijų metų moka 
tris kalbas.

St. Louis, Mo. Maža trijų 
metų mergelė kartu moki
nasi tris kalbas.. Nuo moti
nos mokinasi angliškai, nuo 
tėvo franeuziškai, o nuo 
auklės vokiškai. Visomis 
kalbomis lygiai gerai kalba.

uz-

pa- 
Tai 
nuo

Nusipirko farmą už lapės 
skūrą.

L’Ause, Mich. Isaac Kai
mai pasisekė nušauti juo
dą lapę. Kaip žinoma, to
kio žvėruko skūra labai 
brangi yra. Mokama po $1.- 
000 už gerą skūrą. Ligšiol 
Kaima randavojo farmą. 
Dabar, patikęs tokį gilin
ki, apėjo gražią 40 akrų 
farmą ir apipirko ją.

Milijonierius nusiskandino.
Santa Barbara, Gal. čia 

imta pasigesti milijonierio 
Clark. Jis palydėjo iki sto
ties savo moterį, kuri išva
žiavo į San Francisco ii' 
paskui kasžin kur dingo. 
Galop policija rado jo skry
bėlę ant jūrių kranto. Tiki
ma, jis nusiskandino. Paė
jo iš Spokane, Wash. Jis 
buvo vienas turtingiausiu 
mieste Spokane, Wash.

Gaisrų nuostoliai 1913 m.
New York. Nuostoliai 

nuo gaisrų pereitais 1913 
metais buvo mažesni Suv. 
Valstijose, negu 1912 m. 
1913 m. apdraudimo kom
panijos išmokėjo $203.408.- 
250, o 1912 m. — $207.453.- 
900. Pereitais metais bai
siausias gaisras buvo Hot 
Springs, Ark., kur išdegė 
32% blokų;1 sudegė 518 na- 
mų.

Iš Chinijos gabenama kiau
šiniai.

Francisco, Cal. šeši 
skrynių su kiauši- 

atgabenta garlaiviu

San 
šimtai 
niais 
Siberia iš Shanghai. Kiau
šiniai perleista be muitų. 
Pernai, kuomet muito bu
vo mokama po 5c. už tu
ziną, iš Chinijos atgabenta į 
San Francisco 4.000 skry
nių su kiaušiniais. Šįmet, 
manoma, bus atgabenta iš 
Chinijos 20.000 skrynių.

Paderewski nusiminė, ga
vęs juodarankių laišką. 
Los Angeles, Gal. Garsus 

lenkų pianistas I. Pade
rewski pienavo laikyti kon
certus įvairiuose mieste
liuose palei Romųjį vande
nyną. Netikėtai gavęs laiš
ką nuo juodarankių, baisiai 
susinervavo 
sus pienus, 
bar ilsėsis.

ir atšaukė
Ilgę, laikę

sausu”.

vi- 
da-

jos pratruko ir padarė daug 
nuostolių. Tvenkinys darė 
ežerą ir buvo penkių mylių 
ilgas ir 65 pėdų augštas. 
Ištrukęs vanduo baisiu oši
mu pasileido į Potomac li
pę. Upė labai ištvino ir ap
sėmė kelis miestelius pa
krantėse. Žmonėms buvo 
išanksto pranešta, kad bėg
tų iš miestelių, nes vanduo 
atūžia. Kompanijai nuosto
lių busią apie $200.000.

Keturi sudegė lovose.
Brockton, Mass. Sudegė 

trijų lubų plytų namas. Už
sidegė trečioj valandoj iš 
ryto, kuomet žmonės buvo 
pačiame įmigyje. Kuomet 
imta rausties po griuvėsius, 
tai rasta keturi lavonai lo
vose. Penki labai susižei
dė bešokdami iš namo gat
vėn. Du turbūt nepergyvęs 
žaizdų.

Nelaimės metalų kasyklose 
mažinasi.

Washington, D. C. Sulyg 
oficialių skaitlinių valstijo
se Minnesota ir Michigan 
metalų kasyklose nelaimin
gi atsitikimai per pastaruo
sius metus žymiai sumažė
ję-

Labai išgązdino valkatas.
San Francisco, Cal 

Dviem alkaniem valkaton 
(hobos) pasisekė pagrob
ti nuo virtuvės lango du pa
jų. Jie nėjo toli, bet sėdi 
prie tvoros namų, iškur pa 
griebė pajus. Šeimininkė 
priėjus prie lango pamatė 
vagilius bevalgant jos pa
jus.

“O, Viliau”, sušuko šei
mininkė savo sunui, kurs 
bovįjosi kieme. “Ar tu su
valgė! pajus? Aš vietoj mie-

Kliubui gerai sekasi.
Dodge City, Kas. Nese

nai čia susitvėrusiam Geru 
Papročių Kliubui nepap
rastai gerai sekasi. Daug 
gauna pritarėjų. Kliubas 
susideda iš high schooles 
lankančių mergelių. Jokiuo 
budo neužsidėsiančios su 
rūkančiais, svaigalus var
tojančiais vaikinais. Nei
siančios nei į pasilinksmini
mus, kur tokių vaikinu 
bus. Daug kliubas 
gavo užklausimų apie jo 
organizaciją. Norima ir ki
tuose miesteliuose įsteigti 
panašus kliubai. Gavo šimtus 
pasveikinimo telegramų ir 
laiškų. Iš Lincoln, Neb. 
nuo Woman’s Christian 
Temperance Union gave 
laišką, kur mergelės drąsi
namos tvirtai laikyties sa
vo pasiryžimą, kol vaikinai 
nemesiu rūkymą ir svaiga
lų vartojimą.

Kuomet pas mokyklų su
perintendentą gimė sūnūs, 
tai kliubas išreikalavo iš 
tėvo ir motinos auginti vai
ką, nesuteršiant jo svaiga
lais ir taboka.

Sveikatos diena.
Concord, N. H. šios vals

tijos gubernatorius Folker 
nesenai išleido aplinkraštį, 
kuriame paskyrė švęsti 
Sveikatos dieną. Gub. noru 
yra, kad paskirtą dieną vi
si valstijos žmonės atkreip
tų savo domą į gerą užsilai-

Negali suimti piktadario.
Mayville, N. Y. E. Beard

sley apsiginklavęs savo na
muose ant fanuos nieko 
neprisileidžia. Apie 30 po- 
liciantų daboja namą die
ną ir naktį. Buvo kesintasi 
šturmavoti, bet smarkus 
šaudymas nuvijo polician- 
tus. Policiantai nešauja į 
namus, bijodami sužeisti jo 
moterį ar vaikus. E. Beard
sley tuomi prasikalto, kad 
atėjus vienos prieglaudos 
prižiūrėtojui parinkti aukų 
pas jį, jis du kart į jį šo
vė ir pavojingai sužeidė. 
Apsitaisęs savo namuose, 
jis tyčiojasi iš policiantų 
ir sako, gyvo nepaimsiu.

$1.00 radybų.
Cleveland, O. Tris mote- 

rįs buvo pasisamdžiusips 
automobilių nutarabanyti 
jas į pasilinksminimo va
karą. Šoferis nupyškino 
jas ir sugrįžęs rado auto- 
mobiliaus dugne deimantinį 
žiedą vertės $950 ir sagutį 
$50 vertės. Šoferis tuoj pa
telefonavo moterims. 
Brangmenų savininkė tuoj 
paskubo prie šoferio, paė
mė rastus daiktus ir šofe
riui radybų davė čielą do
lerinę. Daug gal nereikia 
dyvytis. Gal visai parsibai- 
gusi moterpalaikė. Juk ne 
visuomet turtingieji perka
si brangenybes. Kartais ir 
mažai pasiturinti turi kvai
lybę taisyties brangius 
daiktus. Gal ir anoji mote
ris pastarosios rųšies buvo 
ir negalėjo teisingo vyro 
geriau apdovanoti.

Stojo
Trenton, Mo. Šiame mies

te buvo balsavimai kas link 
saliunų panaikinimo. “Sau
sieji” 206 balsais ėmė 
šų. Apie 1.200 moterių 
kimų dienoj smarkiai 
tavo prieš saliunus.

Amerikos studentų uždar
biai vakacijų metu.

New York. 402 studentu 
Columbia universiteto per 
pereitų metų vakacijas už
dirbo $56.705.76. Sulyg ofi
cialių pranešimų studentu 
uždirbta per pereitas vaka
cijas $20.000 daugiau, ne
gu 1912 m. Nekurie studen
tai ant tiek apsukrus buvo, 
kad per vakacijas apsirū
pino ant visų metų. Stu
dentai dirbo įvairiausius 
darbus. Kiti perleido daug 
darbų. Vienas vieną mėne
sį dirbo čeverykų dirbtu
vėj ir sutaupino per mėne
sį $20. Antrą mėnesį dirbo 
prie namų statymo; sutau
pino $15. Trečią mėnesį 
dirbo kaipo tinkorius; su
taupino $20. Ketvirtą mė
nesį dirbo ant fanuos, čia 
sutaupino $20. Panašiai ir 
kiti darbavosi. Kurie sie
kia prie mokslo, kurie turi 
troškimą šio-to prakilnes
nio atsiekti, tie randa ir 
budus, kaip atsiekti. Bėda, 
kad daugeliui trūksta tikro 
noro.

vir- 
rin- 
agi-

Valstijoj Michigan 1911 
m. nelaimingų atsitikimų 
buvę 134, o 1912 m. tik 96. 
Valstijoj Minnesota tais 
pat metais sumažėjo nuo 
76 iki 50. Michigan valsti
joj ant 1.000 buvo 4.24 ne
laimingi atsitikimai 1911 
m., o 1912 m. — 3.26. Min
nesota valstijoj ant 1.000 
buvo 4.59 nelaimingi atsiti
kimai 1911 m., 1912 m. — 
3.02.

Gausiai apdovanota.
New York. Šiomis dieno

mis Altman kompanija iš
dalino $1.000.000 tarp 400 
darbininkų. Gavo kiekvie
nas nuo $1.000 iki $5.000, 
žiūrint, kuris ilgiau dirbo 
prie kompanijos, ’Ęai atlik
ta sulyg B. Altmano tes
tamento, kurs mirė spalių 
m. 1913m. Paliko 30.000.000. 
Darbininkai nežinojo apU 
tą palikimą ir dabartės ga
vę čekius labai nustebo.

Didis tvenkinys pratruko.
Cumberland, Md. Didelis 

tvenkinys West Virginia 
Pulp and Paper kompani-

PIKTADARIŲ ŠEIMY
NOS.

Neparinktas asmenų po- 
ravimasi gimdo netikusią 
padermę. Yra padaryta ty
rinėjimai kelių šeimynų ir 
tie tyrinėjimai patvirtina 
viršuj pasakytą taisyklę.

New Yorko valstijoj liko 
nuodugniai ištyrinėta iš
tvirkusi Jukes šeimyna. Ta 
šeimyna veda savo pradžią 
nuo tinginio, apsileidėlio 
žūklautojo, gimusio 1720 m. 
Tas žmogykštis turėjo pen
kias niekam netikusias duk
teris. Per penkias gentkar- 
tes Jukeso ainiai pasidau
gino iki 1.200, tarp tų apie 
200 pašalinių asmenų, ku
rie susigiminiavo su ta šei
myna moterystės ryšiu. 
540 žmonių historija yra 
gerai žinoma, ir 500 iš da
lies žnoma. Apie 300 mirė 
kūdikystėj. Iš 900 likusių 
310 elgetavo ir gyveno be
turčių namuose, kas padarė 
2.300 metų; 440 sunyko del 
savo prigimto niekingumo; 
didesnė moterių pusė buvo 
prostitutės; 130 buvo nu
teisti piktadariai; 60 buvo 
vagįs; 7 buvo žmogžudžiai. 
Nei vienas neišėjo nei pra
dinės mokyklos; tik 20 iš
moko amato, 10 to dalyko 
išmoko kalėjimuose.

Jukeso ainiai atsiėjo New 
Yorko valstijai virš $1.- 
250.000. Ir išlaidos dar te
beina. Dar neišsigimė ta 
nedorėlių padermė.

1

t AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT"^ 

Naujo ir Antrų Ranką Medžio

1

Juozas J. Shworles
3318 S. IIALSTED ST.

Užlaikau krautuvę vyriškų aprėdalų, cigarų, cigarėtu, ir
kitokiu visokių neatbūtinai reikalingų dalyku. Užprašau visus 
vietinius ir iš toliau atvažiavusius lietuvius ateiti j mano krau
tuvę ir persitikrinti kad mano tavorąi yra ir bus geriausiais ir 
pigiausiais. Ypač jauni vyrai, kurie mėgsta dailiai pasirėdyti, 
pas mane visados gaus gerų ir dailiu marškinių, naktaizu, skry
bėlių ir tt. Kiekviena tavora gvar., kad yra toks kaip aš sakiau.

Kad mes laikome puikiausių ir geriausių gvarantuotų tik
ro aukso laikrodžių, žiedų, jubilierijos ir muzikos prekių.

Parduodame tavoms daug pigiaus, kaip jus mokate kur kitur už pra
stesnius. Kad pirksite pas mus vieną syk, pirksite visuomet.

H. JOFFEY, Jubilierius.
4625 Ashland Ave. Chicago, Ill.

■ j --------------

1622 - 1624 Unity Building, 127 North Dearborn Street
Tel. Central 2362 Chicago, Ill.

Praktikuoja visuose teismucse. Egzaminuoja ab
straktus ir atlieka visokius teisiškus dalykus.

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

K;

Durų, lentų, lentelių, rėmų, 
švinakalvių daigių ir stogo popieros.
Musų dienios yra žemiausios.

Carr Bros. Wrecking Co
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL
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Didels gaisras. Kanados 
mieste Montreal andai siau
tęs baisus gaisras. Padaręs 
milžiniškus nuostolius pra
moninėj miesto dalyj.

JAUNOJI LIETUVA: <
P

Mėnesinis mokslo ir literatūros laikraštis, 64 puslapių dy
džio, pradės išleidinėti Chicagoje nuo vasario mėnesio 1914 m.

Gaivinti jaunąją Lietuvos dvasią; Saugoti, 
kad nesentų ir nebūtų sendinama siaurose 

. užsikirtimo ir fanatizmo ribose lietuvių 
mintis; Gaminti šviesų laikotarpį musų 
gyvenime ir literatūroje, —

Tai yra “Jaunosios Lietuvos” uždavinys.
Visi jaunieji dvasioje lietuvių rašytojai yra kviečiami bendrabarbiauti 

“Jaunojoj Lietuvoj", Redaguoti “Jaunąją Lietuvą” pavesta Kl. Jur
gelioniu).

“Jaunąją Lietuvą” leidžia bendrove, inkorporuota sulig Illinois val
stijos įstatymų. Bendroves prezidentu yra Pr. Kibortas.

“Jaunosios Lietuvos” prenumerata metams $3.00; pusei meti) $1.50; 
atskiras numeris — 25c.

Kiekvienam svarbu įsigyti “Jaunąją Lietuvą” nuo pirmojo numerio. 
Tatai siųskite prenumeratos piningus tuojaus.

Adresuokite:

“JAUNOJI LIETUVA”
4611 S. PAULINA ST., CHICAGO, ILL.

Bowman Pieno Kompanija
Pienas supilamas j butelio farmose prie 

sanitariškiausių sąlygų.
Pienas- Smetona - Sviestas - Pasukos.

Ar musų vežimai aptarnauja jus? Kodelneimtito.kasgeriausia?

4221-4229 STATE STREET,
Telefonai visų skyrių ofisuose.

EVANSTON — CHICAGO — OAK PARK.

LIETUVIŠKA DIRBTUVE
Kuri jau per 15 metų išdirba guodotinoms tau
tiškoms ir bažnytinėms draugystėms Karūnas, 
Amerikoniškas vėliavas, ša r pas, įuostas, ženklelius, 
kepures ir maršalkoms parėdus, teipgi visokius 
metalinius znokelius. Norėdamos guodotinos 
dr-tOs knd jūsų darbas butų gerai atliktas, pa- 
veskit jį tikrai lietuvei.

T. ANDRUSZEWICZ
1421 Division Street, CHICAGO, ILL.

Netoli Milwaukee Ave.

STANLEY’S BUFFETAS IR PUIKI RESTORACIdA
STANISLOVAS K. GLOMSKIS, Sav.

Franklin 3972 116-118 N. LaSalle St., Phone: Aut. 34041 
PRIESZAI MIESTO SALE

Kada husl mieste, užeik pas mane, Geri Valgiai, Gėrimai Ir Cigarai.

Užsisakykite “Kataliką”.
l
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KĄ VEIKIA AMERIKOS 
MOTERIS?

Amerikos moterįs jau se
nai suprato, jogei jos pri
valo drauge su vyrais im
ti dalyvumą šios šalies val
dyme. Kadangi neturėda
mos balso negalėjo betar
piai veikti, ėmėsi kitokio 
budo.

Pirm poros desėtkų me
tu Suvienytose Valstijose 
moterįs turėjo kelis savus 
kliubus ir šiuos suorgani
zavo taip vadinamon Mo
terių Kliubų Federacijon. 
Tos Federacijos tikslas — 
bendrai darbuoties reika
luose, kurie visuomet dau
giausia apėjo ir apeina mo
teris, ty. auklėjimas ir mo
kymas vaikų, rūpinamasis 
namuose apie sveikatingu
mo ir moralybės santikius, 
globojimas vargdienių ir 
sergančių ir abelnai rūpi
namasis moterių ir jų šei
mynų gerbūviu.

Kadangi visi tie reikalai 
šiandie negali būti atlieka
mi šeimynų rateliuose, taip 
kaip seniau būdavo, bet a- 
nais turi užsiimti miestų 
tarybos ir valstijų legisla
tures, moterįs turėjo pra
plėsti savo veikimo dirvą 
ir pasiskubinti su savo pa
tarimais ir panaudoti savo 
intekmę įstatymų leidimo 
rūmuose.

Moterių Kliubų Federa
cija yra taip puikiai suor
ganizuota ii* taip sumaniai 
darbuojasi, taip kad įvai
riose valstiįose jau įstengė 
pravesti daug svarbių įsta
tymų.

Federacija turi maždaug 
7.000 moterių Kliubu ir 
skaito daugiau milijono 
narių. Didžiajame seime, 
kuris atlaikomas kas an
trieji metai, moterįs per
krato šalies santikius ii 
sprendžia, kokie nauji įsta
tymai turi moterims rupė 
ti, kokie svarbus biliai tu
ri but perstatomi ar tai 
kongresan, ar tai į nekuriu 
valstijų legislaturas.

Seime taippat išrenka 
mos valdininkės, kurių už
duotimi yra įvesti gyveni- 
man Federacijos platfor
mą. Jos veikia sekančiu bil
du: Duotos valstijos pirmi
ninkei ir visų ten gyvuo
jančių kliubų viršinin
kėms jos praneša, kad at
siradęs toks ir toks reika
las, kurį tos valstijos mo
terįs privalo būtinai pa
remti arba pravesti. Šios gi 
visos pajudina visas joms 
galimas tampras: kreipiasi 
į laikraščius, idant supa
žindinti visuomenę su duo
tu reikalu, apkalba tą rei
kalą paskui kalbėtojai su
sirinkimuose, pastoriai mal- 
dnamiuose ir visi, kuriuos 
tik moterįs įstengia užin- 
teresuoti tuo klausimu.

Pagaliau moterįs tuo rei
kalu kreipiasi įstatymda- 
vystėn. Pirmiausiai turi jos 
pasistengti, idant tasai jų 
reikalas, butų perstatytas 
biliaus formoje. Paskui a- 
gituoja tarp atstovų, kad 
šiuos patraukus savon pu
sėn. Paprastai toji agitaci
ja išpradžių esti prašymo 
formoje, bet jei kuris at

stovas į tą prašymą nenori 
atkreipti domą, vadovau
jasi aštresniomis priemonė
mis. Siuntinėja jos laiškus 
į to atstovo distrikto pilie
čius, idant šitie pareika
lautų pas savo atstovą pa
remti duotą reikalą. Atsto
vas paskui aplaikęs šimtus 
telegramų ir laiškų pa
prastai duodasi patraukti 
reikalai!jamon pusėn.

Ką ligšiol moterįs įsten
gė nuveikti, geriausia gali
ma persiliudyti iš raportų, 
perstatytų paskutiniu Fe
deracijos seiman, kuris at
sibuvo 1912 metais. Štai 
darbo vaisiai, kuriais tega
li įvairių valstijų moterįs 
delegatės pasididžiuoti:

Kova su džiova, globoji
mas mokyklas lankančių 
vaikų, jų egzaminavimas 
mokyklų daktarais ir den- 
tistais; aplankymas bėdinų 
ir neapšviestų šeimynų gai
liaširdėmis seserimis, ku
rios toms šeimynoms sutei
kia gražius patarimus ii' 
globą ligose; suteikimas 
pietų mokyklas lankan
tiems bėdiniems vaikams, 
įvedimas geresnio moky
kloms ventiliacijos (pravė- 
dinimo) sistemo; toliau ve
dimas karo prieš muses ir 
uodus, prieš sp j audimus ir 
rūkymą viešose vietose. Mo
terių nuopelnui taippat rei
kia priskaityti panaikini
mas kružikėlių gėrimui vie
šose vietose, rengimai pre- 
lekcijų apie sveikatą; or
ganizavimas fabrikuose 
kliubų, kurių tikslu yra pa
kėlimas darbininkių svei
katos augštesniame laip- 
snyj; įsteigimas vaikams 
žaisti piečių ir daržų. — 
Tą visa gyveniman įvykdė 
moterįs.

Toliau seka svarbus rei
kalai, kaip pav. paskyri
mas motinoms pensijų, su
trumpinimas darbo valan
dų moterims ir vaikams, 
pataisymas sveikatingumo 
santikių fabrikuose ir vi
sur kitur, kur tik turi ko- 
kį-nors užsiėmimą moterįs 
ir vaikai; nuskyrimaš po- 
liciančių miestuose, taip
pat matronų policijos nuo
vadose, kalėjimuose ir ge
ležinkelių stotyse; įsteigi
mas prieglaudėlių, kur mo
tinos, einančios ištisini die
nai darban, gali palikti sa
vo mažutėlius; cenzūravi
mas kratančiųjų paveikslų; 
atidarymas viešųjų moky
klų aplinkinių gyventojų 
naudai; mokymas naminio 
šeimininkavimo, įsteigimas 
kliubų, taip vadinamų “Šei
mininkių Lygų”, su tikslu 
susipažinimo su santikiais 
pirklyboje ir pasistengimas 
sumažinti valgomųjų pro 
dūktų kainas. — Štai dali
mis išparodymas puikaus ir 
naudingo moterių kliubų 
veikimo.

Valstijose, kur nėra dar 
moterims suteiktos lygia
teisės politikoje, veikimas 
slenka palengva, pasidarba
vimas yra apsunkintas, ka
dangi ten kokio nors tik
slo atsiekimui vienatinis 
joms pasilieka kelias — 
tai prašymas. Bet dalykų 
stovis randasi visai kito
kiame padėjime ten, kur

moterįs jau turi įgijusios 
balsavimo teises. Tenai jos 
ne prašo, bet reikalauja, gi 
aldermanai, arba legislatu
res atstovai, tuo žvilgsniu, 
kad turi skaityties su jų 
balsais, stengiasi visomis 
išgalėmis užganėdinti mo
terių reikalavimus. Taigi 
iš būtinumo vyriškių man
dagumas yra toli didesnis 
ten, kur moterįs turi bal
savimo teises.

Kaip tiktai kokioj vals
tijoj moterįs laimi kovą, 
tai kliubai, kurie darbavo
si už lygiateisę, užuot išsi- 
rišti, imasi kokio-nors nau
jo darbo. Suteikiama tatai 
moterims instrukcijos apie 
naujas jų priedermes ir 
pasekmingą anų atlikimą, 
tėmijamasi į atstovų ir 
valdininkų veikimus, idant 
paskui žinojus, kurie yra 
verti parėmimo rinkimais, 
ir prižiūrima, idant pereitų 
visi įstatymai, kuriuos mo
terįs laiko svarbiais.

Taigi iš to matome, kad 
moterįs, ar jos turi balsa
vimo teises, ar ne, narsiai 
ir išlaikomai darbuojasi 
visuomenės gerovei, kad jos 
linksta prie pilietinių prie
dermių ir įstengia savo tik
slus atsiekti, nežiūrint net 
neparankiausių joms tame 
veikime sąlygų.

Tuo budu jos lamėja vy
riškių sąjausmą ir tie pa
lengva ima pripažinti, kad 
moterims būtinai yra rei
kalingos lygiateisės. O i/ O

Todėl ne ilgai prisieis 
laukti, kuomet moterįs vi
sose valstijose turės lygias 
balsavimo teises su vyrais.

P-pa.

GERA PROGA CHICA
GOS LIETUVAITĖMS 

ŠEIMININKYSTĖS 
PRAMOKTI.

Gerai žinau, jog šį ant- 
galvį perskaitę, neviena 
musų seselių pasakys: Ai
tai dar ir šeimininkystės 
reikia mokinties? Jule aš 
moku grindis ir sudynus 
išplaut, kavą išvirt, kiau
lieną iškept, ir ko man 
daugiau reikia?! Labai ap
gailėtina, kad mes, nesis- 
tengdamos pažinti save nei 
savo pareigas, perdaug ap- 
sileidžiam ir nenorim nie
ko mokintis. Persiaurai

sistengkime ja pasinaudo
ti.

Štai dabar oesant il
giems šaltos žiemos vaka
rams, Liet. Mot. Dr-ja “Ap- 
švieta” parengė Chicagos 
lietuvaitėms vakarinę val
gių virimo mokyklą, kurio
je mokinama įvairius val
gius gaminti, ir suteikiama 
daugelis naudingų patari
mų, kurie labai reikalingi 
gyvenime. Mokinama kiek
vieno ketverge vakare. Fel
lowship svetainėje, 831 — 
33rd PI. Pradžia 7:30 v. 
Nepriklausančioms prie dr- 
jos mokestis 25c. už kiek
vieną vakarą. Taigi Liet. 
Mot. Dr-ja “Apšvieta” šir
dingai kviečia visas be skir
tumo lankytis jos pareng- 
ton mokyklon iš kurios be 
abejonės kiekviena gali ap
turėti ne mažą naudą. Taip 
gi butų geistina, kad Chi
cagos lietuvaitės kuoskait- 
lingiaus rašytųs! prie vir- 
šminėtos dr-jos, tada, dr- 
jon priklausydamos dides
niu skaitlium, daug-daugiau 
gero kaip pačios sau, taip 
ir savo tautai galėtų nu
veikti. Čia yra proga pri
minti, kad Mot. Dr-ja “Ap
švieta” pereitais metais 
pertaisė ir papildė savo į- 
status. Ir dabar apart ren
giamų visokių mokyklų, 
mokama ligos pašelpa $5.- 
00 savaitėje, $50.00 pomir
tinės ir t. t. Dr-jon yra pri
imama kiekviena gero pa
sivedimo lietuvė moteris ar 
mergina be skirtumo paž- 
valgų.

Norinčios viršminėton 
dr-jon prisirašyti, malonė
kite kreiptis į bile kurią tos 
Dr-jos narę, kuri kiekvie
nai paaiškį^ ’visus dr-jos 
mierius ir perstatys dr- 
jai kaipo kandidatę.

, Norinčios mokyklą lan
kyti ; malonėkite ketver- 
gais atsilankyti į viršminė- 
tą vietą. Virtuvė skiepe. Į- 
nėjimas per užpakalines du
ris.

Kviečia visas Komitetas.

Gyduoles iš Lietuvos.
Kas Lietuva] gimęs, tas Lietuvos 

gyduolėmis (nekaistomis) geriausias 
išsigydo.

Iš Lietuvos prisiunčių į Ameriką 
vaistus (liekarstas) vartojamus Lie
tuvoj:

(1) Trejanka (užpilt degtinei) del 
pagerinimo noro valgyti.

(2) Nuo galvos sopėjimo.
(3) Nuo kaulų gėlimo, nuo reuma

tizmo. -
(4) Nuo viduriavimo.
(6) Nuo kosulio sauso ir su atsiko

sėjimu.
(7) Nuo širdies drebėjimo-nervų li

gų, priepuolio.
Prisiųsk savo adresą ir vieną do

lerį pinigų gausi itesiai iš Lietuvos 
geriausių liekarstų, kokių Tau rei
kia. Adresą dėk tokį:

H. ALEKSO Aptieks.
Prieni, Suvalkų gub. Russia.

ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą. ą.ą.ą.ą.į.ą.ą.ą ą.ą.ą.^.ą.ą.ą.ą.ą. 
ą. . ą.

i Elektriški Pianai |
❖ Tai yra puikus daiktas tie elekt- ? 
£ nski pianai. Ir nemokantis gali
* groti. Pigiai ant išmokesčio ir už ą. 
T gyvus pinigus juos galima nusi- ’
J pirkti pas |
t H. PASCOLINI, + 
? 2057 Sheffield Ave. Chicago. į 
4HW^*4*4-4Hi*4^*4*4KI.4,4’4.4*4,4^4*4*4.4.4*4*

DR. PETRAITIS, Dentistas
10756 Michigan Ave., Roseland, HI.

KAMPAS 108 GAT.

Ligonius priimu nuo 9 ryto iki 9 
vai. vakaro, nedeldieniais nuo 9 iki 12 
v. ryto. Reikale prašau atsilankyti, o 
darbas bus atliktas atsakančiai.

JUOZAS KARPIS 
BUFFET

Užlaikau švariausią lietuvišką kar- 
čiamą Chicagos Bridgeporto dalyj. 
Taip pat turiu svetainę pasilinksmini
mams, veselijoms ir tt.

J. Karpis,
3239 S. Morgan St. Chicago, m.

Ne visados veidas padailina 
žmogų, bet gerai pritaikintas ir 
pasiutas siutas. Jei nori turėti ge
ra drabužį tai nejieškok svetimų 
kreueių, ateik pas mane, aš gva- 
rantuoj • padirbt jums toki drabu
žį kokio nOrisite; Prekes žemiau
sios, didelis pasirinkimas materi
jų. Daugybė žmonių džiaugiasi ma
no darbu — busi linksmas ir ta- 
mista jei paklausisi mano rodos.

DARAU VISOKIUS PATAISYMUS 

A. ŽUKAUSKAS 
Kriaušius Vyriškų Drabužių. 
3312 S. HALSTED ST.

TELEPHONE YARDS 6789

Nauja Lietuviška Aptiekę,
Gaunama visokios gyduoles ir žo

les, neišskirent ir importuot. Duodam 
patarimus ypatiškai arba per laiškus, 
visiems ligoniams apsaugas, včdusiems 
ir nevėdusies.

JOKŪBAS RASLAVIČE, Sav.
Kreipkitės po adresu:
3308 Wallace St., Chicago, Ill.

W WI III II —

Gali apsirėdyti 
beveik uždyka.

Nauji ir truputį padėvėti siutai ir 
Overkotai, kurie buvo užsakyti ant 
orderio už $40, už $50 ir už $60 da
bar parsiduoda po $5. ir augščiaus.

Gali but puikiausiu sportu tiktai 
už $5.

Parsiduoda pigiai čemodanai ir la-

ŽIAURIOJI KARALAI
TĖ.

Tolimoje žiemių šalyje, 
tarp amžinų sniegų, ledi
niuose rūmuose gyvena 
žiauroji karalaitė Žiema. 
Jos valstybė yra labai pla
ti ir apima beveik pusę že
mės. Ir rodos, kad prie to
kio plataus ploto be dau
gybės tarnų nėra galima 
apsieiti, o tečiau ji išviso 
teturi tiktai tris tarnus. 
Visą karalystę per metus 
po vieną kartą ji pati ap
lanko. Jos pačios arba jos 
tarnų pasirodymas visiems 
yra negeistinas, nes visam 
kraštui atneša apmirimą.

Prieš keliaudama per sa
vo valstybę karalaitė siun
čia savo tarnus, kad paren
gtų jai kelią ir priruoštų 
iškilmes. Išeina jos pirmu
tinis tarnas Vėjas, kuris 
sukelia didžiausias audras: 
ardo, drasko kas tiktai po 
kojų jam pasipainioja. Nu
sigąsta visi, nes supranta, 
kad rengiasi kelionėn žiau
roji karailaitė. Paukščiai, 
ir tie ima bėgti iš to krašto 
ir virtinėmis padangėmis 
skrenda į tolimesnius, šil
tesnius kraštus.

Besma'rkaudamas Vejas 
susilaukia savo draugo, an
trojo karalaitės tarno — 
Šalčio, kuris savo sustingu
siomis rankomis ima kaus
tyti visą gamtą, taisyti ke
lius ir dirbti tiltus. Tada 
dar didžiau nusigąsta visi 
ir apmirę laukia savo to
limesnio likimo; medžiai, ir 
tie, nusiėmę savo puikų rū
bą, pakloja ant žemės, 
rengdami minkštą kelią sa
vo valdovei. Pagalios atei
na trečias karalaitės tar
nas — Sniegas ir apdengia 
žemę puikiu — baltu, mink
štu kilimu. Paskui Šalčio 
ateina ir pati žiauroji ka
ralaitė — Žiema.

V. Oraitis.

žiurėdamos į gyvenimą, mes 
manom, kad kaip mes ge
rai pildom šeimininkės pa
reigas, tai jau niekas ge
riau išpildyt ir negalėtų; 
bet kada prisieina susitik
ti su daugiau civilizuotomis 
moterims, tai ištikto pa
sirodo, kad dar toli gražu 
mes nemokam gerai netik 
kavos ir mėsos išvirt, grin
dis ir sudynus suplaut, bet 
dar ir aslą išhiot ir dauge
lio kitų dalykų, kurie tai su
maniai, šeimininkei būti
nai turėtų but žinomi. Su
mani šeimininkė turi pa- 
žinti-suprasti ekonomiją 
kaip gaminime valgių, taip 
dėvėjime rūbų, paties lai
ko sunaudojime, ir daug 
kitų labai svarbių dalykų. 
Labai tat gaila, kad tarpe 
musų viengenčių labai ma
žai. tokių šeimininkių ran-

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHOX pard.

Ar matei kada-nors laikraštį 

“DRAUGĄ“? 
'‘DRAUGAS” yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atslulna metams S2, puse! m. $1 
Užsieniuose melams $3, pusei metų ji.60 

Rašydami laiškus adresuokite 
DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, IH.

gaminai.
Ateikite Į

S. Gordon
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ «TORĄ.

1415 S. Halsted st., Chicago.

M. A. Norkūnas
Vienatinis
Lietuvis 

Išdirbėjas.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm, o y- 
pat ingai: ko
kardų guzi- 
kučių meta- 
liavu, a n a- 
meliotu ir 
Eadengtuco- 

uloid’u,šai
pu, vėliavų 
ir karunu

Mums paves
tus darbus at
liekame artist.

166: MELROSE ST., MONTELLO, MASS.
dasi. Nestebėtina, kad di
džiuma musų neturėjom 
progos su šeimininkavimu 
susipažinti, bet užtaigi kur 
tik randame šiokią, ar to
kią progą mokintis, tai pa-

------------------ =— ---------------------------------- .—— -------------------------___— ------------

. , ■ Telephone Yards 3102

Dr. A. L. Graičlunas
GYDO ĮVAIRIAUSIAS LlClAS.

3310 SO. HALSTED ST.., CHICAGO, ILL.

VĖVERSĖLIS IR PAMA
TINĖ.

Viešpats Dievas, sutvė
ręs pasaulį, išėjo kartą ant 
žemės pasivaikščioti. Žmo
nių buvo dar tik maža sau
jelė. Buvo tai išvyto iš ro
jaus Adomo ainiai. Žvėrių 
ir paukščių taippat buvo 
dar maža. Tik kur-nekur 
medžiuose, krūmų tankmė
se, skambėjo nedrąsus pir
mųjų paukščių balsai.

Tuščiame lauke buvo ty
lu, nejauku.

Viešpats Dievas, kad 
prašalinus tą tylą, paėmęs 
molio gniaužtelę nulipino 
paukštuko pavidalą ir iš
metė į viršų. Paukštelis su
plasnojo sparneliais saulės 
spinduliuose ir užgiedojo 
gerai mums žinomą vėver- 
sėlio pavasarinę dainelę. 
Buvo tai vėversėlis.

Visa tai matė pasislėpęs 
už akmens velnias. Žiūrėda
mas pro kampą akmens, a- 
kylai stebėjosi į besidar
buojantį Viešpatį Dievą. 
Kaip tik Dievas nuėjo to
liau velnias, apleidęs akme
nį, pasiėmė gniaužtelę dum
blo ir ėmė terlioti naguose. 
Nulipinęs kokį tai tešlos 
gabalėlį, išmetė į viršų.

Išmestas gabalas dribte

lėjo ant žemės ir pavirto į 
biauriai raibą negražų sut
vėrimėlį, kuris, nerangiai 
rėpliodamas, skubėjo palįs
ti po akmeniu. Palindęs po 
akmeniu ėmė dar biauriau 
kurkti. Net pats velnias ste
bėjosi pamatęs tokį sutvė
rimėlį ir išgirdęs jo bjaurų 
balsą. Buvo tai paprastoji 
pamatinė varlė-rupužė.

__________ Vytas
VAIKŲ NORAS.

Kartą mokykloje aš vai
kų paklausiau:

— Ką jus su pinigais da
rytumėte, jei dabar dovanų 
rublį gautumėte?

Išgirdau įvairiausių at
sakymų. Vist norėjo ko-nors 
įsigyti: vieni geresnių daik
tų, kaip antai knygutę, 
spalvotų pieštukų bei kito
kių mokinimais! įrankių, 
kiti geidė menkniekių: cu
kraus, kaspinėlių, gražes
nio drabužio. Pagaliaus pa
klausiau vienos mergaitės, 
kuri ikitol tylėjo.

— Aš nupirkčiau mamy
tei vaistų, nes ji labai kos
ti, — susigraudinusi ji at
sakė.

Iš šimto tiktai viena at
sirado, kuriai rūpėjo ne ji, 
bet kitas asmuo.

Kaž kas man ausin kuž
dėjo jai rublį dovanoti. Ir 
dovanojau.

Sv. Žv.

SVEIKAS GYVAS, KAI
MYNE!

(Žaidimas)
Žaidėjai sustoja į dvi ei- 

li. Žaidimas prasideda tuo, 
kad vienas žaidėjų prade
da ant vienos kojos eilių 
tarpais šokti ir prie vieno 
jų kreipiasi, sakydamas:

— Sveikas gyvas, kaimy
ne!

Tasai atsako:
— Ačiū, esrnu sveikas, 

kaimyne! ir šoka paskui 
jo.

Nušokę eilių gala, vienas 
šoka į kairę pusę, antrasai 
į dešinę ir susitinka an
trame eilių gale. Pirmasai 
vėl klausia!

— Kaip gyvuoji, kaimy
ne?

Tasai atsako:
— Kaip matai, tiktai aš 

laiko neturiu.
Šį kartą jiedu pasirenka 

po kaimyną ir šoka jau ke
turiese. Žaidimas tokiuo 
budu tęsiasi, kol, pagaliaus, 
visi žaidėjai atsidurs šo
kančiųjų ant vienos kojos 
eilėje.

Svirno Žvyne.

BROLIS.
Susirgo Onutė. Gydytojas 

įsakė jai karčius vaistus. 
Onutė gėrė juos, raukėsi 
ir verkė. Išvydo tai jos ma
žesnis brolis Jonukas. Jis 
meiliai tarė seselei:

— Duok, Onutė, aš iš
gersiu vaistus už tave. Man 
tavęs gaila.

B. Baris.

UŽDAVINYS.
1) Kas lengviau: Svaras 

plunksnų, ar Svaras gele
žies?

2) Du žmogų iš miego 
prižadina vienas gaidys. 
Kiek reikės gaidžių 10 žmo
nių prižadinti?

“Š.”
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Zigmas Vitkauskas.

Klaidingai suprasti mokslai.
Čia norėjosi primesti kelis iš mokslo historijos at

sitikimus, iš kurių matome, kad kiekviena kiltesnė 
mintis, kiekviena moksliška hypoteza bei teorija ir 
teisė turėjo gimimo laikų, buvo kūdikystės stovyje; 
augo, kerėjo ir pasiekė augščiausį tobulybės laipsnį.

Apstus hypotezų skaičius atgyveno savąsias die
nas ir nūn yra minimos tik mokslo historijoje. Tūli 
moksliški terminai šiandien nėra taip vartojami, kaip 
juos vartojo jų kūdikystės dienose. Garsus francuzų 
mokslininkas, chemijos tėvas, Antoine Laurent La
voisier, apkrikštijo elementą degį oxy genu, ką reiškia 
rūgštį daryti, nes jam, betyrinėjant visokias chemiškas 
rūgštis, pasirodė, kad oxygenas randasi visose rūgš
tyse. Tad jis ir manė, kad oxygenas arba rugščiadaris 
esti tas faktorius, kuris jungiasi su tais chemiškais 
elementais padarydamas rūgštis. Todėl Lavoisier jį 
ir pavadino oxygenu arba rukščiadariu. Ilgainiui gi 
pasirodė, kad Lavoisier stambiai klydo taip manyda
mas. Nūn beveik kiekvienas pradinės chemijos moki
nys žino bent keliatą rūgščių, kuriose visai nėra oxyge- 
no arba, anot Lavoisier, to taip svarbiojo elemento, 
rūgštis gimdančio.

Pirmieji chemikai manė, kad vandendaris tik van
denį tepadaro, bet toliaus pasirodė, jog jis randasi ne 
tik vandenyje, bet ir kiekvienoje rūgštyje. Perkratinė- 
jant šiuos mokslo dalykėlius nūdieninio chemisto supra
timu, turėtume pavadinti hydrogeną arba vandendarį 
rugščiadariu, nes jis esti kiekvienoje rūgštyje; oxyge- 
no negalime vadinti rugščiadariu, nes, kaip jau augš- 
čiau matėme, jo visai nėra tūlose rūgštyse.

Anot lietuvių priežodžio, girion gilyn — medžių 
daugyn. Lygiai taip esti ir su tūlais mokslais.

Kelios dešimtįs metų atgal chemikai tikėjo, kad 
tarp organiškos ir neorganiškos chemijų randasi stambi 
riba. Jų supratimu, neorganiška chemija užvėrė visus 
žemėje esančius mineralus. Kitaip sakant, ji nagrinėjo 
negyvą medžiagą, jos ypatybes, keitimąsi iš vienos for
mos antron. Organiška chemija, jie manė, yra toji na
tūrali© mokslo šaka, kuri aiškina gyvos medžiagos bei 
augmenijos padarytus sudėtinius. Ką šis pasakymas 
reiškia? Jis nieko daugiau nereiškia, kaip tik tiek, 
jog tulus daiktus padirba pati gamta, kuomet kitus te
gali sutverti vien tik gyvieji sutvėrimai bei augmenįs.

Idant geriau apkalbamąjį daiktą suprasti, jeib 
visus neaiškumus aikštėn iškelti, — imsime kelis pa
vyzdžius. . ' ' , ; '

Bulvė yra augmuo. Tarp kitų joje esančių daiktų 
randasi gerokas krakmolo nuošimtis. Krakmolo gi nie
kur nerandame: nė žemėje, nė molyje, nė akmenyje, 
nė kituose taip vadinamuose neorganiškuose kūnuose. 
Reiškia, vien tik bulvės ir kiti augmenįs gali krakmo
lą padaryti. Tad krakmolą ir vadina organišku sudė
tiniu. Kodėl sudėtiniu? Pertai, kad krakmolas suside
da iš karbono arba anglies, hydrogeno ir oxy geno. Va
dinas, susideda iš trijų chemiškų elementų, tat ir esti 
vadinamas sudėtiniu.

Gi antrą pusę vertus, bulvėje nėra: nė geležies, nė 
sieros, nė gyvsidabrio, nė vario, nė daugybės kitų, taip 
vadinamų, neorganiškų elementų ir sudėtinių. Juos te
galime rasti žemėje, akmenyse, uolose ir tam panašiose 
vietose. Berods, jau iš čia primestų pavyzdžių maž
daug paaiškėjo skirtumas tarp organiškos ir neorga
niškos chemijų bei jųjų sudėtinių. Apie tai daugiau 
nekalbėsiu. Vientik norisi paklausti, ar ir šiandie che
mikai mato tąją neperžengiamą ribą, kuri skiria orga
nišką chemiją nuo neorganiškos? Tos mintįs bei toji 
augštoji riba visai išnyko iš chemikių galvų! Kaip tai? 
Ot taip: ilgainiui pasirodė, kad taip vadinami organiš
ki sudėtiniai gali būti padaryti ir neorganišku procesu. 
Tad, matome; tie per amžius mokslininkų tvirtinimai, 
toks jų dalykų supratimas pasirodė papėdės neturįs.

Svarbu yra pažymėti, kad 1828 metais gabus Vo
kietijos chemikas, dirbdamas laboratorijoje, netikėtai, 
be gyvos medžiagos pagelbos, sutvėrė taip vadinamą 
šlapmedžiagę. Šis atsitikimas liko stambiomis raidė
mis įrašytas chemijos historijoje. Tai buvo netikėta ir 
nelaukta sriovė, kuri gerokai papurtė visus gabesnius 
pasaulio chemikus. Gimė daug ginčų, svarstymų apie 
iki tam laikui išsidirbusią mintį apie organišką chemi
ją ir jos sudėtinius. Vieni mokslininkai stojo už seną 
šios chemijos supratimą tvirtindami, kad šlapmedžia- 
gės sutvertojas, Friedrikas Woehler’is, tiarai gal ir 
pats nežino, ką jis savo laboratorijoje sutvėrė. Kiti 
chemikai stojo Woehler’io pusėn ir priparodinėjo, jog 
mokslas žengia pirmyn, yra nuolat tobulinamas; ne tik 
kad mintįs ir supratimai, vieną kartą jau užgimę, pasi
rodo klaidingais, bet ir tūlos teorijos, laikui bėgant, 
praranda savo mokslišką vertę ir smunka žemyn. Jei 
buvo tokių atsitikimi; historijoje, tai kodėl jų negali 
but ir šiandien? Woehler’io šalininkai toliau tvirtino 
sakydami, jei mos šiandien juokus darome iš flogistijo
ninės teorijos, jei kiekvienas mokslininkas, kuris gali 
save vadinti chemiku, tiesiog juokus daro ir pasaka 
laiko puikias alchemikų svajones apie auksą ir kitus 

(Seka toliau).

Kas girdėt Rusijoj.
Rankraščių likimas. Del 

Levo Tolstojo rankraščių, 
kurie yra ssaugojami Mask
vos Aleksandro II muzeju- 
je, kilo ginčai tarp miru
siojo rašytojo žmonos ir 
švietimo ministerio. Tolsto- 
jienė pareikalavusi atiduo
ti jai tuos rankraščius, ka
dangi Tolstoi, mirdamas, 
užrašęs jai visus savo rank
raščius. Bet ministeris ne
sutiko atiduoti. Taigi rašy
tojo žmona padavė senatui 
skundą prieš tokį ministe
rio pasielgimą. Tą skundą 
nesenai senatas ir svarstė. 
15 senatorių norėjo atmesti 
skundą, bet 29 senatoriai 
palaikė Tolstojo našlės pu
sę. Bet kadangi jų nors ir 
buvo didžiuma, bet nebuvo 
reikalaujamų dviejų treč-. 
dalių balsų, tai visa toji 
byla perduota nuspręsti tei
sių ministerijai.

Nematąs naudos. Rusijos 
durnos pirmininkas Rod- 
dzianka ketinąs atsisakyti 
nuo pirmininkavimo ir iš 
viso nuo atstovavimo sau
sio ar vasario mėnesį. Jisai 
nematąs iš dabartinio du
rnos darbo jokios didesnės 
reales naudos. Tasai klau
simas jau buvęs svarstomas 
spalininkų frakcijos posė
dyje ir jie sutikę su tuo 
Rodziankos nutarimu. Keis
ta, kad tik dabar Rodzian- 
ka sužinojęs apie caro dū
mos nenaudingumą. O juk 
tas vertėjo senai žinoti vi
siems durnos atstovams.

Valsčių raštininkai. Valdžia 
ėmus svarstyti naują su
manymą apie valsčių rašti
ninkus. Tuo sumanymu 
valsčių raštininkais tega
lėsią būti baigusieji bent 
triklesę miesto mokyklą.

Nauji mokesčiai. Uždėti 
mokesnį ketinama uždega
mosioms mašinėlėms, ku
rias vartoja vietoje degtu
kų. Tą mintį padavę vyriau
sybei degtukų fabrikantai. 
Apskaitoma, kad kiekvie
nas toks titnagas galįs už
degti aplink 20.000 sykių, 
kas lygu 260-čiai degtukų 
dėžučių, iš kurių vyriausy
bė turinti akcizės mokes
čio 1 rub. 30 kap. Ministe
rija ketinanti nustatyti po 
75 kap. nuo kiekvienos to
kios uždegamosios mašinė
lės.

Suėmė šnipą. Japoną šni
pą suėmė Turkestano pa
sienyj, kuomet jis darėsi 
sau tvirtumos pienus. Šni
pą nugabeno Peterburgan. 
Suimtojo japono vardas 
Tomajoka, jis, pasirodo, e- 
sąs japonų generolo sūnūs 
ir kilęs iš augštos aristo
kratų giminės, Tomajoka, 
būdamas dar 10-ties metų 
vaiku, buvo nulydėjęs savo 
tėvą japonų-rusų karau. 
Pirm vienerių metų jisai 
gyvenęs Kaukaze, kur taip- 
pat buvęs intartas, kad e- 
sąs šnipas ir buvęs suim
tas; paleistas po pusės me
tų iš kalėjimo, Tomajoka, 
neturėdamas pinigų kelio
nei, nuėjo pėsčias, bet štai 
kelyje jį vėl suėmė.

Gaisras. Varšavos univer
siteto rūmuose buvo andai 
kilęs gaisras. Ughis pasiro
dė tuose universiteto na

muose, kur esanti raštinė, 
laboratorija ir archyvas. 
Ugnis prasidėjo iš augšto 
ir taip smarkiai ėmė plėto- 
ties, jog buvo jau pavojaus, 
kad neužsidegtų gretimi 
namai, ypač vizitkų vienuo
lynas. Ugnį gesinti buvo 
atvykę penki ugnegesių bū
riai ir po dviejų valandų 
gaisrą užgesino. Stogas vi
sas nuplėštas. Archyvas ir 
laboratorija užlieti van
dens.

“Tyrų velnių” byla. Je- 
katerinodaro karo teismas 
andai baigė svarstyti dide
lę bylą vadinamųjų “tyrų 
velnių”, kurie per pasta
ruosius kelis metus išžudę 
ir apiplėšę keliasdešimtis 
žmonių. 6 nuteista katorgon 
ligi gyvos galvos, 18 — 20- 
čiai metų katorgos ir 6 — 
1 metams. 24 išteisinti.
Byloje paaiškėjo,kad jiems 

plėšimuose prigelbėdavę ir 
policistai. Tiems nieko už 
tai nebūta.

Sustabdyta laikraštis.
Varšavos teismo rūmų įsa
kymu sustabdyta leisti 
Varšavos lenkų laikraštis 
“Kurjer Polski” ligi bu
sianti apsvarstyta to laik
raščio byla, pakelta del vie
no konfiskuoto numerio.

Auklėtinių maištas. Ir
kutsko stačiatikių semina
rijos auklėtiniai sukėlė 
maištą prieš savo vyresny
bę. Užpuolę nakčia ant vie
no mokytojo, užmetę jam 
ant galvos rublis, smarkiai 
jį apdaužę. Vyresnybė augš- 
tesniąsias seminarijos kle- 
sas visai uždarė; tų klosiu 
visi auklėtiniai busią pra
šalinti iš seminarijos.

100-to metų sukaktuvės. 
Ševčenkos gimimo 100 me
tų sukaktuvės sueina šiais 
metais vasario 25 dieną. 
Ukrainiečių visuomenė la
bai tuo atsitikimu susirūpi
nusi. Kievo miesto valdyba 
gavus prašymą, po kuriuo 
pasirašę daugiau kaip 1.- 
000 žmonių, kad ji pasiim
tų ant savęs tų sukaktuvių 
paminėjimo sutaisymą.

Ištremtųjų vargai. Nari
mo kraštan ištremtieji po
litikos prasikaltėliai krei
pėsi, į Peterburgo laikraš
čius prašydami visuomenę 
išgelbėti juos nuo bado mir
ties, kuria tikrai turėsią 
numirti, jei nebusią sušelp
ti. Vyresnybė, mat, atėmu
si, nepaaiškindama prie
žasties, išduodamą jos pa- 
šelpą iš 45% visų ištremtų
jų. Tos pašelpos gaudavę 
jie pernai kas mėnuo, išvi
so 6 r. 90 k. mėnesiui; be 
to gaudavę 5r. 20 k. drabu
žiams vasarą ir 18 r. 43 k. 
žiemos drabužiams. Ištrem
tieji spėja, kad iš jų vy
riausybė atėmusi pašclpą 
dėlto, kad kai kuriems jų 
vasaros metu pavykę už
dirbti sau po keliatą rub
lių.

Vėliausios žinios.
Ugnekalnis Sakura Dži 

ma Japonijoje išnaujo pra
dėjo veržties. Taippat ju
danti ir kiti ugnekalniai ir 
žemė nuolat drebanti. Iš 
Sakura Džima nuolat tekan
ti lava ir bįranti karšti pe
lenai kaip pirmiau. Aplin
kui sunaikintą salą vanduo 
jūrėse pasidaręs karštas, 
nuo ko daug žuvų nugaišo 
ir jų puvimas teršiąs orą. 
Be to pelenų debesįs taip 
tiršti ir juodi, kad dienos 
metu gyventojai turį panau
doti žiburius. Oras — pil
nas dulkių ir durnų, sunku 
juom dūsuoti. Žuvusių žmo
nių skaitlius vis dar nežino
mas. Bet, sakoma, jų pra- 
žųta keliolika tūkstančių.

Japonijos seismologinės 
observatorijos vyriausias 
direktorius viešosios japo
nų opinijos buvo apkaltin
tas, kad jis laiku neprane
šęs apie besiartinantį že
mės drebėjimą ir ugnekal- 
nio išsiveržimą. Direktorius 
pasiteisinęs, kad jis neno
rėjęs išgązdinti gyventojų... 
ir nusižudė.

Rusijos švietimo ministe
ris Kasso pasitraukęs iš už
imamos vietos. Kadangi jis 
buvo didis šovinistas ir ru- 
sifikatorius, visoj Rusijoj 
del to gimęs didis džiaugs
mas.

Turkijos valdžia pas Bul
garijos valdžią nupirkus, 
geriau sakant, atpirkus 
200.000 šautuvų, kuriuos 
turkams bulgarai buvę pa
ėmę karo metu.

Pietinėj Afrikoj genera- 
lis straikas, sakoma, pasi
baigęs, kadangi darbininkai, 
neturėdami solidariškumo, 
pasibijoję šautuvų ir kanuo- 
lių. Nors darbininkai grįš- 
tanti darban, tečiau karo 
stovis nepanaikintas.

»------------------
Nuo 50 metų Francija ne

beatmenanti tokios smar
kios žiemos, kokia šiemet 
tenai siaučianti. Pietų Fran- 
cijoje esama daug sniego. 
Daug geležinkelių užpusty
ta. Tas pat veikiasi ir His- 
panijoje. Gyventojams tik
ra nelaimė nepratusiems 
prie šalčių. Štai Belgijoj ir 
Holandijoj užšalę visi ka
nalai.

Gilini jos respublikos pre
zidentas Yuan-Shi-Kai su 
savo patarėjais nusprendęs 
sugrąžinti Chinijai oficialę 
Konfucijaus religiją.

Meksike pasklydus žinia, 
kad tenai rengiama nauja 
revoliucija, atkreipta kaip 
prieš Huertą, taip ir prieš 
dabartinius revoliucionistų 
vadovus. Tai paprasta nau
jiena.

Suvienytose Valstijose 
belaisvėj Texase užlaikoma 
Meksiko federalistų: 513 o- 
ficierių, 3.198 kareivių, 1.- 
081 moterių ir 533 vaikų. 
Tai visi pabėgę iš Ojinaga, 
kur jiems pirtį užkurę ro- 
voliucionistai.

Tomis dienomis ant An
glijos vandenų nuskendusi 
Anglijos povandeninė val
tis “A. 7” su 11 žmonių į

gulos. Visi žuvę, nes ligšiol 
valtis nesurasta. Pertankiai 
atsitinka panašios nelaimės 
su Anglijos povandeninė
mis valtimis.

Iš Krymo pranešama, kad 
ten gydomas Rusijos caru- 
kas negalįs jau savo jėgo
mis pavaikščioti. Tuo tarpu 
oficialiai iš Peterburgo 
skelbiama, kad car ūkas e- 
sąs sveikas.

Geležinkeliečių straikas. 
Portugalijoj andai sustrai- 
kavo ant visų geležinkelių 
darbininkai. Visokis gele
žinkeliais judėjimas sulai
kytas. Kas aršiausia, kad 
žymi dalis geležinkelių pri
klauso valdžiai ir pastaroji 
neturinti tam tinkamų dar
bininkų.

Daug sniego. Visoj šiau
rinėj Italijoj labai daug pri
snigo ir ėmė siausti sibe- 
riniai šalčiai. Tai retas at
sitikimas.

Užginta. Nesenai paskly
do gandas, kad Italija par
duodanti savo karo laivus 
Turkijai. Iš Romos tas gan
das < oficialiai užgintas.

Dvasiški j a darbuojasi. 
Belgijos katalikų vyskupai 
tam tikru pranešimu pa
smerkę nemoralius parėdus 
ir šokius, ypatingai t. v. 
“tango”.

Nelaimė su garlaiviu. Ant 
uolų Trinity Rock susidau
žė krasinis garlaivis, plau
kiantis iš Europos į Ame
riką. Tuoj paleista darban 
bevielis telegrafas. Tik pra
ėjus $6 valandoms jį skęs
tantį surado du kitu garlai
viu ir 106 sušalusių ir nu
siminusių keliauninkų iš
gelbėjo. Laimė, kad palengva 
jis skendo, nes kitaip nei 
vienas keliauninkas nebū
tų buvęs išgelbėtas. Kiti lai
vai ilgai jo nesurado todėl, 
kad telegrame buvo paduo
ta klaidinga vieta.

Kas kaltas Bulgarijos ne
laimei? Rumunijos karalius 
vienam laikraštininkui ap
reiškęs, kad Bulgarijos vi
soms nelaimėms esąs kal
tas buvęs jos premieras Da
ne v, būtent jo klaidinga po
litika ir nenumalšinamas 
išdidumas.

Chicago Title
and

Trust Company
į Title and Trust Bldg.

; Padaro abstraktus po- 
pierų, g^arantuoja po- 
pieras ant nejudina-

! mos nuosavybes.
Buna administrato
riais ir atlieka apskri
tąjį globėjų biznį.

Tort, pereina $8,000.000
Jokią pureikalantinų 

atsakomybių.
HARRISON B. RjLEY, Preziden.
A. R. HARRIOT, Vice Pjezident
WM. C. NIBLACK, Vice Prezid. 

and Trust Officer
ABEL DAVID, Vice Prezidentas
. A. RICHARDSON, Vice Prezid.
FRANK G. GARDNER, Iždinin

kas.
J. M. DALL, Sekrctarus.

_____ £2
TcL” Oanal 285

K. KATUTIS, 
Lietuviškas Graborius.

710 W. 18th St., Chicago, Ill.

2 KATALIOGAI DYKAI!
Ų ją., lietuviškų KNYGŲ nuo 
• IvŲ seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų r- '-Miškų instrumentų 
kata". .i ių armonikų, 
koi.ee! liukų, i-luiiui-tų ir 1.1.

įt=š.iut irau, i ui k-;, ptminik katra 
KATALOGĄ prisiųsti, arabu kartu? 
Reikalingi knygų platintojai agen
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresasi

M. J. DAMIJONAITIS
903 W. 33rdSL, CHICAGO, ILL.

Į EUROPĄ.
TANKUS PLAUKINE J1MAI.

Puikus 3 klasoa Ir tarpdžnlo išrea- 
glmai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

Del Išplaukimo dienų, tikiottj ir ki
tų smulkmenų kreipkis arba rašyk pas 
OELRICHS anda CO., General agents. 
5 Broadway, New York, arba pas vie
tinius teisotus agentus.

* *

* ************************  M 
*
*

TIKTAI $25.00 IN EUR OPĄ.

Telephone Yards 687

DR. G. M. GLASER,
8140 S. Morgan St., Chicago, 111.

Pranešu visuomenei, kad aš esu 
seniausias gydytojas ant Bridge- 
porto, praktikuojant 21 metus. Vi
sus ligonius stengtsiuosi nžganG- 

X dinti sąžiniškai ir esu visuomet 
£ ant pareikalavimo dieną arba nak-
* tį. Esu specialistas ligose vaikų, 
S moterų ir vyrų. Taipgi darau
* visokias operacijas.

Regulerial plaukiiiSVimni, bevielinis teleg
rafas. dubeltavi Sriubai. pidus geležinke
liais parvažiavimas | RII SIJĄ.

KaJuU>» $45.00
" Uranium Steamship Co. Ltd.

New York . . . 13 Broadway 
Chica/O . 140 No. Dearborn St. 
Philadelphia . . 422 So. Sth Street 
Minneapolis . . 37 So. 3d Street

Pigiaudos kainos iš Europos.

PAS9SK0LINK PINIGU, 
PIRK NAOS, 
APSH^K NUOSAVYBE' 

nuo ugnies
Senoj įstaigoj, gyvuojan. nuo 1868 m.

H. C. Zuttermelster & Co.
2101 S. llalsted 8t., Chicago. 

Tel. Canal 26. Money orderiai.

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

i CHAS. N. SMITH i
K Pritaiso

Szllumą, Gazą, Vandenj 
ir stogo blekes. *

* 5107 S. Michigan avė., Tol. Oakland 3457 į
* Bes-2103 S. State st., Tel. Calumet 1681 5
* *************************

* **#********* ************ M
į Tai. Canal 2118 į

i Dr. A. L. JUŠKA
* Lietuvis Gydytojas. *
* 1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. Ž
ijį Kampas 18-os gtv. *
************************* *

Sausio Išpardavimas.
Sučedysi pinigų

Pirkdamas skrybėlės, batus, 
svederius, apatinius drabu
žius, marškinius ir k. pas

SAM’Ą
Didžiai numuštos 

čeinios visuose skyriuose

Sam The Hatter 
1816-1818 S. HALSTED ST„.

Trios 18-tą gat. CHICAGO.
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Humoras - Juokai.
GARDUS KĄSNELIS. — Nes tai buvo dar... 

kiaušinis, ką suvalgiau.

Iš mažo debesio.
(Tas veikiasi cirke).

— Greičiau! Gydytojo!
— Kas atsitiko?
— Musų artistas, kuris 

rija kalavijus, paspringo... 
silkės kaulu.

Marijampolėj buvo preki- 
metis. Tarno prekimotyj 
Šlioma ■*<;■ norėjo pirkti 
karvę, bet patį atlikti no
rėjo ir jo artimas prietelius 
Mauša Pinkus.

Atlikę tą visą gešeftą, už
mokėję už karves, išgėrę 
kelis stiklus “magaryčių”, 
su sodiečiais, už ką, žino
ma, sodiečiai užmokėjo — ir 
nusivedė savo karves namo. 
Abudu buvo gerame humo
re, nes pigiai karves pirkę 
ir dar dykai “magaryčias” 
apturėjo. Juk tai yra geras 
daiktas, kuris paprastai va
dinasi “fain gešeftu”.

Taigi vezdamiesi karves 
kalbėjosi apie šį, apie tą — 
staiga jiems po kojomis ant 
kelio pradėjo šokinėti ma
ža varliukė. Jau Pinkus no
rėjo patėmyti, kad šią va
sarą buvo drėgnas oras ii 
todėl prisiveisė visur daug 
varlių — bet štai Iršui atė
jo galvon vienas šposas.

— Pinkau, — atsiliepė jis 
į savo prietelį — jei tu su
gausi tą varliukę ir suval
gysi, tada aš tau padovano 
siu už tai savo karvę.

Pinkus nustebo.
— Ar tu, Irša, ištikrųjų 

taip sakai?
— Ištikrųjų!
Irša, būdamas persitikri

nime, kad Pinkus varlės 
nesuvalgys, pakėlė ranką 
augšiyii ir prisiekė ant 
“mane munes”. Bet Pinkus, 
norėdamas gauti karvę, šo- 
1- kaip tigras ant varliu- 
kės, sugavo, ranka prismau- 

_gė ir, įsidėjęs bnrnon, pra
rijo!

Irša nublanko — bet ne
buvo kas sakyti, atidavė 
karvę.

— O juk aš už jokius pi
nigus nesuvalgyčiau tokios 
bjaurybės! — suniurno pik
tas Irša, nes jam gailinties 
karvės išgaravo ir “maga
ryčios” it, toalvos.

— Matysime! — tarė Pin
kus. — Štai ana kaip tyčia 
šokuoja maža žalia varliu
kė, visai maža. Sugauk j 3 
ir suvalgyk, o aš tau sugrą
žiusiu atgal tavo karvę.

Akimirkoj Irša šoko ii 
nutvėręs varliukę prariję 
kaip ricinos piliulę.

— O matai — atsiliepė 
užganėdintas Pinkus. — 
Štai laikykis, atiduodu tai1 
tavo karvę.

Praėjus pusvalandžiu1 
pasiekė savo namus. Priei 
persiskirsiant Irša sulaikė 
Pinkų už rankovės.

— Klausyk tu, Mauša' 
Aš turiu savo galvoje vie 
ną klausimą, kurio jokiuc 
budu negaliu išrišti.

— Nu, tai pasiklausk ma 
nęs, rasi, aš galėsiu.

Dabar Irša pasikasė barz 
dą, užsimąstė ir paklausė:

— Pasakyk man... kan 
mes ištikro suvalgėm tat 
bjaurybes varles?

Bet ir Pinkus nežinoję 
kas atsakyti. 

i

— Ko tu taip užsimąstęs'
— Nes nežinau, ką suval 

giau: vištą ar gaidį.
— Tai pasiklausk virė

jo-
— Jis taippat nežino.
— Kodėl?

Geras patarimas.
— Kas daryti, geroji kai

myne, mano vyras kasdien 
pasigeria, užuot namie būti, 
jis nuolat saliune sėdi.

— Juk yra tam dalykui 
rodą.

— Kokia gi?
— Užsidėkite sau saliuną, 

tai tuomet jis sėdės na
mie!.. .

Jauna žmona.
— Ką-gi tu padarei su 

tomis salotomis, mano Ro- 
žiuk! Kasžin kuo atsiduo
da. Kibą tu gerai neišplo- 
eei, ar kas tokio?

— Ale gi, Adomėli! Aš 
pati jas išploviau su mui
lu ir pakrapinau perfuma.

Sumanus Jonukas.
Tėvas, parėjęs iš bažny

čios, randa savo antrąjį sū
nelį, Jonuką, belipantį į o- 
belį, o pirmasis sūnelis, 
Petrukas, jau obelies viršū
nėje skina obuolius. Pama
tęs Jonuką, piktai sušunka:

— Jonuk, o kur tu lipi? 
Ar nori nupult ir užsimušt, 
ką?

Jonukas nulipo ant žemės 
ir. rodydamas pirštu į Pet
ruką, kurio tėvas nebuvo 
matęs, u teisinasi: „

— Petrukas štai pat vir
šūnėje... Įlipo jis ten pa
žiūrėt, ar tėvelis dar nepa
reina, tai paskui aš lipau 
jam pasakyt, kad tėvelis 
jau parėjo...

šulinio. Pasilenkęs į šulinį 
pamatė ant vandens mėnu
lio vaizdą. Užsidengė tad 
rankom akis ir atsidusęs 
tarė:

— Kokia nelaimė patiko 
mėnulį! Reikia jį gelbėti!

Nubėgo ir atsinešė virvę 
su įrištu vašu, kurį metė 
šulinin, kad mėnulį užkabi
nus ištraukti. Vašas užsika
bino šulinyje už akmens; 
Hadža visu smarkumu kaip 
truktels virvę, vašas nuo 
akmens nuslydo ir Hadža 
pūkšt į šulinį ir įpuolė. Į- 
puolęs panėrė, iškilo į vir
šų ir tuoj pamatė mėnulį 
augščiau medžių viršūnių. 
Nudžiugęs sušuko:*»

— Nors persigandau ir 
sušlapau, bet, ačių Dievui, 
mėnulį visgi išgelbėjau!

Gerai išaiškino.
— Klausyk, Jonai, tu bu

vai Amerikoj ir kitose ša
lyse, ar ne?

— Taip, esu buvęs, tai 
ką-gi?

— Pasakyk tu man, ar vi
sų šalių žmogui, sulaukus 
20 metų amžiaus, išauga dar 
du krūminiai dantįs?

— O ne, visai ne, kitų 
šalių žmonėms išsyk iš
dygsta visi.

— Tai kodėl lietuviams 
dantįs taip vėlai dygsta?

— Dėlto, kad lietuviams 
patekus kariuomenėn, mo
kinant gimnastikos nemažai 
dantų išdaužo, todėl ir išau
ga po du daugiau del iš- 
daužymo.

Parlamento atidarymas. 
Kanados sostinėj Ottawa a- 
tidaryta nauja tos šalies 
parlamento sesija. Vice-ka- 
ralius kun. Connaught per
skaitęs sosto kalbą.

Gabus gatvešlavis.
Ties degančia troba keli 

policiantai nori priverst iš
siskirstyt susirinkusią žmo
nių minią, bet minia ne
klauso, nors policiantai 
grūmoja areštavimu ir šū
viais. Ateina gatvešlavis, 
kuris pamatęs, kad polici
antai neišlaiko savo vieto
se ir neįstengia atlikti prie 
dermių, prisiartinęs prie 
vieno jų sako:

— Jus, rinkti vyrai, dai
liai pasipuošę ir apsiginkla
vę, neįstengiate tuos žmo
nes išvaikyti, o aš juos vie
nas išvaikyčiau ir tiktai 
penkių minutų laiku.

— Kokiuo budu tamsta 
tai padarytum? — paklau
sė vienas policiantų.

— Nagi, tėmykite — at
sakė gatvešlavis, pakelda
mas augštyn šluotą ir sušuk
damas į susirinkusią žmo
nių minią: — Žmones! kat
rie tikite į savo išsigelbėji
mą, bėgkite iš čia šalin, nes 
i čion atbėga didis pasiutęs 
šuo!

Ir žmonės, bijodami pa
siutusio šunies, kurio ten 
visai nebuvo, į penkias mi
liutas visi išsiskirstė, taip 
kad prie gaisro paliko tik 
ignegesiai, policiantai ir 
gatvešlavis.

Turkas mėnulį išgelbėjo.
Turkas Hodža nuėjo va

kare pasisemt vandens iš

Pasmerkta šokis. Vatika
no oficialis organas “Os- 
servatore Romano” pa
skelbė popežiaus vardu 
straipsnį, pasmerkiantį šo
kį “tango” ir kitus šių die
nų nemoralius šokius. Tas 
padaryta sulyg kardinolo 
vikaro Pompili patarimo, 
kuris nuodugniai ištyręs ir 
sužinojęs, kad “tango” ir 
kiti nekurie šokiai demora
lizuoją krikščionis.

. Straikas pasibaigęs? Iš 
Pietų Afrikos valdiškai 
pranešta, kad tenaitinių 
darbininkų generalis strai
kas jau pasibaigęs, nes dar
bininkai pasibijoję karo 
stovio, ty. kanuolių ir šau
tuvų. Pietinės Afrikos Uni
jos valdžia be to priduria, 
jogei ten susekta suokalbis 
sukelti revoliuciją, todėl ji 
ir karo stovį neatidėliojant 
paskelbus. Bet ar ištikro 
straikas sulaužytas, paro
dys ateitis, ar darbininkai 
imsis darbo, ar ne.

Platinama blaivybė. Da
nijos valdžia savo visose 
kolionijose pradėjus uoliai 
platinti tarp gyventojų 
blaivybę. Pirmiausia už
drausta alkoholis gabenti į 
Danijos Grenlandiją, Islan
diją ir į salas Farol. Dabar 
tas pat norima padaryti ir 
su Danijos Vakarų Indijo- 
mis. Persitikrinta kadangi, 
kad uždraudimas daug dau
giau gelbsti, negu kokios 
ten misijos ir perkalbėji- 
mai.

‘ ’KATALIKAS _
*f"“*""""

Ant praeities kapo.
~>

Ei, tai buvo laikai! —
Vien sapnus sau vaikai, 
O sapnai tie, lyg laimė pati!

Taip ir juokiasi tau!
Rodos, šiandien matau,
Ranka siekti — taip, rodos, arti...

O troškimų vai kiek, 
Kur nuėjo per niek —
O kiek, būdavo, vilko drąsos!

Ar bent spėjau tada,
Jog . ateis valanda,
Kada vien poilsio siela maldaus?!...

Ar aš spėjau, jog tai,
Ką širdyje jutai,
Ką manei, jog taip lengva pasiekti —

. f! ....
Vien tik sapnas gražus, 
Kurs netrukus pražus 
Ir nei pėdsako nebepaliekti...

Kuris darbas sunkus
Nubaidyt gal jaunus?!
Kokios kliutįs užstot gali kelią?!

Reikia — kalnus nugriaus, 
Nukabins nuo dangaus 
Tolimiausią ją, rodos, žvaigždelę...

Kas ribas jaunumės 
Beapmes, pažymės?! —
Jųjų galo nėra, tiktai prade!

Kas kelius suskaitys, 
Tuos, kur švietė viltis,
Į rytojaus šventyklą kur vedė?!...

Ei, tai buvo laikai!
Veltui nūdien vaikai
Praskambėjusį skardų jų aidą!

Veltui ieško akis, 
Bene vėl kur nušvis
Saulė, kur jau kadai nusileido. . .

Veltui, veltui dairaus —
Kas likimo žiauraus
Amžių užmaršon jau nugramzdinta —

Nebegrįš jau, vai ne —
Suvilioję mane,
Suklaidinę, vai, kartą kelintą!

• ~ > ■ ■

Bet ir nūdien, kad jau
Ir jėgų nebtekau,
Ir pirmųjų svajonių drąsių —

.i
Lyg viliuosi dar vis,
Jog man laimė nušvis,
Jog tėvynei jos žvaigždę rasiu...

Ir tikiu, jogei ji — 
Tėviškėlė brangi — ,
Susilauks tokio ryto šviesaus,

_ .y--“

Kad jos vargo keliais
Dainių tūkstančiai eis, 
Jų dainas milijonai atjaus...

Ir šiandieną antai
Tolimieji krantai
Tebmasina mane po senovės,

Ir šiandieną į juos 
Plaukti vis tebrengiuos,
Kaukę bailės vergučio numovęs...

. I

Tebrengiuos irties vis
Į tas burtų šalis,
Kur jaunystos vaidinos sapne...

Tik ar plaukt benorės,
Be irklų, be burės?...
Ar klausys mano luotas mane?...

Ar užkluptas audros
Su banga susdoros?
Ar atrems viesulų šturmą-žygį?... *

♦
Ar viekų savyj yas?
Ar kovos nenusgąs, 
Nepabugs, kad jinai taip nelygi?...

*

Ei, smagu ir gudu
Bent sapnų tų skardu
Pagyvent, kad sapnai jau išnyko

Ir nebgrįš, vai, daugiau, —
Kad nebgausiu jau sau
Aš laimėtojams skirto vainiko...

»
Ei, o gal pabandyt
Kas praėjo — pavyt,
Tas godeles šviesias, tuos sapnus?!

Gal gi stojus karau
Grįstų viekas vėl man, 
Kur klajoja po godų kapus?...

O juk vieko, vai, daug
Su syajojimais draug
Pašarvojau jaunystos rytais!...

Kad prikeltų jisai —
Bučiau kitas visai,
Mano butų diena, kur ateis...

Nemiri, ąmžina
Mano butų diena,
Mano saulė per amžius spindėtų!...

Butų žemė visa
Kupina jos šviesa —
Ir kitokios šviesos nereikėtų...

Ei, tai buvo laikai!
Veltui nūdien vaikai!
Praskambėjusį skardų jų aidą!

Veltui ieško akis
Bene vėl kur nušvis
Saulė, kur amžinai nusileido...

. Liudas Gira.

Nei trupučio man neskaudėjo

Kas čia?
NERVANA

Budas gydymo dantų 
be skausmo.

Mes nenorime, kad jus tam tikė
tumėte, kol nepersitikrinsite. Atei
kite ir mes dykai jums parodysi
me, kaip galima skaudantį dantį 
gydyti be mažiausio skausmo.

10 METŲ GVARANCIJA. 
DYKAI APŽIŪRĖJIMAS.

PEOPLE’S DENTISTS
(žmonių Dentistai) 

Dr. C. O. Gillette, Mngr.

1816 S. HALSTED ST., Tel. Canal 4104
Valandos nuo 9 iki 9 vak., nedeldioniais , nuo 9 iki 12 vai.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PRAMOMES ĮSTAIGA

“VILIJOS” Bendrovė
turi Vilniuje ūkio mašinų fabriką ir sandėlius, ap
dovanota už savo dirbinius 1 aukso ir 4 sidabro 
medaliais, norėdama padidinti fabrikaciją, kviečia 
Amerikos lietuvius prisidėti šeriais (pajais).'

KREIPTIES:

“VILIJOS” Bendrovė,
POLTAVOS GAT. SS, VILNIUS.

SKAITYK
JUOS /

5
PIRKITE

VYRIŠKUS AP-1 

fREDALUS NUO 
MUS O BUSIT AT
ISAKANČIAI APRE-i 
\DYTAS IR UŽ-/ 
\ GANĖ D Y- /
\ TAS

Gerumas 
' .... Patarnavimas
z ...—Pasirinkimas

Atsakantumas
<%O--Kaina

geros priežastys
P kurios rekomen-
/ duoja mano aprė-
\ dalus.

r Šios priežastys tu
rėtų but ganėtinos 
pertikryti tamstą 
jog mano aprėda- j 
ląi turi didesnę 
vertę ir yra toki 
koki užganėdins 
tamstas. j

Adolph V. Zacharevicz,
2336 S. Oakley, Ave., Chicago, III. I

CORNER 23rd PLACE.
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TOWN OF

200.

K.

Tam-

Teatras ir Balius.

J.

partai negali viskoJ.

Taip- 
su a- 
pilnaiyra 

ne-

PlrmsGdis.

Pagelbininkas

J.
3200

M.
2118

Teatras ir Balius po vardu “Gu-
Šven- 

Sau-

Narių ant pirmp morgičaius (Mort
gage) R peržiūrėjimu yiąų popie
rų.

■I HI I

ADMINISTRACIJA LIET. TEATBA.L 
DRAUGYSTĖ FQ PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Nikodemas Overlingas, pirm., 

3245 S. Morgan St. .
Vincas Ąrmonas, vięe-prez.

941 W. 33rd St.
Ant. Kasparas, Prot. Raštin. 

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadzievski Fin, Sekr., 

1909 W. 20th St. 
Mart. Kadzievskis, Kas.

2118 W. 20th St.
REŽISIERIUS TEATRU, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ.
L. KUNIG VYTAUTO, Imą DIVIZI

JA RAITELIU ANT 
LAKE.

Jonas Klimas,
1853 W- <5

Vincas Petkeviče,
4^03 S- Honore

V. Szarką, £fpt. Bait.
4540 So. Honore Št.,

Jonas Bąrkauskįs, lin Sekret.
4628 Sp. Wood SĮ.

Jasulaitis, Kąsierius.
4514 So. Pąulina §Į., 

Trakšelis, Gvardijos Generolas.
<557 S. Hermitage Ave. 

Bonevičia, Gvardijos' Maršalką.
1849 W. 45 St.,

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

324? Emerald Ave.
Phone?: — Yards 2716 — Wabash 

M. J. Tananeviczp, Kasierius.
67Q W. 18th St.

ADMNISTBACIJA DR-STĖS ŠV. 
STANISLOVO V. ir K.

Juoz. Klimas, pirm. 
4527 So. Marshfield Ay.

K. Stanišauckas, vice-pirm.
4525 S. Paulina St.
I. Katauskis, rašt.
4304 So. Wood St.

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

J. Brazauskis, iždininkas, 
4530 S. Wood St.

P. P. Baltutis, užveižėtojas organo
3261 So. Halsted St.

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

WILKE-BARRE, PA.
Laukis, Pirmininkas, 
425 S. Grant St. 
Ažis Pagelbininkas, 
130 Stanton St. 
Kučinskas, Fin. Rašt.,

141 Park Ave.
Aceviče, Raštin, Prot.

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

K.

P.

ADMINISTRACIJA DĖSTĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

J. Žalandauskas, Pirmininkas. 
4545 So. Lincoln St. 

. Pr. Stasiulis, Vice-pirm. 
4525 So. Paulina St.

J. Polekas, rašt. 
1802 W. 46th St.

J. Valskis, Knygvedis. 
4525 So. Wood St. 

St. Anučiauskis, Iždininkas.
2511 W. 45th Pl.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

>. F. D. No. 1 Box 172 
Alex čerbauskas, Fin Sekr., 

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

‘ KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm.
. 840 W. — St.

St. Stoneviče, Vice-Prez., 
858 — 33rd St.

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

Antanas Kasparaviez Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

Kazimieras P. Sirus, 
918 — 33rd 

Ignacas Brazauskis, Knygini

Išdininkas, 
St.

ŠV. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA. 
Silvestras Pilieckas, Prezidentas, 

462 E. South St.
Antanas Šeškevičius, Vice-preziden., 

Vincas Adominas, Prot. Sekr., 
501 New Grand St., 

34 Logan St., 
Kazim. Deltuva, Finansą Sekr.

96 Logan St., 
Jonas Liaukus, Finansą Sekr. 2-ras, 

425 S. Grand St., 
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

ini

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV.
JURGIO

J.

J.

S.

KAREIVIO K. WILKES- 
BARRE, PA.

Laukus, Prezidentas. 
404 Park Ave.

Staneika, Vice-prezid. 
57 Oak Lane.

Pįeckis, Prot. Sekr., 
462 E. South St.

J. Daušys, Kasierius,
18 N. Meade St.

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

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

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis,
840 W. 33rd St.

J. Za ranka, Vice-pirmin.
834 W. 33rd St.

Bruuo J. Jakaitis, Protokolų Rašt.
917 W. 33rd St.

J. P. Ewaldas, Finansų Rašt.
3247 Emerald Ave.

Jonas Bijauskas, Iždininkas,
840 — 33rd St.

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

3249 So. Morgan Str., 
Ridikas, Kasierius, 

Illinois Court 
Kadzievskis, 
W. 20th St.

administracija POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARBE, PA.

Jurgis Ažis, Pirmininkas.
13 Collins Str.

Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str.

Silvestrą Pileckis, Prot. Raštininkas.
462 E. Siuth Str.

Antanas šeškeviče. 1 Finansų Rašt.,
503 New Grand Str., 

Petras Aceviee. 11 Finansų Rašt. 
60 Sheridan Str. 

Jurgis Rėkus, Iždininkas.
138 S. Mcade Str., 

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dough ęr lane

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Mantvila, Maršalka.
192 Almond lane

S.

pirmin., 
Avė., 
J.

L. R. K. P. D. A. CENTRO VAL
DYBA

Kaz, Vaškevičius, 
184 New York 

Newark, N.
M. Akialis, Išdininkas,

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius,
261 Broadway, 

So. Boston, Mass.
J. Janušaitis, Išdo. glob.,

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

J. Raudonaitis, Išdo glob.
245 Devoe Str., 
Brooklyn, N. Y.

DRAUGYSTĖS PATALPOS ŠVENTO 
LAURINO.

Port Washington, Wis.
Juoz. Urbpnąs, pinpininkas 

216 Franklin St.
Port Washington, Wis.

Juoz. Samalionis, raštininkas 
626 Washington St. 

Port Washington, Wis.

PASARGA: “Už korespondencija?, 
apgarsinimus ‘ ‘ Kataliko ’ ’ Redakcija 
neatsako ’

DRAUGYSCiy REIKALAI.
TAUPYKIT PINIGUS!

“Keistuto“ Paskolijimo ir Budą- 
vojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

Nauja 50 Serija prasidėjo Ketverge 
Lapkričio (Nov.) 6 1913. Susirinkimas 
atsibuna kas Ketvergas 8-tą vąl. va
karo Juozą Ridiko svetainėje 3251 
Illinois Court, kampas 33čios gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie; 
nas ar viena gali užsirašyti keletą 
akcijų. Akcijos užsibaigia 
metų ir kiekviena akcija 
$100.00.

Todėl kviečiamo Lietuvius
tuvaitės prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra geriau- 
sis būdas del sučėdijimo pinigų.

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

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

Skoliname pinigus ant lengvų 
lygų del pirkimo arba statymo 
mų, ant pirmo morgieiaus
gage) su peržiūrėjimu visų popierų.

Su godone,
Ben. Butkus, Prezidentą?

J. P. Ewaldas, Sekretorius, 
3247 Emerald Ave.

Phones: — Yards 2716 — Wabash 2200.
Juoz. Ridikas, Kasierius, 
3151-3253 Illinois Court.

už 6)4
atneša

ir Lie-

yra
yra

iš- 
na- 

(Mort-

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

“Lietuva“ Paskolinijjmo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

40 Serija prasidėjo Utarninke Lap
kričio (Nov.) 4 - 1913. Susirinkimai at- 
sibuna kas Ųtarnipkas 8tą vai. va
kare Dom. Bernaičio svetainėje, So. 
Union St, kampas l§to? gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tu akcijų į mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, gauna 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožnas akcija užsibaigia už 6)4 me
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuviui ir Lie
tuvaitės priirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulką) y- 
ra po priežiūra valstijo. 
yra vedama pagal tiesas

Skoliname pipigus aut 
lygų del pirkimo arba

Illinois ir 
valstijos, 
lęn^vų iš- 
bųdavojimo

Tėmykite Nariai!
Draugystė šv. Mateušo atliks savo 

metinį susirinkimą nedėlioj sausio 25 
d., 1914 m- Šv. Jurgio parap. salėje- 
Kiekvienas privalo pribūti, nes 
svarbių reikalų apsvarstyti. Už 
pribuvimą bausmės $1.00.

Su pagarba,
Ben. Butkus, Prez.
Nik. Overlingas, sekr.

šv. Juozapo Dr-stės Susirinkimas
Draugystė šv. Juozapo L. M. ant 

Town of Lake turės savo metinį su
sirinkimą nedėlioj sausio 25 d., 1914 
m., 1 vai. po piet. šv. Kryžiaus para
pijos svetainėje, 45 gtv. ir So. Wood. 
Kiekvienas sąnarys yra kviečiamas 
pribūti, nes turime daug svarbią rei
kalą.

Už nepribuvimą bausmė $1.00.
J. J. Palekas, Rašt.

1802 W. 46th fit.

Scenoje statoma dviveiksmė kome
dija “Vyro jieškojimas.’.!. Suloš na
riai T. M. D. 28-tos kuopos Drama
tiško'' skyriaus. Puikus koncertas sty
ginės orkestros A. B. Juokingas vo
devilius “Stepukas su žmona“. —- 
Kalbės Dr. A. L. Graieiunas. Jaunos 
mergaitės gražiai padeklamuos. — 
Taipgi bus šokiai ir skrajojanti kra- 
sa su išlaimėjimu dovanos. Sėdynės 
bus rezervuotos.

Juokinga komedija “Vyro jieškoji
mas ’ ’ statoma pirmą sykį Chicagoje, 
todėl žingeidu bus pamatyti, nes ar
tistai deda geriausias pastangas, 
gi ir kiti dalykai bus parengti 
tyda, kad atsilankusius svečius 
užganėdinus.

Ypačiai svarbu patėmyti, kad 
stos skatikėlis prisidės prie palaiky
mo prakilnios apšvietos įstaigos, vie
šojo Knygyno.

Širdingai kviečiame visus kuoskait- 
lingiausia atsilankyti į musų vakarą.

Pastaba:— Lietuvių Viešas Kny
gynas randas: —2336 So. Leavitt St. 
Atdaras kasdiena nuo 7 iki 10 vai. 
vakare. Dykai galima pasiskaityti vi
sokių laikraščių kaip iš Amerikos 
taip ir iš Europos. Taipgi galima par
sinešti knygų skaityti į namus dykai.

ANT ĘABDAVĮMO.
PARDAVIMUI.

Parsiduoda namai su saliunų ir 
laisniu labai geroj vietoj, lietuvių ap- 
gyventpj. Namai turi du gyvenimu 
ir butą prie saliuno; randasi ant 
kampo. Rendos nešą $90 į mėnesį. 
Saliunp visi intaisymai kuopuikiausi. 
Viskas geroj tvarkoj. Sąliunas at
neša didelį pelną, šitie namai su ga
liūnu parsiduoda tik todėl, kad sa
vininkas išvažiuoją Lietuvon. Kai
na $12,000. Sužinoti.

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Dept.

3249-53 So. Morgan St., Chicago, Ill.

Ant pardavimą. Narnąs bu bizniu 
— bučerne ir groserne galimą nu
pirkti už pigią prekęš labai geroj ap
gyventoj vietoj per lietuvių Grand 
Works, Hl.

Kas nori pirkti tai atsišaukyte.
TANANEVIC SAVINGS BANK 

3249-53 S. Morgan St. Chicago, Hl.

~~~

G. D. L. K. Vytauto.
Atliks savo metinį susirinkimą sau

sio 25 d., 1914 m., šv. Kryžiaus pa- 
rap. svetainėje, ant Town of Lake. 
Pradžia 2 vai. po piet. Bus daug svar
stymų, kaikurie turės užimti valdy
bos vietas, ir bus renkami darbinin
kai ant baliaus, kurs atsiliks vaka
re. po susirinkimui. Visi draugai 
teiksis pribūti į metinį susirinkimą. 
Už nebuvimą bausmė $1.00.

V. šarka, Prot. Rašt.

LIETUVA JUDOMUOSE PAVEIK
SLUOSE JAU AMERIKOJE.

Kamgi liūdi ilgėdamas Tėvynės Lie
tuvos? Lietuva Judomuose Paveik
siu© Jau Amerikoje. Pirmu kartu Lie
tuvos judėjimas gyvuose paveiksluo
se musą historijoj. Nepamirškit a- 
teiti ant šio perstatymo, pažvelgti į 
savo gimtinį kraštą, kurį apleidot. 
Nekartą apgailaujam musą paliktos 
Tėvynės. Daugumas sako: “trokšta 
mano širdis dar kartą Lietuvą pa
matyt?. ..

Paaiškinimo žodis: — Aš renku lie
tuviškus paveikslus ir rodau žmonėms 
jau nuo 1904 m. Mano vientaučiai 
lietuviai-amerikiečiai beveik varu pri
vertė pereitą pavasarį važiuoti į Lie
tuvą ir kiek galima 
vaizdelią iš Lietuvos 
krutamąją paveikslą, 
čiams patarnauti ir 
tuyon birželio, 7 d.

daugiau nuimti 
gyvenimo delei 

Kad vientau- 
išvažiavau Lie- 
1913 m. Tenai 

važinėjau po musų tėvynę traukda
mas paveikslus virš keturis mėnesius. 
Primenu, kad visus šiuos vaizdelius 
netik patsai nuėmiau, bet ir išdirbau 
savo studijoje. Paveikslus rodant aš 
pats apie juos publikai ir aiškysiu. 
Paveikslus rodys 
ratorius p. J. 
gą laiką prie 
matografistas 
dainuos p-lė 
šių vaizdelių 
vasaros laukų

šitas Perstatymas atsibus Nedėlioj, 
sausio 25 d., šv. Jurgio salėje, 180 
New York Ave., Newark, N. J. Sve
tainė bus atdara nuo 7 vai. akare. 
Inžanga ypatai: 75c., 50c., ir 25c., 
box sėdynės 25c.

Ketverge vakare, 
svetainėje Ciurczak 
PI., kampas Froul 
N. J. nuo 7 vai. vakare.

Pėtnyčios vakare, sausio 30 d., sve
tainėje Jono Madaišio, 94 E. 21 gtv., 
Bayonne, N. J. nuo 7 vai. vakare.

M. 
to

E.

gabus mašinos ope- 
Danielius, kuris il- 
praktikavosi. Kine- 
T. Račiūnas. Pa- 

Kancieriutė. Apart
bus perstatyta visoki 
darbai Lietuvoje.

sausio 29 ., bos 
Hali, 69 So. Park 
gatvės, Elizabeth,

Puiku Baliu.
Rengia Gvar. D. L. K. Vyt., 1-ma D.

Rait.
jimu 
kuris
$5.00

rengia Puiku Baliu su išlaime- 
paauksuoto Laikrodėlio ir žiedo, 

bus nupirktas ant meros už 
Nedėlioj, 25-to dienoj, Sausio

(Jan.) 1914 m. A. Stankevičias, Svet. 
4625 S. Paulina St. Prisidės 
po pietą Tikieto Kaina 15c.

PASARGA: Išlaimėjimo
geras įeit į Svetaine ypatai 
liaus ir išlaimėjima minėta 
lio ir žiedą.

5-ta va).

tikėtas 
ant Ba- 
laikrode-

1914 m. Freiheit Turner Svet., 
So. Halsted St. Prasidės 5-tą 
po pietą Inžanga 25 centai, 
užkvieeiam visus lietuvius ir

4-tas Didelis Rožinis Balius.
Parengtas Dr-stes Sunu Lietuvos 

Vak. Atsibus Ned., 25 d. Sausio (Ja
nuary), 
3417-21 
valandą 

. Taigi
lietuvaites, senus ir jaunus atsilanky
ti ant musą 4-to Didelio Rožinio Ba
liaus, gaus po Rožę kas tik atsilan
kys, taipgi bus puiki muzykė, ska
nią gėrynių ir kvepenčią Cigarą.

KOMITETAS.

iškilmingas vakaras su pro
gramų.

Lietuvių Viešojo Knygyno ant West 
Side.

Rengia septynios draugijos:
1. Lietuvos Ūkininko.
2. T. M. D. 28 Kuopa.
3. šv. Roko.
4. D. L. K. Keistučio.
5. Leib. Gvard. D. L. K, Algirdo.
6. Liet. Jaun. Dainų Mylėtojų.
7. Aušros Vartų S. M. P. Vyrų.

Atsibus Nedėlioj Sausio (Jan.), 25 
d., 1914 m. M. 
2242-44 W. 23rd 
vąk. Tikietai po 
tai.

Meldažio svetainėje, 
PI. Pradžia 5 vid. 

25c, 35c ir 50c ypą-

dri Našlė“ Parengtas Dr-stės 
tos Petronėlės. Nedėlioj, 25 d.
šio (Jan.), 1914 m. švento Jurgio 
Parap. Svet., Kampas 32-ros ir Au
burn Ave. Sale atsidarys 5 ,yal. va-, 
kare. Teatras prasidės 7 vai. Inžan
ga 25e ir augščiau. Muzikė po Va- 
dov. B. Ežcrskio.

Nuoširdžiai užkviečiame visus lie
tuvius ir lietuvaitės atsilankyti į ši
tą puiku teatrą ir balią. Visi gar
džiai pasijuoksite ir linksmai laiką 
praleisite. Bus gera muzika prie ku
rios po teatrui galima bus smagiai 
pašokti. Užkviečia

KOMITETAS.

Gera proga del lietuvio.
Parsiduoda labai pigei ant North Si
des priešais Lietuviška Bažnyčia 
grocerne. Biznis senei išdirbtas: 2 
karietos, 4 arklei pakinkiai, Manke
tai, dreiveru drapanos ir kas tiktai 
reikalingas prie vežimo ir perkrausty- 
mo naminią rakandą ir vežimo anglią. 
Priežastis pardavimo savininkas tu
ri perdaug biznio, 
apžiūrėti:

Atsišaukite ant 
Tel. Monroe 2545 

(2-3-4)

šio adreso:
1656 Wabansia Av.

PAIEŠKOJIMAI.
Kepėjas.

Pajieškau darbo į keptuvę už an
trą ranką. Galiu dirbti už pirmą ran
ką, bet sirgau, tai esu dar silpnas. 
Moku atsakančiai savo darbą, todėl 
ir norėčiau gauti atsakančią vietą.

Kreipties adresu:
Juoz. šustauskis, 

4420 S. Hermitage Av. ■ Chicago.
(4-5)

PASINAUDOKIT!
PARSIDUODA labai pigiai farma 

40 akrių su trioba. Farma randasi už 
V/i mylios nuo miestelio. Geležinke
lis eina nuo mano žemės 100 pėdų. 
Yra puikaus miško 4 akrai, žemė ge
ra, geroj vietoj, lietuvių ir lenkų ap
gyventoj. Ta žemė yra mano loena. 
Parsiduoda del netikėtos priežasties 
suvis pigiai, tik už $600. Kas norite 
pasinaudoti, kreipkitės adresu:

J. M. KIBORT, 
3404 So. Halsted St., Chicago, Ill.

(3-4-5-6)

Parsiduoda pienininko arklys ir 2 
visi intaisymai, kas tik 

prie pinininkystės (milk- 
Išdirbtas biznis lietuvių 
vietoj. Pardavimo prie-

Reikalauju partnerio turinčio šiek- 
tiek piningą tokio, kurs nusima
no apie laikrodžią taisymą, imti pusę 
jubilieriškos krautuvės. Vieta lietuvią 
ir lenką apgyventa, biznis išdirbtas. 
Gera proga lietuviai turinčiam tru
putį gatavo cento, 
su:

vežimai ir
reikalinga
iponystes).
apgyventoj
žastis — savininkas trumpu laiku tu
ri išvažiuot į Lietuvą. Kas nori įsi
gyti biznį, tegul greit atsišaukia prie 
savininko.

A. Petroshius,
935 W. 34th Pl. Chicago, Ill.

Kreįpkįęūs adre-

3114 S. Halstėd Str 
(arti 31-os gat”ės).
(3-4-5)

storas rakandų (forni- 
senų už labai pigią pre-

Neduok 
apsigauti pa 

mėgždžiojimu. Šis 
yra tikrai tikras 

Gali pažinti pagal in
karą.

Parsiduoda labai pigiai naminiai 
rakandai ir šiaučiaus šapa su visais 
prietaisais. Galiu parduot visus ant- 
syk arba 
vimo — 
von.

Prašom

pavieniai. Priežastis parda- 
savininkas išvažiuoja Lietu-

kreipties adresu:
Juozapas Kalinauskas^ 

Ties 14 ir 48 Court, Cicero, III.
(4-5)

DAINOS

Paieškau savo brolio Nikodemo O- 
sio, Kauno gub, Raseinią pav., Kvė
darnos parapijos, Pažverio kaimo. 
Kokie septyni metai atgalgyveno 
Chicago, Ill. Dabar nežinau apie jį. 
Turiu labai svarbą reikalą. Jis pats 
ąr kas kitas meldžiu teatsišaukia ši
tuo adresu:

Vincentas Petraviče, 
4510 S. Hermitage Av., Chicago, Ill.

Aš Petras Guntorius pajieškau Juo
zo ir Adomo Bindoką, Suvaiką gub., 
Kalvarijos pav., Jenavo gm., Bąrtni- 
ką parapijos, Trakiškią kaimo. Pir
miau gyveno Baltimore, Md. Pajieš
kau ir Juozo Ulevičiaus, Suv. gub., 
Kalvarijos pav., Menkupių kaimo.; 
pirm 8 metų gyveno Bayonne, N. J. 
Jei kas apie juos žinote, meldžiu pra
nešti šituo adresu:

Peter Guutor,
P. O. Box 83, Granby, Conn.

Wm. Jocis pajieškau Petro ir Juo
zapo Gudauskių, Kauno gub., Telšių 
pav., Laukudos par., gyveno kur a- 
pie Scranton, Pa. Jie patįs ar kas 
kitas prašau kad duotų žinią. Mirė 
ją tėvas Laurynas Gudauskas.

Wm. Jocis,
920 S. 16th St. Herrin, Ill.

Pajieškau pusbrolio Juozų Černiaus, 
Kinderių kaimo, Šimonių parapijos. 
Taipgi pajieškau trijų draugą, Petro 
Tumo, Klm. Mickuno ir Kaz. Ada- 
nionis, visi trįs Andrioniškio filijos, 
Zebelinių kaimo.

Kaz. Baltakis,
6202 Heisley Av. S. E. Cleveland, O.

Meldžiu atsiliepti.

Aš Ona Letukaitė pajieškau brolio 
Stanislavo Letuko, Kauno gub., 
šeinių 
daičią 
cagoj. 
žinią,

Mano adresas:
Ona Letukaitė,

2029 — 58th St., So. Superior,

pav., Laukuvos parapijos, 
sodos. Pirmiau gyveno 
Meldžiu pažįstamą duoti 

kanie jis yra.

išvažiuoja j kitą, mies-

Lietuviai atkreipkit atydą.
Parsiduoda 

šių) naujų ir 
kę.

Savininkas
ta ir užsideda kitą biznį. Iformaci- 
jas suteiksiu per laišką arba atsilan- 
kykit patįs. Kas norite turėti gerą 
storą fornišių atsišaukit tuojaus. Vie
ta yra gera apgyventa lietuviais ir 
lenkais. Randa pigi. Gatvė 
Taipgi yra du automobiliai jei
pirkėjas gal pirkti arba palikti.

Atsišaukyt tuojaus pas:
K. Valinskas, 
St., N. W.

Grand Rapids, Mich.

gera, 
nori

J.
06 Leonard

(3-4-5)

is -j- a
Pardavimui saliunas ir boarding na

mas. čia jau yra nedidelė svetainė. 
Parsidudoa labai pigiai. Eik tuo
jaus. Adresas:

2352 Blue Island Av.
(3-4-5)

Pardavimui.
mediniai namai dviemParsiduoda 

šeimynom su Storu. Parsiduoda labai 
pigiai, tiktai už $5500. Kreipkitės.

Mrs. A. Bundovec, 
1613 S. Halsted St., Chicago, Ill.

(4)

Saliunas Parsiduoda.
Parsiduoda saliunas lietuvių 

lenkų apgyventoj vietoj, arti lietuvių 
bažnyčios. Parsiduoda 
ninkas turi išvažiuoti į

Adresas:
1600 So. Union Av.,

(4-5)

ir

pigiai. Savi- 
kitą šalį.

Chicago.

Ra- 
Ku- 
Chi- 
mau

Wis.

Teofilė Škėmienė, po tėvais Am- 
brauskiutč, pajieškau dėdžių Juozo ir 
Tamošiaus Bugrauckų; apie 25 
tai kaip Amerikoj, girdėjau keli 
tai atgal gyvenęs Connecticut 
stijoj. Paeina iš Suvalkų gub., 
riajampolčs pavieto, Pilviškių 
čiaus. — Taipgi pajieškau Jono
mo, paskutiniu laiku gyveno E. St. 
Louis, Ill. Jie patįs arba kas apie 
juos žino meldžiu atsišaukti žemiau 
paduotu adresu, nes turiu svarbų 
kalą.;

mė
me- 
val- 
Ma- 

vals- 
Ške-

rei-

T. Škemięnė,
1427 — 17th Av., Rockford,

Pardavimui trijų augštų kampinis 
mūrinis namas su storu, jeigu ne tas 
tai vieno augšto namas su mėsine 
(meat market). Vienas katras turi 
but tuo jaus parduotas: Kreipkitės į

TANANEVICZ SAVINOS BANK
(3-4-S-6)

Pardavimui.
Iš priežasties išvažiavimo į Tėvy

nę parsiduoda dvi lietuviškos valgo
mų daigtą krautuvės ir vienas namas. 
Parsiduoda viskas sykiu arba po vie
ną. Kas norėtumėt pirkti gerai iš
dirbtą bizn/ arba namą, tai turit ge
rą progą, nes parduosiu pigiai, tu
rim parduoti greitai, nes noriu par
važiuoti į Tėvynę, kol manifestas y- 
ru galėję, t. y. prieš vasario 21 d., 
1914 m; po to laiko nebegalėsiu su
grįžti į tčvyųę. Kreipkitės adresu:

2098 Caualport Av., 
arba 1810 Johnson St., Chicago, I..

Telephone Canal 1774.
(3)

Vištų Farma.
Parsiduoda labai pigiai vištų far

ma. Randasi ant N. 61 avenue, Chi
cago, Ill. Netoli gatvekarių Grand 
Av. Gyvenamasai namas naujas; visi 
intaisymai; vanduo įvestas; pusė ak
ro geros žemės. Vertės $1,000. Tuo- 
įaus mokėti $500, o likusius lengvu 
išmokėjimu po $10 į mėnesį. Parda
vimo priežastis — savininkas serga.

Prašome kreipties
Tokių adresu: 

2328 N. 53rd Av., 
(4-5)

Cragin, UI.

Retai pasitaikanti proga.
Taip pigiai retai kada namai par

siduoda. Yra du namu pardavimui: 
vienas, 536 W. 29th St., 4 flatai, ren- 
dos $31, lotas 35x125
antras, 450 W. 46th Place, 2 
rendos $20, lotas. 25x125, čieuia 
Savininkas gyvena.

313 W. 51st Place.
(4-5)

Man gaila tų' lietuvių, 
Kuriems alus saldus. 
Tu džiūstančių liežuvių, 
Kurie tik pliaušk niekus.

Man gąila tų lietuvių, 
Kurie judošiąis bun... 
Ir glėbyj svetimųjų,
Kaip dūmai kad pražuu.

Tai yra posmeliai iš naujos 
tik ką išspausdintos dainų knin- 
gelės vardu “Jaunimo Aidos” 
Kaip šitie posmeliai, taip ir vi
sos šitos kningelės 63 dainos 
yra taip aiškios ir stačiai rėžian
čios teisybę į akis. Kningelė 
labai gražu 
viršelio išmalevota daili lietu
vaitė. Kningelės kaina 40c. Kol- 
kas j<ą galima gauti tik “Kata
liko” Kningyne, 3249 S. Morgan 
St., čia jau galima gauti kitų 
dailią dainų kningelą “Birutės 
garsai” už 25c.

čienia $1850; 
flatai, 
$1400.

RUSSIAN-AMERICAN 
LINE.

Tiesioginis plaukinėjimas tarp Rųssi- 
jos ir Amerikos didžiausiais geriau
siais ir greičiausiais. Russijos impe
ratoriškais paštiniais garlaiviais. Nau
ji, su dubeltavu šriubu.

RUSSIA — 16,000 tonų.
, KURSK — 13,500 tonų.

CZAR — 13.000 tonų.
Į Rotterdomą
i 9 dienas.

Be persėdimų.
—Dažn.i
—Pigiausios kainos.—

Kaina kelionės nuo Libavo iki New 
YORK $35.00 ir $4.00 taxų.
ANTRA KLESA ...................... $52.00

■ Tolimesnėms žinoma reikia kreip
ties pas:

A. E. JOHNSON & CO.
Gen. Pas. Agentai

27 Broadway, New York.
Arba pas jotinius autorizotus age^tųfa.

Į Libavą 
į 11 dienų. 

Be persėdimų.
išplaukia.—

dainuo to j aus ir
uždainuo- 
senai ne-

buvo kal

Nemunėlis ’

CHORAI REIKALAUJA 
NAUJŲ DAINŲ.

Musų chorai ištikro pradėjo 
lyg pristigti naujų dainų, ypač 
tikrų lietuviškų dainų. Dainuo
ja senas visiems žinomas. Be a- 
bėjo ir senosios yra gražios, bet 
dainuojant vis tas pačias gali 
nusibosti. Reikia atmainos. Daug 
maloniaus ir
klausytojams, kada 
jam kadir žinoma bet 
girdėta daina.

Chorai čia ne labai 
ti, nes, kadir norėdami, negalė
jo gauti naujų gaidų. Dabar ši
ta stoka pilnai gali but aprū
pintą. Dabar galima gauti dau- 
giaus kaip kapą puikiai sutaisytų 
gražiausių lietuviškų dainų gai
dų (notų).

Paskutiniuoju laiku vargiai 
buvo galima gauti gaidų tokių 
gražių lietuviškų dainų, kaip 
“Kur banguoja
“Motuže mano”, “Našlys”, “O 
kad aš jojau”, “Beauštant! au
šrelė”, “Birutė”, “Kur bėga 
Šešupė”, “Op! Op! kas ten? 
Nemunėli!” “Himnas Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto” ir dau
gelio kitų. — Dabar visas tas 
dainas ir dar 58 kitų galima 
gauti vienoj kningoj, kuri kaš
tuoja išviso tik 75c. Chorams 
tąi didelis lobis. Šitų knįugij 
kol-kąs galima gauti tik “Ka
taliko” Kningyne, 3249 S. Mor
gan St., Chicago, Ill.

Gerbiamoms, 
visiems kurie 
certus, teatrus arba kitokios vakarus 
kuri reikalingą muzika. Apskelbiu, 
kad aš esu pasirengęs visuose atsiti
kimuose sutaisyti jums kuogeriausią 
muzikę. Taip-gi sutaisau gaidos dėl 
visokiu instrumento ir visokiu saldu 
galiu pristatyti del orkestriu arba Ba
niu.

Todėl turčdami reikalą kas link mu
zikos arba gaidų.

Kreipkitės pas:

SARPALIŲ BROLIŲ 
ORKESTRĄ.

Chicago Dr.-stėma ir 
tik rengs Balius, Kon-

V. J. Sarpalius direktorius

32§9 S. Halsted st., Chicago,

15
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