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Portugalijos vargai.
Liglaikinei respublikos 

valdžiai gręsia dideles sun-

Andai Portugaliją aplei
dę paskutiniai 50 jezavitai, 
kurie garlaiviu išplaukę į 
Holandiją.

Londone .pasimiręs gar
sus artistas drožėjas John 
Acton. Jis daręs biustus: 
karaliaus Edvardo, karalie
nės Viktorijos,' Leono XIII 
ir kitų žymesnių asmenų.

Didžiausias pasaulyj sty- 
rinis oralaivis “Daily Gra
phic” andai iš Anglijos nu
lėkęs i Rusiją su penkiais 
keliauninkais.

vo! Premieras pasitrauk
damas nuo savo vąĮdvietės' į 
ministerius ir kitus valdinin
kus atsiliepęs: išgelbėjau 
Franciją .iš straiko pasek
mių, tegul dąbąr nauja vąl-

Pirmų ledų
- visuomet

Londone darbininkai kas
dami žemę pamatams po 
nauju miesto namu, 20 pė
dų giliai atradę gerai užsi
laikiusią valtį, paeinančią 
iš Rymo laikų, ty. turinčią 
1.600 metų. Valtyj atrasta 
kelios monetos iš 292 metų 
po Kristui.

Ant salos Kuba andai bū
ta kongresan atstovų rinki
mai ir laimėjo liberalai.

Chicago, Ill., 10 d. Lapkričio (November) 1910 m.
ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER JAN, 25, 1899 AT THE POST OFFICE AT CHICAGO, ILL. UNDER ACT OF MARCH 3, 1899

Pasklydęs garsas, kad to
mis dienomis visos didesnėj 
viešpatystės oficijališka: 
pripažįsią Portugalijos res-

Varšavas (Lenkijoje). 
Tramvajų darbininkų val
dyba laimėjo straiką. Tram
vajų valdyba išleido atsi
šaukimą darbininkams, ku
riame surašyta visa eilė pa
lengvinimų tramvajų tar
naujantiems. Po atsišau
kimu pasirašė kunigaikštis 
M. Radi vilas. Vieniems pa
didinama algos, kitiems su
trumpinta darbo valandos. 
Apskritai imant, dabar 
tramvajų valdybai prisieis 
išmokėti kasinėtai po 200- 
000 rublių daugiau, kaip bu
vo pirmiau išmokama.

Išdirbu
934 So. Paulina St ( 

Phone Yards 415į

tarta* PK“1

Panamoj sulaikytas Chi- 
nų ambasadorius, keliaujan
tis į Washingtoną, kadangi 
ant laivo, kuriuomi jis atke
liavęs buvęs vienas džuma 
apsirgimas.

Portugalijoj andai areš
tuota senor Franco, buvęs 
Portugalijos ‘ diktatorius. 
Užstačius kauciją, paleistas. 
Norima atsakomybėn pa
traukti visi buvusieji prie 
karaliaus ministerial, kurie 
kraštą nualino.

DRJ.LABT
•sėkmingiausiai gydo risokiis 

kas moteriszkas ir vaikų lips.

VALANDOS:
io8iki9J0ryte,nuo4 ikiopopsti
10 6:30 iki 7:30 vakare. NedSlitffisu 
iki 10 ryte.

Bl JOSEPH L
ISttlWtiSt, Chicago, 11
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Astrachaniuj (Rusija" 
girtas popas Semčenko nu
žudęs kirviu savo šeiminin
kę Kondratjevą ii’ jos mo
tiną, kuri norėjus savo duk
terį apginti.

Visgi įtempimas baisus ir 
jis gali kas valanda trūkti. 
Kovoti su savo priešais val
džia pritruks energijos ir 
prisiartįs paskutinė valan
da. Nors valdžia visa tą 
užgina, tečiau užginti nega
li besiartinančio monarkijai 
galo. Kada tas įvyks, ne
žinia, bet tas ilgai netruks.

Spokane, -Wash, nuo 14 d. lapkričio' (prasidėsianti obuolių paroda ir prasitę
sianti lig 19 d. lapkričio. Viename kamįaryjj būsią sudėta į 2.000.000 visokios 
rūšies obuolių. Iš kitų viešpatysčių atsiųsta -fspecijališki pasiuntiniai pamatyti 

obuolius, kokie auginami Amerikoj. Amerika obuoliais turtinga, bet jų ir pati 
rūšis geriausia. Jį r '

Lapkričio 4 d. Počdame 
susitikę Vokietijos kaizeris 
su Rusijos caru. Abu val
dovai turėję savo žymes
nius palydovus. Abu sau
goję policija, kariuomenė 
ir policijos agentai.

George J. McPadda
ATTORNEY AT uj 

1400 Title and Tnm 
■100 Washligtoi St

Aephoae Central 5075,

Ispanijoj nėra revoliucijos.
Andai iš Paryžiaus pas

kleista garsas, kad Ispani
joje kilus revoliucija. Ka
ralius su šeimyna atsiradęs 
dideliausiame
Madridas atkirsta nuo viso 
pasaulio ir daugiau visokių 
nebūtniekių. pranešta.

Tuo tarpu tasai 
pasirodė melagingu, Iščiulp
tu iš piršto. Valdiškai iš 
Madrido tos žinios užgina
mos ir rašoma, jog tenai nė
ra jokios revoliucijos. Net 
revoliucijonierių lizde Bar- 
celonoj viešpataujanti visiš
ka ramybė. Kas tiesa, val
džia nuspėjanti galimas

Taigi Francijai gręsė ne- 
išvengtiuas krizis ir tik dė- 
kui Briandui vėl viskas su
sitaikė ir dabar premieras 
pasiliko visagalingu.

priežiūra, kad kartais nefo
tografuotų arba nepieštų 
kokių norint vietų. Tokios 
priežiūros agentas visuomet 
gali pareikalauti, kad lakū
nas nusileistų ir parodytų 
dokumentus 4r reikalui išti
kus gali padaryti kratą. 
Ant aparatų turėsią būti 
stambus ir aiškus numeriai, 
ir veluva tos ‘viešpatystės, 
kokiai lakūnas priklauso. 
Prasižengusieji prieš tuos 
įstatus bus baudžiami tos 
šalies įstatais, kur prasikal-

Iš Rusijos.
Rugsėjo 29 dieną suėjo 

lygiai 200 metų nuo prijun
gimo prie Rusijos valstybės 
Ingaunių gubernijos suRe- 
velio miestu. Užkariavo tą 
kraštą ir prijungė prie Ru
sijos Imperatorius Petras 
Didysis 1710 metais.

Rugsėjo 29 d. Rcvelyje 
buvo švenčiama ir taisoma 
sukaktuvių iškilmės. Grei
tuoju traukiniu iš Peterbur
go atvažiavo 'Revclin caro 
ingaliotinis didysis kuni
gaikštis Kastantinas, vidaus 
dalykų ministerio draugas, 
caro rūmų sekretorius ir ki
tokį augštesnieji valdinin-

Sukėlus mokiniams maiš
tą Žitomieriaus dvasiškoje 
stačiatikių seminarijoje, pa
sekė juos ir kitų Rusijos se
minarijų mokiniai. Kilo 
riaušės Kamenec-Podolsko 
ir Pskovo seminarijose. Ži
tomieriaus ir Kamėnec-Po- 
dolsko seminarijose tvarka 
būk jau vėl padarytą. Psko
vo seminarijoje taip maištas 
prasidėjo. Seminarijos ins
pektorius inėjo miegamajan 
seminaristų kambarin, jiems 
jau begulant. Seminaristai, 
pamatę jį ineinant, sušuko 
“muškit jį” ir užgeso švie
są. Inspektorius ėmė bėgti, 
seminaristai paskui jo. Pra
dėjo laužties rektoriaus būs
tam Sumušė visas elektros 
lempeles. Prisiėjo šaukties 
kariuomenę, policiją ir gais
rininkus. Vos ne vos tvar
ka įvyko.

Londone iš Saloniki pa
rėjus žinia, jog pavarytas 
nuo sosto buvęs Turkijos 
sultanas mirtinai sergąs.

Telephone Vaite TiTA
BIRIOS KLUSUS sm 

T. KADMI!
Linksminkis brolis pu tas 

nes asz nilaiksū salų ih, pn 
vyną ir raginė DEGTINE, tsss: 
ietis pat Turkijos o prietakai* 
įflaDe dėlei Mitingų, verijpfr 
:in susirinkimu, kuris pss ras i 
mkys tai bus madingai pteai* 
įmintas lieku Sugodota

T. BADAVICZE 
93G —SSrd. IWM

me krašte jo populerišku- 
mas neturėjo ribų, nes jis 
savo geležine ranką sutram
dė geležinkelių tarnautojų 
straiką, už kurio stovėjo pa
sislėpę anarchistai.

Briand premieru paliko 
1909 metais, buvo jis soci- 
jalistu, bet.kuomet ant sa
vo pečių pajuto valdžios at
sakomybę, tuojau, pasidarė 
lėtesniu, bet vis-gi nieku sa
vo pirmajai partijai nesi
priešino. Dirbo be. atvan
gos ir su pasisekimu regu- 
levo darbininkų klausimą ir 
socijališką įstatymdavystę. 
Paskutinis geležinkelių tar
nautojų straikas, sukeltas 
socijalistais savo asmeniš
kiems reikalams, kenkian
tiems viešpatijai, Briande 
sutiko baisų ir nepergalimą 
priešą. Jisai taigi sutrėmė 
straiką ir visą kraštą išgel
bėjo iš krizio nagų.

Tasai premicro veiklumas 
ir socijalistų pergalėjimas 
užtraukė ant jo griausmus 
deputų bute. Bet kuo
met jis išsiteisindamas ati
dengė visiems socijalistų 
niekšiškas paslaptis, būtas 
jam išreiškė užsitikėjimo 
votum ir ponas Briand kuo
ne ant rankų imta nešioti.

Taigi rodėsi, jog jo ka
binėtas nepajudinamas, 
tvirtas, kad štai trimis die
nomis, vėliau iššigirsta jo 
rezignacija! Mat, jo takti
kai nuolatos buvo priešingi 
ministerial: Millerand ir Vi- 
viani. Premieras negalėda
mas su jais sutikti, rezigna-

GAVAITINI9 LAIKRAŠTIS

KATALIKAS
Išeina kas Ketvergas, Chicago, I'll,

Visos miesto gatvės pui
kiai papuošta žolynais, na
mai apkarstyta vėluvomis. 
Daugelyje vietų iškabinta 
Petro D. paveikslas. Vi
sur pilna pėstininkų, raite
lių... Mat laukiama iškil
mingo atidengimo Petrui 
Didžiajam paminklo. Ati
dengiant paminklą,buvo šim
tais tūkstančių dalijamos 
brošūrėlės apie Ingaunijos 
prijungimą.

Vietiniai gyventojai in- 
gauniai kartu su visais ki
tais taip-pat iškilmingai 
šventė savo prijungimo su
kaktuves.

ln, Įtartį na!}

prieto ji! 
chaose

austus {abrikose

“f ■ iss
10. Teippatuisuaj 
m Ir rakandų.

KTBAS SZUJK

Rusijos slaptosios polici
jos buvęs viršininkas Raš- 
kovski andai staiga Vitebs- 
k e pasimiręs. Jis daręs tar
dymus reikaluose Azevo. 
Lopuchino ir net popo G a-

Laivynas jau išplaukė.

Jungtinių Amerikos Vals
čių Atlantiko karo laivynas, 
susidedantis iš 16 pirmos 
klesos šarvuočių ir kitų ka
ro laivų, išplaukė ant poros 
mėnesių kelionėn į Franci- 
jos ir Anglijos pakraščius. 
Išpradžios tasai laivynas 
buvo padalintas į 4 divizi
jas ir tos divizijos stovėjo 
keliuose uostuose. Lapkri
čio 3 d. visos tos divizijos, 
apleidžiusios savo uostus, 
ant okeano susijungė ir lei
dosi į Europą.

Visam laivynui prisakyta 
valandoje daryti nedaugiau 
10 mylių. Laivynas pir
miausiai nuplauksiąs į La 
Manche kanalą. Francijos 
uostą Brest aplankys lap
kričio 15 d., o ant rytojaus 
pirmoji divizija nuplauks 
Anglijos uostau Portland, 
antroji sustos Cherburge 
(Francija), o trečioji — 
Graveland (Angliją).

Tuose uostose dvizijos iš
busiančios lig gruodžio 8 d. 
Paskui divizijos tais uostais 
susimainysiančios.

Gruodžio 30 d. visas lai
vynas pasileisiąs iš ten į 
vakarus ant žiemos maneb- 
rų ir paskui sausio 16 dieną 
pribusiantis į Guantanamo, 
Kubos uostam

R, 8. IvaszkeTi®
Pirmutinis lietuvišku si# 

visokiu miiifrallsh 
gerymų, kaipo.
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riaušes, bet ji ant .visko ge
rokai ir prisiruošus, turinti 
ant akių visus antivaldiš- 
kus agitatorius.

. Paryžiaus laikraštis 
“Gaulois” pirm to prane
šė, jog Barcelonoj būta di
delių sumišimų, kuriuose 
užmušta keli desėtkai as
menų. Dabar pasirodė, jog 
tas viskas tik taip sau bu
vo svietan paleista. Kas 
tiesa, Saragosse sukelta 
darbininkų generališkas 
straikas, kas valdžiai gim
do sielvartus. Tuotarpu 
valdžia laikosi nuolatos 
tvirtai ir neduoda socijalis- 
tams ir anarchistams rasti 
revoliucijai progos.

Badajoze valdžia susekė 
kariuomenės suokalbį ir va
dus išgaudė. Prie to suo
kalbio prigulėjęs net miesto 
burmistras, kuris areštuota. 
Areštuota ir socijalistas 
Blasquez už antimilitariš- 
kas kalbas. Už tai buvo 
areštuotas ir Madrido uni
versiteto profesorius Oveje-

Jam rezignavus, "krašto 
prezidentas Fąlieres visaip 
galvojo ir nesurado ątsa- 
kantesnio žmogaus į pre
mjerus./ j Todėl jį Vėl pa
kvietė užimti savo valdvie- 
tę. Briand prezidento pa
klausė ir kaip matai suor
ganizavo sau, naują kabine
tą, kurio tarpan įėjo visi 
premjero Briando šaliniu-

Notary 
Estate ir It/įg

Turiu didelę ralį W 
mitffigą, v«eliji| Ir it 

1’53 Illinois CL IfftiU

Policijos departamentas 
taiso sumanymą, kokiuo bū- 
uu ir kaip sutvarkyti teises 
ore. Leidimas turėti savo 
oralaivį būsiąs duodamas la
bai atsargiai ir tik labai iš
tikimiesiems. Oralaivio sa
vininkas neturėsiąs teisės 
perleisti savo aparato be 
tam tikrų leidimų. Visi 
skrajotojai turėsią vesti die
ninį smulkiam aprašymui 
kiekvieno laidojimo, t. y. 
guriame laike, kur ir kaip 
ilgai lakiojo. Sieną perlėk
ti bus galima, tik leidžiant 
tai valstybei, į kurios pusę 
lakūnas nori perlėkti. Visi 
lakūnai būsią po nuolatine

kenybės, kadangi jau nori
ma sukelti revoliucija prieš 
revoliuciją! Armijos karei
viai ir karo laivyno jūrei
viai, dalyvavusieji pastaro
je revoliucijoje, reikalau
janti sau avansų ir dovanų 
už savo prisitamavimus — 
gana aukštų, grąsindami 
maištu! Kareiviai norinti 
sau gauti ant visados pen
sijas, taippat jūreiviai nuo 
karo laivo “Adomoster”, 
kuris apšaudęs karališkus 
rūmus: — reikalauja sau 
mėnesinių algų po $15.00 
kiekvienas ir tai dar ligi gy
vos galvos! Paskui juos 
ir visi kiti kareiviai to pa
ties reikalaujanti.

Valdžiai tos sunkenybės 
tikrai neapsakomos, nes pi
nigų trūksta krašto reika
lams, o čia ve dar kas nori
ma iškaulinti.

Regis valdžia tuos reika
lavimus nors paviršiumi 
turės išpildyti, jei nenorės 
matyti maištų, tečiau visa- 
ko negalės.

Regis jau rengta nauja 
revoliucija, bet saldžia su
sekus suokalbi ir lain ne
paprastam trūkšmui užbė
gus. Mat, randasi visokių 
žmonių, kuriems norima 
drumstame vandenyj gau
dyti žuvis, jie taigi ir agi
tuojanti prieš dabartinę val
džia. 

i.

Žodžiu sakant, dabartinės 
valdžios padėjimas visai ne
pavydėtinas 
pralaužimas
sunkus. Stropi valdžia vis
ką tečiau apveiks ir savo 
priešus pergalės, jei tik tu
rės gerus norus.

Kaina metams:
Amerikoje 52.00 Į Užsieni $3.00 

Prenumerata turi butiškalno užmokėta.

“Kataliko” spaustuvėje spaudinasi visokios 
knygos, konstitucijos ir tt. Darbas atlieka
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ba laiškus sekančiu antrašu:
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Pirmoji katorgą Europos 
Rusijoje. Šiomis dienomis 
pašvęsta Šliselburgc pirmas 
Europos Rusijoje kalėjimas 
pasmerktiesiems katorgom 
Visas kalėjimas užima 4 di
delius rūmus, kiekvienas rū
mas 2,500 žmonių, išviso de
šimčiai tūkstančių žmonių. 
Visuose kambariuose įvesta 
elektros šviesa ir ventiliato
riai. Kalėjime yra visokių 
dirbtuvių: audimo, knygų 
taisymo, dailydžių, kurpių, 
siuvėjų ir šaltakalvių. Į 
naująjį kalėjimą jau suga
benta visi politiškieji iš ka
lėjimo “Kresty” kaliniai ir 
kai kurie iš Siberijos kalė
jimų. Šis kalėjimas atsiėjo 
pusantro milijono rublių. 
Neužilgo valdžia žada sta
tyti tokiuos-pat kalėjimus 
Smolenske, Pskove ir Vla
dimire.

Briand rezignavo ir vėl liko 
premieru.

Iš Francijos pereito j sa
vaitėj pranešta, kad minis- 
terių pirmininkas Briand 
nuo savo valdvietės su visu 
kabinetu pasitraukė šalin. 
Pirm tos dienos rodėsi, kad 
jo padėjimas tvirtas ir iš
tvermingas, visa laikraštija 
išreiškė savo džiaugsmą, 
kad jam diena pirmiau de
putų bute išreikšta didžiu
ma balsų užsitikėjimo vo
tum, kad štai premieras 
tuojau ir pasitraukė, moti- 
vuodamas tą savo pasitrau
kimą tuo, kad nėkurie jo 
kabineto ministerial nėra 
vienodos su juo nuomonės.

J o pasitraukimas visoj 
Francijoj pagimdė nepa
prastą sensaciją, nes yisa-
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I Žinios iš Lietuvos. |
TELŠIAI.

Jau praslinko keletas me
tų, kaip čionai inkurta 4 
klesų progimnazija mergai
tėms. Mokyklos įsteigėja ir 
vedėja — p. B. Narutavi
čienė, studijavusi užrubežy- 
je filosofijų ir pedagogiką. 
Jau keletą metų tyliai dar
buojasi mūsų užkampyje ta 
idealisfenoteriškė, nesigai- 
lėdaūsa' Vargo ir trūso, nesi
bijodama įvairių kliūčių ir 
nemalonumų, kurių tiek 
daug randa mokyklos vedė
ja. Keletą metų šviečia 
mūsų kampelyj simpatiška 
mokykla, suteikdama ap- 
švietą žemaičių merginoms; 
bet gal nedaug kas mūsų vi
suomenėje tėra girdėjęs 
apie tą mokyklą. O gaila! 
ši mokykla užsipelnė, kad 
visuomenė turėtų ir jąją sa
vo atmintyje. Kas nori į 
mokslą leisti ar tai savo 
dukterį, ar tai giminaitę, 
gali drąsiai atiduoti jas į 
šią mokyklą: mokinama čio
nai uoliai ir sąžiningai, nes 
vedėja begalo myli savo 
darbą ir gerai žiūri, kad mo
kytojos atliktų, kaip rei
kiant savo pareigą; moky
tojos nesigaili trūso; parei
tais metais mačiau, jog silp- 
nesniosios susirinkdavo po 
pietų į mokyklą, ir mokyto
jos padėdavo joms lekcijų 
išmokti; to nebuvau matęs 
kitose mokyklose... Moky
klai rūpi netik tai, kad mo
kinės išeitų mokslo kursą, 
bet kad gerai, padoriai iš
siauklėtų; vaisiai — pavyz
dingas mūsų mokinių-mer- 
gaičių elgimos. Nes moky
klos vedėja gera katalikė ir 
labai šviesi, — moka in- 
kvėpti ir mokinėms sveikas 
katalikiškas nuomones... 
Linksma daros, matant, kad 
kartu su mergaitėmis ir ka
talikėmis mokytojomis 
šventadieniais bažnyčioj 
meldžiasi ir rimta, gerbia
ma mokyklos vedėja...

Patariu visiems tiems, 
kam brangios yra rimtos ir 
doros mokyklos, kad turė
tų atmiutyj ir šią moky
klą ir ją užjaustų.

Už mokslą imama 60 r. 
metams. Iš neturtingųjų 
pigiau. Mokslą pabaigu
sioms mokyklos vedėjo pa
rūpina, jei gali, net ir vie
tą. Šiemet įvestos, šalip 
paprastųjų lekcijų, pran
cūzų kalboj konversacijos; 
bus ir vokiečių kalboj.

M. Vaitkus.

KUPRELIŠKIAI, 
Panev. apskr.

Nepraeina nei mėnuo-ki- 
tas, kad mūsų apylinkėj ne
atsitiktų vienoj-kitoj vietoj 
gaisras. Užsidega dažniau
siai iš kaminų, kuriant jau
jas, arba užkrečiant per ne
atsargumą. Štai ir dabar 
rugsėjo 15 d. Kadarų so
džiuje sudegė vieno ūkinin
ko visos trobos ir grytel
ninko gryčia. Kaip ‘ mes 
nerangus esame! Jokių 
ginklų gesinimui ugnies ne
turime. Atbėgame prie 
gaisro dažniausia tuščiomis 
rankomis; kad kur ir su
čiumpi kokį kibirą, daug 
su juo ką padalysi? Su
degus paskutinį kart dai
liai Miegonių sodžiaus, vi
sa parapija buvo nutarusi 
ingyti kelias gaisrui gesyti 
mašinas; didesni sodžiai 
apsiėmė nusipirkti po vie
ną skyrium, o mažesni su
sidėję drauge. Vienok lig- 
šiol nieko nepadaiyta, vis
kas gražiais žodžiais pasi

baigė. Vėl atsitikus ugnelei, 
bėgsime plikomis rankomis 
ir aimanuosime, kad negali
ma ugnies užgesyti, neduo
ti, kad kitos trobos užsi
degtų. Rodos, dabar jau 
visiems aišku, kad be tam 
tikros mašinos prie gaisro 
negalima apsieiti. Užtat 
neatidedant tolimesniam lai
kui, tuojau turime ingyti 
nors kokį vieną-du prietai
su gesinti ugniai. J. G.

DUOKIŠKIS, 
Ežer. apskr.

Duokiškio sodžiuje seiliaus 
buvo tik koplytėlė, o dabar 
yra bažnyčia ir kunigas. 
Yra keli ūkininkai, — bent 
2 ar 3 kataliku sankrovėlės. 
Seiliaus Duokiškyje nebuvo 
nei vieno žydelio, ir dabar 
nėra. Bet kai-kurie ūki
ninkai patįs pavirto žyde
liais: nesigėdi laikyti pas 
save degtinės ir alaus. Ypač 
pasižymi pardavimu “Snap
so” ir alaus kai-kurios mo- 
terįs. Sarmata! Nei vie
nas iš to neprasigyveno ir 
duonos nevalgė. Atvažia
vęs Duokiškiu kun. Mačio- 
nis pastatė naują medinę 
nemažą bažnyčią, naują 
gražią kleboniją ir kitas 
trobas. Šiemet pastatė ir 
varpinę, kurioje pakabino 
tris naujus gražaus balso 
varpus. Duokiškyje dabar 
yra darbštus vargonininkas, J 0 7

mokina merginas puikiai 
giedoti bažnyčioje ir dai
nuoti. Balandis.

TRYŠKIAI, 
Šiaulių apskr.

Rugsėjo 21 d. Leilėnų so
džiuje buvo šioks atsitiki
mas. Vienas piemenukas 
12 metų prižadėjo savo 
draugams už paleidimą nuo 
kaimenės užmokėti pini
gais. Bet jų neturėjo. Pa
matęs pas kitą 8 metų vai
ką 25 kapeikas, norėjo iš jo 
išgauti, bet kad šis nedavė, 
surėžė jam per galvą 3 sy
kius pagaliau, kaip ženklai 
parodo, skarele pasmaugė ir 
įvilko į karklyną. Vakarui 
atėjus, tėvai pradėjo ieškoti 
savo vaiko; ant rytojaus at
rado karklyne negyvą. Ir 
užmušėjas tą naktį nebuvo 
namie, tiktai auštant atsira
do. Prispirtas, prisipažino, 
kad jisai tai padaręs; pas jį 
rado ir tas nelaimingas 25 
kapeikas. Baisus darbas! 
Jis dar prisipažino, norėjęs 
britva papiauti savo ūki
ninką, nes matęs pas jį 6 
rub., bet pamislijęs, kad jo 
nenugalėsiąs, tai pats bū
siąs užmuštas. Ar berei
kia biauresnių laikų?! Tai 
vis suaugusiųjų paveikslas. 
Tryškių miestelyj yra “pas- 
tojalyj dvor” grovienės Zu
bovienės su visokiais gėri
mais. Tai tikras pragaras: 
muštynės, peštynės, su pei
liais badymasi — tai pa
prasti atsitikimai. Tėvai, 
tenai eidami, ir vaikus ve
dasi. Štai ir pasirodė vai
siai. Tryškiuose yra blai
vybės skyrius, bet yra labai 
persekiojamas, išjuokiamas, 
paniekintas girtuoklių. Po 
pirmos komunijos buvo ra
ginama vaikai, kad rašytųs! 
į blaivybę; vienas tėvas pa
sakė, kad jo vaikas už jį 
geriaus geriąs degtinę ir 
alų. Tėvai, laikas vaikus 
drausti nuo valkiojimosi po 
smukles. Tasai “pastojalyj 
dvor” tai ženklas, kaip mū
sų ponija, rūpinasi žmo
nėmis. S-

SUKAKTUVĖS.
Rugsėjo 26 d. miesto Va1 

dybos bute iškilmingai su 
tikta 30 m. sukaktuvės, ka 
tarnauja brandmeisteriu — 
Vilniaus ugnagesių viršinin
kas p. Rodavičius (lietu- 
vys). Pirmiausia sveikino 
jubiliatą Vilniaus guberna
torius. Miesto valdyba in- 
teikė p. Rodavičiui žetoną.

- * - ■ "L ■

PAJUOSTIS,..
r. ' Pan. apskr. A ? -
Karšiuaukos kaime - vieno 

žmogelio pavogė skrynią su 
drabužiais. Tuščią skrynią 
atrado pamestą pamiškėje, 
bet drabužių neberado.

— Šioje apylinkėje labai 
serga karvės liežuviais. Vie
no žmogaus serganti karvė 
pradėjo jau dvėsti, bet žmo
gus suskubo patsai ją pri
baigti. Tečiau mėsos val
gyti nedrįso; pardavė tad 
žydui už... 3. rub. su visu 
kailiu. Žydas karvę išsive
žė. Indomu žinoti, kur ji
sai dės tą nesveiką mėsą?!

— Šiemet ūk. Ž. dvi kar- 
vi, sergančias kraujinėmis, 
taip pat pardavė žydams už 
pusę kainos. Tos karvės 
taip jau sirgo, jog abejota, 
ar benuves*į Panevėžį... O 
žydams, žinoma, išėjo ge- 
ran. Ir tai jau nebepirmi 
atsitikimai. Sykį paklau
siau žydo, kur jie sukiša tą 
netikusią mėsą? Tai jisai 
man atsakė “Ją atprovijam 
i kilbasinę, kur dirba kil- 
basas, tokias, kad ir ponai 
valgo...” Žemės Dulkė.

MAŽEIKIAI,
Šiaulių apskr.

Blaivybės ir tautiškas lie
tuvių susipratimas savo žie
dus skleidžia vis plačiau ir 
plačiau mūsų tėvynėje.

Praėjusį feekmadienį buvo 
Čia rengiama vestuvių puo
ta: p. Strumila iš Liepojhus 
vedė Mažeikių gyventoją 
našlę Butkienę. Susirinku
sieji svečiai kalbėjo vien 
lietuviškai, labai retai gali
ma girdėti koks vienas len
kų arba rusų žodis, nors šių 
pastarųjų taip-pat buvo su
sirinkime. Dainavo, šoko 
lietuvių šokius. Užėjus kal
bai apie degtinę, blaivinin
kų nariai patarė nevartoti 
svaiginančių gėralų. Susi
rinkusieji, išskyrus vieną 
raišą kurpių, sutiko su blai
vininkais. Taigi ii’ čia blai
vininkai viršų gavo.

J. Lietuvis.

Kareivi j on šauks šį rude
nį iš Ukmergės miesto — 
Ukmergėje lapkričio 11 d. 
iš valsčių: Kupiškio, Virba
liškio, Subačiaus, Puponių 
ir Alotų ir miestelių: Ku
piškio, Svėdasų ir Suba
čiaus.

I

Kupiškyje lapkričio 15 d. 
iš valsčių: Anykščių, Kur
klių, Kavarsko, Raguvos, 
Troškūnų ir Indrioniškio ir 
niiestelių: Anykščių, Ka
varsko, Raguvos, Kurklių, 
Traupės, Trokūnų ir Vie
šintų.

Ukmergėje spalių 29 d., 
iš valsčių: Utenos, Vyžuo
nų, Užpalių, Debeikių ii’ 
Aluntos ir miestelių: Ute
nos, Užpalių, Debeikių, Skė- 
monių ir Vyžonų. . -

Utenoje -spalių 21 d., iš 
valsčių: Veprių, Vaitkuš- 
kio. Žemaitkiemio, Kastan- 
tinavo, Pagirių, Siesikų, 
Taujėnų ir Šėtos ir mieste
lių: Šėtos, Paželvės, Taujė
nų ir Balninkų — Ukmer
gėje lapkričio 5 dieną.

Raseinių apksr., Rasei
niuose lapkričio 1 ir 8 d., 
Tauragėje — spalių 15 d. ir 
Šilelyje — spalių 23 dieną.

ąN^AKIAI,
, UlSm apskr.

Trecibjejyal. naktį is rug
sėjo 23 dį Niadių dvarelio 
panaktinis'J išgirdo motoro 
ūžimą./ Apsidairęs aplin
kui, pamąįį augštai orlaivį, 
lekiantį į įnetų-rytūs. Pri
lėkus oralaiviui dvarą, pa
naktinis išgirdo ii- muziką, 
kaip jis sako: “tokią muzi
ką tik Kaune tegalima gir
dėti”.

KALINĖ NUSIŽUDĖ.
Kauno gubernijiniame 

kalėjime rugsėjo 20 d. nu
sižudė Elena Gedvilienė, 
buv. 2-sios dūmos atstovo 
dr. Gudavičiaus sesuo. Ji 
buvo nuteista kovo mėnesį 
1909 m. Vilniaus teismo rū
mų pusantriems metams 
tvirtovės; kalėjime buvo 
jau 9 mėnesius. Delko nu
sižudė — nežinia. Paliko 
du mažamečiu vaikeliu.

(“Viltis”).

SEINAI.
Spalių 9 dieną buvo 

“Blaivybės” visuotinasai 
susirinkimas. Išrinkta nau
jas draugijos pirmininkas 
— kun. Stankaitis, semina
rijos dvasiškas tėvas; iš
rinktas į vietą išėjusio į 
Kaimelį kun. Katiliaus. 
Per tą patį susirinkimą ge
resniam susipažinimui su 
degtinės kenksmingumu ir 
blaivybės - naudingumu — 
nutarta ( gabenties nors po 
25 egz. kiekvienos “Blaivy
bės” leidžiamų knygelių. 
Kun. Bįelskųs, seminarijos 
profesorjus, pasakė gražią 
prakalbu apie gyvenimą 
girtuoklių.. air blaivininkų 
darbiniųjkų. .

Tą paįįią dieną “Žiburio” 
namą;,, įįųijp įsteigiamasai 
“Šv. Z|toV Draugijos” su
si rinkimas., Į valdybą iš
rinkta: pirmininke Ona Go- 
beriūtė, jos padėjėja — Oną 
Vinikaičiūtė, kasiere — Ju
lė Kvainauskiūtė ir sekre
tore — Paulina; Žilinskiūtė. 
Kandidatėmis išrinkta: Jie
va Rėkiūtė, Jieva Pečiu- 
liūtė. ir Jieva Blažaičiūtė.

Tuo tarpu draugija skai
to daugiau 50 narių. Die
ve duok, kad apie Seinus 
neliktų tarnaitės, kuri ne
prisirašytų , į tą draugiją’ 
nes tik vienybėje—stiprybė 
tik susispietę į draugiją tar
naitės galės geriau apsi
šviesti h- pagerinti savo bū
vį. Draugija susitvėrė dau
giausia ačiū rūpesčiui kun. 
Vine. Dvaranausko, semina
rijos profesoriaus, kuris ir 
paskirta josios globėju.

KUNIGŲ PERMAINOS 
SEINŲ SEMINARIJOJE.

Kun. Baltr. Ciplijauskas, 
Kalvarijos kalėjimo kape
lionas, paskirta Kapčiamies
čio kamendoriumi. Kapčia
miesčio kun. Kutas išvažia
vo savo noru Siberijon Ir- 
kutskan, padėti tenai dar
buotes iJli’kbtsko dekonui 
kun. Pranaičiui.

VILKAVIŠKIS, 
Su v, ’ gub.

Ačiū Dievui, jau metai 
kiap gyvuoja- čia “Krikš
čionių Darbininkų Draugi
ja”. ri

Nesenai bu^o metinis na
rių susirinkimas.

Per perėjimus metus bu
vo 9 draugijos narių ir ke
liolika valdybos susirinki
mų. 7 nariai ligoje sušelp
ti, 3 gražiai palaidoti. Nu
pirkta už 200 rublių trio- 
bėsiai, kur galima bus 
įrengti vargšams prieglau
da, ar kas kita.

Narių draugijoje tuo tar
pu yra 414; pinigų per pe-

Perstatoma Jungt. Am. Valsčių prezidentas Taft, pulkininkas Goethals ir ka
ro laivas South Carolina. Viršuj-gi Panamos perkaso reginys. Tomis dienomis 
prezidentas iškeliauja į Panamą apžiūrėti tenaitnių darbų pažangumo ir nus
pręsti — kaip tas perkasas apginkluoti.

reitus metus surinkta 866 
rubliai 73 kap., išleista 223 
rubliai 47 kap., likę 643 rub. 
ir 26 kap.

Valdyba kitiems metams 
palikta ta pati. Valdyboje 
žmonės geros širdies ir 
darbštus. Kas sekmadie
nis ir šventadienis sėdi prie 
draugijos reikalų po 4 ir 5 
valandas, o . dar, matyt, 
jiems , nenusikarto tas dar
bas. Dieve padėk.

MARIJAMPOLĖ.
Prieš keletą savaičių į 

Marijampolę atsikraustė 
advokatas p. Liudvikas Ci
plijauskas, kuris kokį laiką 
gyveno Rygoje. Kiek gir
dėti, tai yra žmogus mylįs 
savo tėvynę, visiems priei
namas, nebrangininkas.

Kazys Katilas.

PILVIŠKIAI,
Marijampolės apskr.

Nesenai Pilviškius aplei
do aptiekorius G., pragyve
nęs čia apie keturiolika me
tų. Buvo tai žmogus — 
bet jau už vaistus tai ėmė 
— kiek tik galėjo! Dabar
tinis aptiekorius, p. K., tik
rai pagyrimo vertas, nes at
jaučia, turbūt, žmonių var
gus ir parduoda vaistus 
daug pigiau, negu senasis.

SMILGIAI,
Panevėžio apskr.

Menkos čionai žinios. 
Kraštas lyg apsnūdęs, apsi
blausęs. Kitur draugijos, 
visokie rateliai. Pas mus 
gi nieko. Bažnyčia toji rei
kėtų jau panaujinti, nes 
drobė, kurią buvo sienos ap
muštos, jau nuo viršaus at- 
šoksta. Choro nėra. Su
plikacijos dar tebegiedama 
su “maenais”, “noglo- 
mis”...

MALĖTAI, 
Vilniaus apskr.

Tarp Malėtų ir Suginčių 
kelias ' yra stačiai neišva
žiuojamas. Vietomis ar
klys lenda klampynėn lig 
kelių, nes tiltij nebėra, nei 
žvyriaus niekas nebepila. 
Ir tikrai, nuo “cieilistų” 
gadynės beveik visi vieške
liai nebetaisomi. Bet Vil
niaus gubernijoje keliai yra 
blogesni negu Kauno.

NEDZINGĖ, 
Trakų apskr.

Nedzingės parapijoje 
žmonės knygų ir laikraščiii 
neskaito. Laukus apdirbi- 
nėja senoviškai. Į viena- 
sčdžius skirstyties anaiptol 
nenori. Vienas Laukėnin- 
kų kaimas šiemet išsiskirs
tė ii’ tai vos-nevos. Vaikų, 
mokyti žmonės nenori. Pa
rapija mažą, tečiau užlaiko 
2 alines ii' monopolį.

Girtuoklystė ir muštynes 
vis platinas, o į blaivybę nė
ra kam patraukti.

MARIJAMPOLĖ.
Spalių 8 dienos vakarą 

bevažiuojančius plentu nuo 
Marijampolės į Vilkaviškį 
per giraitę du vyru ir mo
teriškę su kūdikiu užpuolė 
keturi plėšikai. Ir laimė 
Dievo duota, kad pasibaidė- 
arkliai, tai tokiuo būdu 
žmones ištruko.

Anuo tarpu Marijampolė
je bandyta užpulti keliau
jantį žmogų, bet būta gud
raus keliauninko — išsisu
ko iš užpuolikų nagų.

PILVIŠKIAI, 
Marijampolės apskr.

Kas šitą miestelį matė 
pirm dvidešimties metų, tas 
jo dabar beveik negalėtų pa
žinti. Tąsyk triobos medi
nės, senos-lušnos, stogai 
šiaudiniai, vėjo supašyti, 
rinkoj ir gatvėse sąšlavynas 
ii’ amžinas purvynas. Da
bar — triobos naujos, dau
gelis dviem gyvenimais, o 
apie rinką netrūksta net 
dailių mūrų; stogai dengta 
degpadėmis arba skarda. 
Išbrukuota rinka ii’ gatvės, 
iškasta šuliniai.

Švystelėjus .geresniems 
laikams, įsteigta Pilviškiuo
se keletas draugijų, kaip 
tai: “Žiburio”, “Blaivy
bės”, skolinamai-taupiamoji 
kasa, sindikato “Žagrės” 
skyrius. Be to yra lietu
vių rankose trįs galenteri- 
jos sankrovos ii* viena mas
tinė: trįs duonkepiai, du 
grabdariai, daktaras, aptie
korius, felčeris, pačta ir te
legrafas vietoje. Paskiau
sia įsteigta ugnagesių drau
gija, kuri žada suteikti pa
galbą netik miestelyje, bet 
ir apielinkėje per penkis 
verstus nuo miestelio.

VILKAVIŠKIS.
Čionykštis senasai kapi

nynas, kur prieš 30 metų 
dar buvo laidojanti žmonės, 
dabar taip apleista, kad 
kiaulės knisa kaulus. Rei
kia pasirūpinti tą kapinyną 
aptverti.

PAŠIAUŠE,
Pakapės parap., Šiaulių ap.

Šiame miesčiukyje kadai- 
sia buvo didelė bažnyčia ir 
jezavitų vienuolija. Dabar 
toj vietoj stovi tik kryžius 
ir auga didelis klevas.

• (“Šaltinis”).

ŠIAULIAI.
“Viltis” praneša, kad 

apie Šiaulius gr. Zubovie
nės pavesta p. G. parduoti 
apie 6000 dešimtinių žemės. 
Žemė daugiausiai iš po miš
ko, nedirbama; yra vieto
mis ir dirbamos, ir šiokių 
tokių triobų. Parduodama 
taippat keli palivarkai su 
neblogomis triobomis. Kaip 
dirbamoji, taip ir nedirba
moji visa išmatuota, gali 
kiek kas nori pirkties. Pir
kėjams pats pardavėjas pa
rūpina paskolą iš banko. 
Dešimtinės kaina, perkant 
be triobų arba kaikur ir su 
menkesnėmis triobomis, nuo 
80 lig 100 rublių; su gero
mis triobomis dirbamosios 
žemės dešimtinė nuo 100 
lig 130 rublių. Parduoda
ma žemė neblogiausia, vi
dutinė, tamsi, prie smilties; 
arti gelžkelis: arčiausia nuo 
miesto 4 verstai, toliausia 
8. Kiek teko sužinoti iš to 
paties p. G., aprašytoji gr. 
Zubovienės žemė reikia kuo- 
greičiausiai parduoti, nes 
spiria skolos. Nenupirkus 
mūsų valstiečiams, nupirks 
bankas, kurio agentai jau 
sukinusi.

Žinau, kad apie Šiaulius 
nemaža yra valstiečių su 
pinigais. Todėl nereikėtų 
praleisti tos geros progos, 
tuo labiau, kad čionai gali
ma ir su mažais pinigais nu
sipirkti žemę, prisiimant 
banko skolą. Didesnius pa
livarkus reikėtų pirkti su
sidėjus kompanijai, kaip ne
senai buvo “Vienybėje” ra
šyta.

(“Vienybė”).
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Roosevelt prieš socijalistus
New York. Pulkininkas 

Roosevelt rašvtu laišku i v 1
teisėją S. E. Baldwin, de
mokratų kandidatą į gu
bernatorius valsčiuje Con
necticut, nemaloningai pa
žemina socijalistus. Pulk! 
Roosevelt reikalauja darbi
ninkams būvio pagerinimo 
ir visuomenės santykių su- 
normavimo, tečiau- socijaliz- 
mą mato kenkiantį, konsti-, 
tucijinci viešpatystei, tviri 
tindamas, jog socijalistai,1, 
pastoję valdininkais, būtų 
didžiausi despotai, aršesni 
už monarkistus. -P. Ropsc- 
velto nuomone, tokiam kraš
tui, kuriame piliečiai turi 
plačias teises rinkimuose, 
nereikalinga kitokios refor
mos ir utopijos šauksmai, 
kuriuos sklaido socijalistai.

Sniegas Pennsylvanijoje.
Wilkes-Barre, Pa. Perei- 

toj pėtnyčioj čionai ir apy
linkėse užėjo sniegas ir pris
nigo 12 colių storio. Snie
gas buvęs toksai sunkus, 
kad padaręs visur labai 
daug nuostolių. Tūkstan
čius medžių išlaužęs. Ge

VILTO®
Čionykštis senasai hj | 

nynas, kur prieš 30 iį 
dar buvo laidojami te, 
dabar taip apleista, h 
kiaulės knisa kaulus, fe 
kia pasirūpinti tą kapimu

PAŠIAUŠĖ,

Šiame luieseinkyjest >. 
a buvo didelė bažrim jį- 
‘zavitu vienuolija. Dak I

r auga didelis klevas.

ŠIAULIAI.
“Viltis” praneša, b:Į 
•ie Šiaulius gi*. Zuboviel- 
s pavesta p. G. parte [ 
ne 6000 dešimtinių žem« |; 
ėmė daugiausiai iš po »| 
:o, nedirbama; yra re>| 
nis ir dirbamos, ii rf 
Lokių luobą. Parduoda! 
taippat keli palivarkai sE

ležinkeliais ir tramvajais 
komunikacija buvus sulai
kyta, o vietomis telegrafų 
ir telefonų vielos sutrauky
ta.

Žinios parėję iš įvairių 
kalnų vietų tame klonyj, 
kad tą pačią dieną tenai 
sniego iškritę nuo 15 lig 18 
colių. Sniegas kritęs tik 
lig .pietų, o po pietų imta 
smarkiai lyti.

Tas pat pranešama iš 
Scranton, Philadelphijos ir 
Baltimore.

Ispanas suplaišino laivą 
“Maine”.

Kansas City, Mo. Pulki
ninkas E. Brady tvirtina, 
kad Jungt. Amer. Valsčių 
šarvuotį “Maine”, kuris da
bar norima išimti, suplaiši
no elektrikas Jose Zavaldo, 
ispanas. Jisai tuomet buvo 
užėjęs ant šarvuočio ir pa
leidęs elektriką į sprogstan
čia medžiaga, nuo ko karo 
laivas plyšęs ir nugrimzdęs. 
Pats išlikęs sveikas, bet 
paskui valdžios nužudytas, 
idant užtrynus tą atsitiki
mą. Vienok vis tai dalei- 
iimai.

Ulbamoji, taip ir neteĮ- 
moįi visa išmatuota, si 
kiek kas nori pirkties. feĮ 
kūjams pats pardavėjas;»| 
rūpina paskolą iš 
Dešimtinės kaina, prf 
be triobų arba kaikw?i| 
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80 lig 100 rubli?; supi 
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Dėdė Samas Panamą 
savinas!.

Washington, D. C. Pre
zidentas Taft turįs tuojau 
iškeliauti į Panamą, idant 
tenai ištyrus visas padėji
mas. Situacija Panamoje 
išrinkus naują prezidentą ir 
valdininkus taip esanti 
įtempta, kad Jung. Valsčiai 
ar tik nenorėsią tą kraštą 
anektuoti. Respublikos Pa
nama padėjimas — labai 
vargingas. Kraštas apleis
tas, nugrimzdęs skolose, o 
politikieriai sau ramiai lė
bauja. Tatai galima tikė- 
ties, jog Jungt. Valsčiams 
kaip teko Panamos perka
sas, taip teks ir pats Pana
mos kraštas.

mair su mažais

banko skolą
livarkus reikėt?

i sidėjus kompaniją*
-i buvo “Vienybėj*

Iš expresu vežėjų straiko.
New York. Nesenai čio

nai ir New Jersey užgimė 
expresu vežėjų straikas. 
Būta daug sumišimų, riau
šių. Policija turėjus daug 
darbo. Tečiau dabar, kad 
kaip darbininkai, taip ir 
darbdaviai tą visą reikalą 
rengiasi pavesti trečiųjų 
teismui, susidedančiam iš 
žymesnių ir neutrališkų pi
liečių. Ir tik toksai teismas 
tegalės abidvi pusi šutai-

iduti. Majoras Gaynor tą 
užmanymą širdingai parc- 
rniąs ir prisilaikąs darbinin
kių pusės. * r

Kaip mėtoma pinigai.
New York. Milijonie

rius Fr. Gould išmokėjęs 
$10.000 šokikei Bessie De 
Voe, kuri jį apskundžius 
ant $200.000 atlyginimo už 
sulaužymą moterystės pri
žadų. Telegrafavęs jis į 
Europą tiktai vieną žodį 
‘■ten” (dešimt), o tenaiti- 
niai šokikės advokatai ta 
pasiūlijimą suprato ir su 
tuo sutiko.

• Mat, kaip kruvinas dar
bininkų prakaitas mėtoma... 
e“' ■ ’ . .

Krasos mokestįs.
Washington, D. C. Ge- 

nerališkas postmeisteris su
manęs padidinti mokestis 
ant krasa siuntinėjamų mė
nesinių laikraščių, turinčių 
apgarsinimus, paskui ap
garsinimų cirkuliorių, afi
šų ir t. p. spauzdinių; o tuo 
tarpu įvesti centinę kainą 
už paprastuosius laiškus. 
Postmeisteris sako, kad jei 
kas nori garsinties, tasai te
gul daugiau ir užmoka.

.. Paliuosavo 16 kalinių.
Rockford, UI. Valsčiaus 

prokuratorius H. B. North 
supykęs, kad prisaikintojų 
teismas paliuosavo notariš
ką, bet turtingą, plėšiką, ku
riam prirodyta net 12 prasi
kaltimų, tuojau liepė ati
daryti kalėjinuą ir iš ano iš
leisti kitus 16 kalinių, tvir
tindamas, kad jei turtingas 
paliuosuojama, tatai tegu ir 
bėdini tuo naudojasi. Mat 
prisaikintojai nerado kaltu 
nekokio Geo. Maya, kurio 
tėvai turtingi ir kuris nak
timis užsiimdinėdavęs plė
šimais. Pripažinta jam... 
kleptomanija...

Imigracijos statistika.
Washington, D. C. Val

diškoji statistika parodo, 
kad rugsėjyj š. m. i Jungt. 
Amer. Valsčius pribuvo 
83.931 imigrantų, kurių tar
pe būta 32.555 moterų. Iš 
jų visų deportuota 2.207 as- 
menįs.

Kanada priešinga kratan
tiems paveikslams.

Regina, Kanada. Kuo
met policija patyrus, kad 
teatre “Regina” norima 
perstatyti kratantieji pa
veikslai Jeffrieso su John- 
sonu kovos, policija kuogrei- 
čiausiai nulėkus pas teatrą 
ir tenai tuos paveikslus kon
fiskavus. Visoje provinci
joje gubernatorius užgynęs 
perstatinėti tuos brutališkus 
paveikslus.

Juokėsi 12 valandų.
Lawrencebury, Ind. Ar

klių pirklys ir tabako augin
tojas S. K. Scharpp andai 
pradėjęs juokties ir negalė
jęs susilaikyti per 12 vai. 
Daktarai visokiais būdais 
stengėsi jam tą juoką sus
tabdyti, bet viskas buvo vel
tui. Pagaliau vienas dak
tarų sugalvojo per jį per
leisti elektriką ir kuomet 
tas padaryta, Scharpp tuo
jau perstojo juokęsįs. Ma
nyta, kad iš to mirsiąs, taip 
buvo suvargęs, tečiau pa
lengva sveikstąs.

Nepaprastas pasninkauto- 
jas.

Aurora, UI. Profesorius 
Tomas J. Allen, buvęs Au
rora kolegijos prezidentas, 
andai pabaigęs 60 dienų pa

KATALIKAS

ŠaĮe New Yorko “Laisves” stovyla ir aviatorius Moissant, kuris aeroplanu 
andai iš Belmont parko pasikėlęs ir greičiausiai aplėkęs aplinkui tą stovylą, tv. 
37 mylias į 45 minutas. Jis-gi ir dovanas $10.000 išlošęs. Tas atlikta andai 
tarptautiškame aviatorių mėginime.

sninkavimą, maitindamasis 
tik žemriešučiais, vadina
mais “peanuts”. Po tam 
pasninkui Allen jaučiasi 
sveikesniu, nors truputį nu
blankęs. Dabar norįs pas
ninkauti tik su vienu van
deniu.

Bus daugiau darbo.
New York. Plieno trus- 

tas United States Steel Cor
poration savo įstaigose su
mano vėl savaitėje ištisas 7 
dienas leisti darbininkams 
dirbti, ty. idant darbas ne
būtų pertraukiamas nei die
nomis, nei naktimis. Nese
nai buvo užvesta nedėldie- 
nius švęsti, bet paaiškėjo, 
jog tas kompanijai daug 
kenkią.

Vedusios moterįs neteks 
vietų.*

Washington, D. C. Užve
dant taupimus visuose de
partamentuose, valdžia 
vienval nusprendė ir valdiš
kų darbininkų skaitlių su
mažinti. Pirmiausiai būsią 
atsakyta vietos visoms ve
dusioms moterims, kurių 
vyrai gali patįs dirbti, o ku
rios dabar imančios dideles 
algas.

Zeppelin į šiaurinį žemgalį.
New York. Viešintis čio

nai žinomo Vokietijos orlai- 
vininko brolis, grafas Kon
radas Zeppelin, pasakoja, 
jog jo brolis išteisybės ma
nąs styrimu oralaiviu leis- 
ties kelionėn į šiaurinį žem
galį. Grafas Zeppelin ban
dė oralaiviu nulėkti į Spitz- 
bergen ir sugrįžęs be jokio 
atsitikimo, tatai turįs viltį 
ir žemgalį atsiekti.

Baisi tragedija.
Helvetia, Pa. Andai vie

ną nedėldienį 2 vai. po pie
tų lenkas, nckoksai Kons
tantinas Lisievskis, paei
nantis iš Lenkijos, nušovęs 
savo pačią iš revolverio, o 
paskui tokiuo pat būdu pats 
nusižudęs.

Kokia buvo tos tragedijos 
priežastis, nežinoma. Na
mie buvę tik abudu su vai
kais. Visas laikas gyvenę 
sutikime, tik paskutiniame 
laike ėmę tankiai barties.

Paliko du vakii: 9 ir 5 me
tų.

Milijonierius — aviatorium.
New York. Vetinis mi

lijonierius Cornelius Van
derbilt yra pirmutinis Ame
rikos turčius, kibiam au
tomobiliai pasirodė niekais, 
ii’ ėmęs dabar Skrajoti aero
planais. Jis- J nusipirkęs 
Wright šistemo Aeroplaną 
ir skrajojas sau kasdiena. 
Aviatorius Wright jį išmo
kinęs mašiną valdyti.

Chinų ministeris nusiminęs.
Washington, D. C. Chi

nų ciesoriaus paskutinis įsa
kymas nusikirpti visiems 
valdininkams ii’ kareiviams 
kasas, vietinį Chinų amba
sadorių Čang Yin Tang la
bai užgavęs. Liepta jam 
kadangi nusikirpti kasą ar
ba pasitraukti šalin iš tar
nystes. Aišku dabar, kad 
chinai civilizuojasi, nes tos 
kasos jiems buvo taip rei
kalingos, kaip šuniui penk
toji koja.

Siuvėjai žada straikuoti.
Cleveland, O. Vietiniai 

rūbsiuviai, solidarizuojanti 
su straikuojančiais rūbsiu- 
viais Chicagoj, andai savo 
susirinkime nusprendę 
straikuoti, jei vietiniai 
darbdaviai prisiusią iš Chi- 
cagos visokius drabužių 
darbus, kad juos ten pa
baigti.

Metinės sukaktuvės.
Cherry, Ill. j i Vietinės an- 

glekasyklos — darbininkai 
rengiasi apvaikščioti liūd
nas metines sukaktuves žu
vusių pernai: 300 T angleka- 
sių atminimui. Sukaktuvės 
pripuolančios ; lapkričio 14 
dieną ir tą dieną taigi bū
sią sulaikyti kasykloj viso
kie darbai ir (atsibosią baž
nyčiose pamaldos (už žuvu
sius darbo karžygius.

Nauja liga.
New York. Vietiniai dak

tarai susekę naują pas žmo
nes ligą, kurią užvardinę 
“aeroplanitis”. Yra tai 
lengvas kaklo ir pečių pa
ralyžius, panašus reuma- 
tizmuį o paeinantis nyp žiū

rėjimo į viršų, į aeroplanus, 
kokie šiame niieste taip 
tankiai laksto.

Daktarams naujas uždar
bių šaltinis.

IŠ VISUR.

Kaip žinoma, dr. Crippen, 
andai Londono teisme už 
nužudymą ’ savo pačios pas
merktas pakarti, buvo pa
davęs apeliaciją viršesnian 
teisman. Pastarasis teis
mas tečiaus žemesniojo teis
mo nusprendimą patvirtino 
ir Crippen tomis dienomis 
būsiąs pakartas.

*
Vokietijos valdžia andai 

pas Angliją griežtai parei
kalavo, idant pastaroji tuo
jau savo kariuomenę iš Per
sijos prašalintų. Ir Vokie
tijai rūpi iš Serbijos betvar
kės pasipelnyti. Klausi
mas, ar Anglija klausys tik 
to Vokietijos “įsakymo”.

*
Ispanijos mieste Barcelo

na susiorganizavę darbinin
kai andai pradėję šaudyti į 
neunistus, kurie išėję po 
darbui iš vienos dirbtuvės. 
Ant vietos nušauta 3 ne- 
unistai darbininkai. Saba- 
della straikas platinasi. 
Anarchistiški pamfletai vi
sin’ platinama ir šaukiama 
liaudis sukelti visame kraš
te revoliuciją.

*
Naujas Franci jos kabine

tas su premieru Briand 
priešakyj nusprendęs savo 
krašte padaryti reformas, 
kurių svarbiausiomis: bū
sią uždrausta visiems darbi
ninkams, dirbantiems val
džios įstaigose, daryti strai- 
kus. Taippat būsią sure
guliuota santykiai tarp dar
bo ir kapitalo, idant ateityj 
apsisaugojus kenksmingų 
kraštui straikų.

NEIŠĖJO.
(Humoras).

Jei kartais Ispanijoje už
gimtų revoliucija, Anglijos 
valdžia būtų priversta pa
imti savo globon karalienę 
su vaikais, kadangi ji An
glijos karaliaus giminaitė.

#

Ispanijos senatas 149 bal
sais prieš 58 priėmęs įstaty
mus, pagal kurių užginama 
tverties Ispanijoje naujiems 
vienuolių ordenams, kol ne- 
atsibūsianti konkordato re
vizija.

— Jei žinotum, kad nei 
vienos valandos su tavim 
gyventi nenoriu!

— Ale-gi, Aliute... juk ga
li man tą vienatinį kartą do
vanoti!

— Ne! ne! Neužsitar
nauji to! Tuojau išeinu ir 
daugiau nesugrįšiu.

— Alyte!
— Ne, einu ir užtikrinu, 

kad manęs daugiau nema
tysi ir nesurasi!

— Na, tai aš sau vis-gi 
kaip nors pragyvęsiu.

Sėdasi prie stalo ir rašo 
į dienraščius apskelbimą:

“Lapkričio 15 dieną š. m. 
apleido namus mano pati, 
45 metų, vienas petįs nežy
miai augštesnis, plaukai da
limis suklastuoti, o locni 
nudažomi, viršutiniai dan- 
tįs pritaisyti, turi didelę 
karpą ant nosies ir dvi ant 
smakro. Pasirėdžius buvo 
nušutusia ir išėjusia iš ma
dos pelerina, sena skrybėlė, 
kurią nešioja ant šalies. — 
Če very kai jau mėnuo ne
valyti, su šleivais kurkais ir 
juodomis skylėtomis pančia- 
kornis. Sijonas seniau bu
vo baltas, dabar purvinas, 
nežinomos spalvos”.

Ašaros jam liejosi iš akių. 
Ji žingeidi, pasižiurėjo 
jam per petį, perskaitė ir... 
staiga pac!... vieną veidą! 
pac! antrą veidą — net jam 
plunksna iš rankos iškrito!

Nutvėrė išrašytą poper- 
galį, suplėšė į šmočiukus ir 
atsiliepė karčiai:

— Ne! tu eisi, o aš na
mie pasiliksiu! Taip! del 
piktumo liksiu!

Jis nusitvėrė viena ran
ka už veido, antra j a pasi
griebė skrybėlę — liūdnai 
aplinkui kambarį apsidairė 
ir išėjo sau smūklėn alaus 
j išsigerti^.

*
Italijoje parašyta ir iš

leista nauja operetė, kurioje 
išjuokiama Amerikos sena
toriaus Elkinso duktė ir Ab- 
ruzzų kunigaikštis. Ope
retė užginta vaidinti, kaip 
Italijoj, taip ii* Amerikoj.

*
Chinų ciesorius savo spe- 

cijališku ediktu andai ap
skelbęs, jog Chinų parla
mentas būsiąs sušauktas 
1913 metais. Taigi valdžia 
su tuo savo prižadėjimu pa
siskubino, nes žmonės to 
reikalavo.

*
Cardiffe, Valijoj, sustrei

kavę visi darbininkai tenai- 
tinėse anglekasyklose. Dar
bininkai reikalauja pripa
žinti uniją ir didesnės mo- 
kesties. Regis visoj Va
lijoj, 200.000 kalnakasių, 
sustreikuosią, jei nebus iš
pildyti reikalavimai.

*
Smarkios vėtros andai ap

lankiusios keturis Europos 
kraštus, taigi: Franci ją, 
Šveicariją, Vokietijos ir Ita
lijos dalis. Vėtra ėjus 600 
angliškų mylių plačiai ir 
viską pakeliui sunaikinus. 
Platesnių žinių dar negau
ta, bet manoma daug ir 
žmonių pražūta, z

KAIP SULAUKTI 
SENATVĖS.

Nesenai ponia M. L. Sat 
terlee, gyvenanti Chicagoj, 
apvaikščiojus 90 metų su
kaktuves, būdama sveika, 
stipri ir linksma. Toj sa
vo nepaprastoj šventėj pri
imdinėjus pati ir svečius, 
pati taippat aniems ir pa
tarnavus. Senutė išveizė
jus nedaugiau 30—40 metų. 
Savo gimimo dienoj šaltame 
vandenyj išsimaudžius, ką 
ilgus metus nuolatos prak
tikuojanti. Paklausta pas
lapčių, kokios prailgina jai 
gyvastį ir suteikia jai svei
katą ir stiprumą, senutė su
teikus sekančius patari
mus norintiems ilgai svei
kiems gyventi:

Naudokitės pasivaikščio
jimais, arba vartokite kito- 
niškesnius kūno lavinimus 
vidutiniškai ir vienodai kas
diena.

Gyvenkite vidutiniškai — 
tas suteikia žmogui ramy
bę ir laimę.

Nesirūpinkite prie bile at
sitikimo. Rūpesčiai visuo
met atvelka kentėjimus ir 
sutrumpina gyvastį.

Eikite reguleriškai gultų 
10 vai. vakare ir miegokite 
8 vai. paroje.

Valgykite paprastuosius 
valgius, švarius ir nesuge- 
dusius. Neužlaikykite dy- 
etos. Valgykite visuomet 
tai, ką mylite geriausiai, bet 
saugokitės sunkių valgių.

Turėkite visados priete- 
lius ir su anais gražiai su
gyvenkite.

Nerūkykite tabako.
Nevartokite svaiginančių 

gėralų.
Moterims p. Satterlee su

teikus sekančius patarimus:
Per jaunos neištekėkite.
Nesibarkite su vyrais, 

vaikais ir namiškiais.
Nenešiokite ankštų dra

bužių, gorsetų, nei čevery- 
kų su aukštomis kurkomis,

Nešokkite perdaug.
Neloškite kazyromis arba 

kitokiais panašiais žaislaiSj 
nes tas sutampo nervus ir 
trumpina gyvastį.

Taip gyvendamos galite 
sulaukti žilos senatvės.

Daug tiesos tuose patari
muose, bet ar galima vi
siems jie išpildyti?

ADVOKATAS LIUDI
NINKU.

Teisėjas į advokatą, pa
kviestą į liudininkus:

— Ponas mecenas, dabar 
esi liudininkas; pamiršk, 
jog esi advokatas ir pasa
kok teisybę.

- t
PAAIŠKINO.

— Pasakyk man, tėveli, 
kas tai yra griausmas?

— Griausmas... tai matai 
trenksmas ten aukštai... de
besyse...

— Nuo ko?
— Na nuo griausmo, su

prantamas daiktas...

ATVIRUS.
— Juk ponas tarybinin- 

kas žinai geriausiai, jog aš 
turiu 18 metų.

— Žinau, žinau, panaite, 
jau ketveri metai tai gir
džiu...

ANECDOTAL
Kartą dvi moterįs ginei 

josi apie tai, kuri jų pir
mutinė turi įeiti salionan.

Girdėdamas tai vienas 
šposininkas atsiliepė:

— Negraži pirmutinė turi 
Įeiti!

Lengva tat suprasti, jog 
nei viena pirmutine neno
rėjo būti,



Eiixinib pakraščiu, tarp jų buvo net ir tokie, kurie gi
mę Famaise, prie Įplaukos to pat upės vardo, kuri su- 
drutina Meoteiškas pelkes.

• > Visus prisirengimus jie darė slapta ir tik pa
sirodę Trakų (Konstantinopolio) užtakoję ir sunaiki
nę stovintį tena is laivyną, parodė savo mierius. Pas
kui jau užpuldinėjo ant visokių laivų, kurie tik pasiro
dė Hellespont© vandenyse (Dardanelių susmauga). Jų 
laivynas susidėjo iš šešiasdešimt gerai apginkluotų lai
vų. Jų vadu buvo Grekas, taip kaip ir visi jo žmonės, 
gerai apsipažinęs su rytų vandenimis. Plėšė be pasi
gailėjimo; prieš juosius drebėjo ne tiktai jurininkai, 
bet net ir artimi miestai, kur naktimis turėdavo už
daryti vartus ir statyti sargybą. Neįdomu, kad pre
kyba kone visai nupuolė. — Kur dabar galėjo būti 
piratai?

Ant to svarbaus klausinio tribūnas gavo, užga
nėdinantį atsakymą.

Apiplėšę Hefestiją ant salos Lenuos, jie- nu- 
• plaukė tiesiok link Tesalijos salų ir dingo tarp Eube- 
jos ir Hellados.

Gyventojai salos Naksos, sutraukti į kalnus reta 
regykla šimto laivu, pamatė kaip jie visi pasuko į šiau
rę. Apie plėšikus žinota visur.. Taigi gyventojai su dė
kingumu žiurėjo į baltuojančius jų žėglius, kol neišny
ko iš akių tarp Rhene ir Syros; nes ką Rymas paėmė 
į savo stiprias rankas, tas perstodavo būti baisum ir 
pavojingu.

Tribūną didei nudžiugino plaukimas piratų lai
vyno’. Fortuna laikė jį savo globoje, nes tuojaus gavo 
tikras žinias. Apart to išviliojo priešus į vandenis, 
kur jų laukė pražūtis. Nepaisant viso to, jisai buvo 
labai atsargus.

Ant Egeiškų jurų guli sala Eubea, ištiesta nei 
tvirtovės siena pagal rytinius Grekijos pakraščius. 
Tarp tos salos ir Grekijos randas kanalas šimto dvi
dešimt mylių ilgio, bet labai siauras, kaip siekiantis 
vostik aštuntos dalies mylios.' Stovinti pakraščiuos" 
miestai buvo garsus savo turtais; tas ir patraukė plė- 

; Arius manė apsupti juoS' iš šiaurės ir' pietų ir 
išgaudyti juos siauro kanalo vandenyj. Jo laivynas, 
nes i artindamas prie krašto, plaukė į šiaurę, kada sty- 

e r įninkąs pamatė kalną Ocha ir apšaukė Eubejos pa- 
•krašįrųs.

Davus ženklą visi irklai susilaikė; Arius persky
rė'Savo laivyną į du skyrių po penkiasdešimt kiekvie
name;, vieną skyrių nusiuntė prie pietinio kanalo galo, 

. o kitą uždarymui išplaukos į šiaurę.
Piratų laivynas buvo skaitlingesnis už vieną ar-

• ba kitą tribūno skyrių, bet rymionįs turėjo viltį juos 
pergalėti, pasitikėdami tik ant savo tvarkos, nes nors

■ piratai ir buvo labai narsus, bet nelabai prisilaikyda-
• vo tvarkos.

Arius apskaitė, kad jaigu vienas skyrius negalės 
atsilaikyti prieš piratus, tai neužilgo jam pagalbon ga
li pribūti antras skyrius ir sumušti juos.'

Tuomtarpu Ben-Huras sėdėjo ant savo vietos, 
uoliai dirbdamas irklu, arba silsėdamas kas šešios 
valandos. Pasilsys Autemonium užtakoję pastiprino 

•jį, irklas išrodė lengvesniu, prižiūrėtojas negalėjo nie
ko jam užmesti. '■

Skaudu yra klajoti be mierio, nei tamsybėse. 
'Pripratimas truputį sumažino Ben-Huro jausmus, vie
nok irkluodamas be perstojo vis-gi jautė, kad laivas 
smarkiai plaukia pirmyn plačiose jurose. Nesmagumą 
jam darė tas, kad nežinojo kur yra ir kur plaukia. 
-Kalba su tribūnų pažadino viltį naujo gyvenimo jo šir
dyje, bet dvasioje sukėlė neramumą. Kelis kartus vos- 
yos susilaikė neprakalbėjęs į prižiūrėtoją, kas butų 
nustebinę visus. 1 ’ .

Laike ilgos nelaisvės atidžiai tėmijo į saulės 
spindulius, prasiskverbiančius į kajutą ir tuokiuo budu 
išmoko pažinti, į kurią pusę, plaukia laivas. Bet tą ga
lėjo patėinyti tiktai giedriose dienose. Buvo tat persi
tikrinęs, kad važiuodami nuo Citros plaukė link Judė
jos pakraščių. Lengva suprasti, koks skaudus jausmas 
apėmė jį, kada pamatė, kad laivas sukasi į šiaurę. 
Mierio to atsukimo laivo visai nedasiprato, nes kaip 
•jo draugai, taip ir jisai apie nieką nežinojo. Jo vieta 
buvo prie irklo — ar tai stovėjo pakraštyje ar plaukė 
juromis; negailestingas. likimas prikalė jį prie be
laisvio suolo. Tik vieny kartą per tris metus, tik vie
ną kartą pašaukta jis ant viršaus, o buvo tai tada, kad 
(pašaukė jį tribūnas. Nežinojo, kad irkluodamas arti
nasi prie piratų ii’, kad paskui jų laivą seka daugybė 
kitu, pasirengusių į kovą, .laivų.

Kaęt prąnyko paskutinis leidžiančios saulės spin
dulėlis, laivas vis plaukė į šiaurę; Ben-Huras nepatė- 
mijo laivo pasisukimo, bet suuodė nuo viršaus kodylo 
kvapsnį., . . ; ■ -y,

— Tribūnas prie aukuro — pamąstė. — Ar gi 
artinasi inušis?4 .-- - ' ' . • ‘ y
.'A ...Nue .to Įniko tėmijo į vista didžiwiu.-d<>-

Buvo jisai jau ne vienoje kovoje, nors jos niekad 
nematė. Nuo savo suolo girdėjo ją ant savęs ir po sa
vim, pažinojo kiekvieną balsą ir judėjimą, kaip klau
santis pažįsta dainininką iš balso. Žinojo, kad kaip 
pas Grekus, taip ir pas Rymionis, pirmu žingsniu ren
gimosi kovon yra sudėjimas dievams aukos. Daryta tas 
pat pradedant kelionę, bet dabar čia turėjo būti kas 
kita. Kova visiems nelaimės draugams turėjo didelį 
reiškimą, bet visai ne tokį, kaip jurininkams. Negręse 
jiems pavojus; o praloštas mušis galėję permainyti jų 
likimą, galėjo suteikti jiems liuosybę^ arba permainyti 
blogus viršaičius ant geresniu. -<T

Ant laivo kilo trukšmas; užžiebta, žibintuvai ir 
pakabinta prie trepu, kuriais išėjo ^tribūnas. Juri
ninkai visi apsiginklavo; sunešta ragouuės, vilyčių?, 
lankai ir tt. Neužilgo Ben-Huras parnatp tribūną žen
giantį ant platformės, apsitaisiusį kariškai. Suprato 
dabar, ką. tas viskas reiškia ir turėjo ]įsirengti prie 
didžiausio pa žemi iii ino, kitris turėjo .Jpoj^us jį patikti.

Prie Mekvięno ąholt^ buyo( pricĮrutintas retežis su 
sunkiais., pdnčiąis, kuidaiž'panČi'ąVB lukiatorius "kiek
vieną i r kl i iii nką; atsitikus nelaimei., ’ jie1 Tikdavo be pa
galbos. ;; ‘ ;

Tįla apsiaubė kambarį, pertrauke1 ją tik šlamė
jimas irklų. Kiekvienas irklininkas atjautė pažemini
mą pančių,' o labiausia' Ben-Huras. Retežio žvangėji
mas apreiškė jam prisiartinimą prie j6 prižiūrėtojo. 
Tuojaus ateis eilė ant jojo; ar tribūnas nesusimylės 
ant jo? ' 'L. '

Nors nepanaši į teisybę mintis apėmė jį ir jisai 
tikėjo, kad Rymionis tą padarys, o jo darbas parodys 
jo jausmus. Jaigu prieš muši primįš jį sau, bus tat 
suteikimas stipresnės vilties dėl geresnės ateities.

Baisus buvo Ben-IIurui laukimas, trumpa va
landėlė pasirodė jam amžius. Su kiekvienu irklo mos
telėjimu dirstelėjo į tribūną, kuris, užbaigęs prisiren
gimus, atsigulė ant kauro ir, rodosi, norėjo atsilsėti. 
.Pamatęs tai jaunikaitis kaičiai nusijuokė ir daugiaus 
pasirįžo neatsigrįžti i . jį. Tuotarpu liortatorius jau 
pančiavo sėdintį-šalia jo. Pagalios numeris šešiasde
šimtas! Ištiesė koją prie prižiūrėtojo; tuotarpu... tri
būnas pasijudino,r'atsisėdo ir davė ženklą prižiūrėtojui.

Didelė atmaina pasidarė žydo širdyje. Tribū
nas pažiurėjo į jį; nuleido irklą ir visas laivas persis
tatė jam kitoje šviesoje. Negirdėjo, kas buvo kalba
ma, bet ir kam jam buvo tai girdėti, žinojo tiktai, kad 
retežis kabojo prie suolo, kad prižiūrėtojas, sugrįžęs • j
aut savo vietos, stuksėjo plaktuku, kurio barškėjimas 
neikados jam neišrodė taip dailiai, kaip dabar. Taigi 
ir irklavo iš visų savo jėgų, sulenkdamas net irklą. 
Prižiūrėtojas -priėjo prie tribūno ir su nusišypsojimu 
parodė numerį šešiasdešimtą.

— Kas per pajėga! — tarė.
— Kas per dvasia! — atsakė tribūnas. — Ištikro 

jisai geresnis be pančių, nedėk jų niekad. ,
Tai taręs vėl išsitiesė ant pagalvių.'
Laivas plaukė tolinus. Žmonės^‘attikusieji savo 

priderystes, sumigo. r
Kartą ir antrą paliuosavo Ben-Hura, bet jis ne

galėjo užmigti. Ir neįstabu; trįs m^tai'tamsybės, o 
dabar vienas, vienintelis saulės spindulys į Kaip su
daužytas baugų laivas, artinosi pagalios prie krašto! 
Ištikro, tokioje valandoje nesimiega. Rodėsi jam, jog 
pasibaigė jo kančios, kad randasi savo tėvų namuose, 
tarp savųjų. Jautėsi labai laimingu. Jdesįsąla, Gartus, 
Rymas ir visi kartus atminimai išrodė jam kaipo per
košta liga, kaipo nuodijantis kvapas žemės, nuo kurios 
dabar skriejo aukštai melsvoje erdvėje.

Naktis buvo tamsi, bet Astrea plaukė laimingai. 
Staiga sargas pakilo ir priėjęs pažadino Ariu. Tas 
atsikėlė, užsidėjo kaupoką, pasiėmė kardą ir priedangą 
ir nuėjo prie jurininkų vado.

xn.
Ant laivo visi subruzdo. Viršininkai užėmė sa

vo vietas, o jurininkai griebėsi už ginkim Tuojaus at
vi t .

nešta lankai su vilyčiomis, prie didžiųjų trepu pasta
tyta viedrai su aliejumi ir ugninės kulipkos. Prika
binta daugiaus žibintuvų ir viedrai su vandeniu. Liuo- 
si nuo darbo irklininkai stovėjo būryj po sargyba ne
toli prižiūrėtojo. Tarp jų radosi ir Ben-Huras. Vir
šuj girdėjo bildesį rengiančiųsį <kovon kareivių. Ne
užilgo viskas nutilo, viskas buvo jau surengta.

Visi irklai ant duoto ženklo sustojo. Ką tas 
reiškia?

Nei vienas iš šimto dvidešimt prirakintų prie 
suolų irklininkų neuždavė sau to klausimo, nes tas jų 
visai neapėjo. Patrijotizmo, troškimo garbės, pride
rystes jausmo visai nepažino, pavojaus taippat. O no- 
rints ir butų pagalvoję, kas gali atsitikti, negalėjo ti
kėtis geresnės ateities. Pergalė dar labiau sudrutino 
jų pančius; jų likimas yra sujungtas su laivo likimu: 
nuskęs — tat ir jie atras atsilsį ant jurų dugno, sudegs 
— tai ir jie sutiks mirtį liepsnose.

Nei vienas vargšas neklausė apie padėjimą ir 
kas buvo jų priešais, nes tas vistiek butų veltui. Pa
galios kokis apimtų juos jausmas, jaigu pasirodytų, 
kad Rymo priešais yra jų broliai, vientaučiai? Taigi 
apsvarstę tai, suprasime dėlko Rymionįs prirakindavo 
juos prie suolų!

Nebuvo net nei laiko galvoti apie tai. Ben- 
Hurą užėmė irklų traškėjimas, o Astrea pradėjo siū
buoti lyg mėtoma didžiausių bangų. Toje valandoje 
atsiminė prisirengimą prie kovos ir kraujas užside
gė jo gįslose.

Vėl duota ženklas, irklai pagrimzdo vandenyje ir 
laivas tyliai pradėjo slinkti pirmyn. Negirdėti jokio 
balso iš viršaus, tįla viduj, o vienok kiekvienas buvo 
pasirengęs ant susirėmimo, kuris galėjo atsitikti kas 
valanda. Rodos ir pats laivas tą atjautė ir rengėsi 
nei tigras prie šuolio.

Tokiose aplinkybėse laiką negali apskaityti. Pa
galios sugaudė šaukiantis prie mūšio trūnytas. Horta- 
torius sudavė plaktuku į skuomę; irklininkai dirbo iš 
visų pajėgų. Laivas braškėjo ir plaukė nei vilyčia. 
Staiga sugaudė kiti trimytai, o priešakyj girdėti bu
vo šauksmas, ošimas, baisus trukšmas. Susimušė; ir
klininkai, stovinti prie hortatoriaus susvyravo, dau
gelis parpuolė; laivas atšoko atgal ir vėl su visu smar
kumu leidosi pirmyn. Toje valandoje pasigirdo šauks
mas nusigandusių žmonių; Ben-Huras girdėjo lūži
mą laivo ir neužilgo galėjo atskirti viršui pergalėtojų 
balsus. Rymionįs pergalėjo, paskandino priešų laivą; 
o kas per vieni buvo tie, kurie nugrimzdo jurose? Ko
kia kalba kalbėjo? Iš kokios paėjo šalies? Kas ten 
klausinės apie tai?... Astrea plaukė pirmyn! Nekurie 
jurininkai suvilgę vatos kamuolius aliejuje, uždegė juos, 
tas pridavė dar daugiaus Įniršimo kovojantiems.

Iš. visų,pusių girdėjosi baisus. Jrukšmas^. ošimas, 
riksmas, braškėjimas laivo, kas liudijo, kad ir kitas 
ir trečias laivas nuėjo ant dugno. Dar kova nesibaigė; 
laikas nuo laiko atnešdavo žemyn sužeistą Rymionį ir 
guldė ant grindų. }

Kartais praeidavo kamuoliai durnų, perimdami 
orą kvapsnimi degančio žmogaus kūno. Tada Ben- 
Huras, trokšdamas nuo durnų ir karščio, dasiprasdavo, 
kad plaukia šalia degančio laivo, su kuriuomi drauge 
dega ir prirakinti prie suolų irklininkai.

Tuomtarpu nuolat judanti Astrea staiga susto
jo. Irklai išpuolė iš nukritusių nuo suolų irklininkų 
rankų; ant laivo pakilo baisus trukšmas ir susidūri
mas dviejų laivų. Jurininkai subėgo į kambarį lyg 
ieškodami pagalbos. >

Tarp abelno Sumišimo prie Ben-Huro kojų nu
puolė svetimžemio lavonas. Tai buvo geltonplaukis 
barbaras, šiaurės suims. Bet kokiu budu jisai galėjo 
čia dasigauti? Ar-gi kokia geležinė ranka butų atme
tus jį čia nuo priešų laivo? Ne, tai negulimas daik
tas! Ar-gi tat Astrea butų pergalėta?. Ar-gi tai ga
lėtų būti, kad Rymionįs kovoja jau ant savo laivo? 
Drebulys perėmė žydą, pamislijus, kad Arius randasi 
pavojuj. Dieve! jaigu jis pražūtų! Dieve Abraomo, 
nedaleiski to! Argi visos jo viltįs turėtų pasilikti tik 
tuščiomis viltimis? Motina, sesuo, giminės, šventa že
mė... ar-gi jau niekad jų nepamatys?! Trukšmas kas 
valanda didinosi, apsidairė aplinkui, kambaryj nebu
vo jokios tvarkos — irklininkai sukniubę ant suolų, 
žmonės bėgiojo į visas šalis, tiktai vienas liortatorius 
nesijudindamas ramiai sudarinėjo plaktu į skuomę, 
nors jo niekas neklausė; jisai laukė tirbuno prisakymo.

KNYGOS DEL , 
MOKYKLŲ.

No. Kaina
1 GRAMATIKA. Trumpa Lietuvių

Kalbos Gramatika" del Lietuviš
kų mokyklų Siaurinėje Ameriko
je. Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė S. P. Tananevlčla. Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatika del 
lietuviškų mokyklų. Ji paranki 
ir tiems kurie nori gerai išmokti 
lietuviškų kalbų lr rašybų. Pusi 
102. Kaina drūtuose audekli
niuose apdaruose ...................  50c.

2 LEMENTORIUS. Lietuvių Pa
rapijų Mokykloms šiaurinėje Ame
rikoje. Sutaisė S. P. Tananevl
čla. Yra tai parankiausias prasi- 
mokinimui skaitymo ir rašymo 
rankvedls, sutaisytas mokinimui 
valkų. .Pusi. 70. Kaina drūtuose 
audekliniuose apdaruose ......... 25c.

3 KATEKIZMAS. Rymo-Katalikiš
kas Didesnysis Katekizmas. Pa
rašė kun. J. Debarbe, D, J. Ge
riausias, nes labai suprantamas 
kad ir mažiems vaikams Kate
kizmas, parankiausias lietuvių 
pradinėms mokykloms. Pusi. 109. 
Kaina drūtuose apdaruose .... 50c.

4 NAUJA CHRESTOMATIJA del
Lietuviškų Mokslainių Amerikoje. 
Dalis I. Parengė P. Brandukas. 
ši knyga yra geriausia skaitymui 
šiek tiek pramokusiems skaityti, 
nes joje te'pa trumpos, gerai su- 
prnatamos Jaunam protui pasakai
tės. Pusi. 155. Kaina drūtuose 
apdaruose .................................... 50c.

5 NAUJA KNYGA del Lietuviškų 
Mokslainių Amerikoje. Dalls II. 
Parengė P. Brandukas. Yra tai 
antra dalis Chrestomatijos labai 
paranki mokinimui jau pramoku
sių skaityti ir rašyti valkų. Tel
pa Joje apysakėlės ir eilės. Pusi. 
212. Kaina drūtuose apdaruose 50c.

G NAUJA SKAITYMO KNYGA Lie
tuviškoms Mokslainėms Ameriko
je. Dalis III. Su paveikslais. 
Tai yra trečia Chrestomatijos da
lis, arba tolesnis lavinimasis jau 
mokantiems skaityti vaikams ar
ba ir suaugunsiems. Joje telpa 
daugiau moksliškų apsakymų ir 
eilių. Pusi. 138. Kaina druotuo- 

s j apdaruose ............................. , 65c.

7 ŠVENTA ISTORIJA, Senojo ir 
Naujojo Įstatymo. Parašė Vys
kupas Motiejus Valančauskas. 
Trečias su pataisymu išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Yra tai 
aiškiai ir kiekvienam suprantamai 
aprašyta visa istorija nuo sutvė
rimo pasaulio ilgi pradžiai krikš
čionybės. Pusi. 180. Kaina 
drūtuose apdaruose 50c.

BELESTRISTIKA.
S ADYNOS APIE GIRTUOKLIUS. 

Davatkų Gadzinkos ir Davatka. 
Labai juokingi aprašymai, geri 
smagiai praleisti laikų. Pusi. 
24. Kaina ....... '.................. 10a.

9 AMALUNGA arba Tyro duktė. 
Labai graži apysaka apie balt- 
veidžius ir indijonus, kurie Ame
rikoje mušėsi už savo tėvynę. 
Pusi. 91. Kaina ............ %, 
Ta.;patl stt.aijdeklo apdarais^ 50c.

10 ANTRAS KRIKŠTAS:' šių lai
kų apysaka. Parašė Br<- Varg
šas. Labai žingeidi apysaka 
apie padėjimų šių dienų Rusijoje 
ir buvusių revoliucijų. Pusi. 88. 
Kaina ....................   25c.
Ta pati apdaryta ..............   50d

11 AITE RŪKYMĄ. Keli žodžiai 
norintiems suprasti teisybę. P. 
B. šioje knygelėje aprašo kok| 
pavojų atgabena žmogui rūkymas 
ir alkolioliškl gerymal. - Pusi.
23. Kaina ................................  10c.

12 APSAKIMĖLIAI. Keturi pul-■.
kųs apsakymėliai. Surinko ir
išvertė Siuleis. Pusi. 75.: ■ Kai- ■ 
nn ................................................ 25c.

13 APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. At
sitikimas iš Amerikoniško gyveni
mo. II. Sienkievič. Išguldė Lup- 
šaus vaikas. Antra laida. La
bai Juokingas aprašymas apie ' 
užsldčjimų vieno Amerikos mies
telio. Pusi. 32. Kaina .... 15c.

/ ................
14 BROLIS IR SESUO. Apysaka.

Parašė Vaikas. Labai užimanti 
šių dienų astitikimų apysaka, 
verta perskaityti kiekvienam lie- 
tuviui-tėvynainiuL Pusi. 57. 
Kaina '....................................... 25c.

15 CIECORIUS domicltonas IR 
KASĖJAI KATAKUMBOSE. Is
toriškas apsakymas Laikuose 
Krikščionių Persekiojimo. Pa
gal lenkų kalbų sutaisė P. B. La
bai puikus aprašymas apie perse
kiojimų pirmutinių krikščionių 
Ryme, viešpataujant ciecoriui Do- 
micijonui. Aprašyta, kaip plr- 
miejic katalikai, vengdami perse
kiojimų, susirinkdavo ant pamal
dų į požeminius urvus, katakom
bomis vadinamus, kurie ir šian
die dar tebrandasl Ryme. Pusi.
217. Kaina ........................... 50c.
Ta pati apdaryta .................... 05c.

1G DANGUS. Pagal K. Flamarion 
parašė P. Brandukas. Su pa
veikslais. Astronomija — moks
las apie pasaulį. Parodo kokios 
yra planetos, kaip jos eina ir 
kokių įtekinę turi viena ant ki
tos. Knyga yra moksliška di
delės vertės. Pusi. 1Q3. Kaina 60c. 
Ta pati apdaryta ................ 75c.

17 GELŽKELIS. Pagal svetimus 
rašinius parašė K. Stiklelis. Čia 
labai aiškiai parodyta Išradimas 
pirmutinio gelžkello Anglijoje, ir 
kllutįs, kokias utrejo Jo išradėjas.

Pusi. 21. Kaina ........................ 10c.

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

19 GRAUDUS VERKSMAI, arba
pasibudlhlmas prie apmlslyjimo 
Kančios Viešpaties Jėzaus Kris
taus. Pusi. 20. Kaina ......... 5c.

Tribūnas, irklininkų prižiūrėtojas.

Pavyzdis nepajudinamo prižiūrėtojo perėmė Ben- 
Hurą, ir jisai pradėjo mislyti apie savo padėjimą. Gar
bė ir priderystė tartum prikalė Rymionį prie suolo — 
bet tas gali jį apeiti? Vergo suolas buvo vieta, nuo 

JToliaus bush .

20 GULIVERO KELIONĖS į neži
nomas šalis. Vertė P. žemutis. 
Yra (ai labai pulkus ir Juokingas 
aprašymas aide atsitikimus ke
liaujant po išsvajotas šalis. Už
imanti ir podraug pamokinanti 
knyga. Su paveikslėliais. Pusi.
98. Kaina 50c.
Apdaryta ...................................... 75c.

J. M. TANANEVIČE
3244 S. Morgan st., Chicago,
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1 GRAMATIKA. . 

Kalbos Gramatika’
kŲ mokyklų SUurtJc N 
je. Pagal Stuobrį 
rengs 8. P. Tuu^Al 
geriausia sutaisyta c? h 
lietuviškų mokyki 
ir tiems kurie J>| 
HetuvEkų kalba |t 5* U 
102. Kata toji 
aluose apdaru^ M

2 LEMENTOlin 
rapijų Mokykloms 
rikoje. Sutates^l 
čia. Yra tai pantfcJM 
mokinimui skaitą, T4 M 
rankvedls, sntakstn 1 1 
vaiky. Pusi ii 
audekliniuose apd^ S

Iš Lietuviškų Dirvų.

3 KATEKIZMAS. I 
kas Didesnysis Kjiefe/M 
rašė kun. J. i 
riauslas, nes labai į2t>| 
kad Ir mažiems 
klzmas, parankla^A 
pradinėms mokyklą M 
Kaina drūtuose -I

4 NAUJA CHRESTOMlF I 
laetm-išky Mokshish ri 
Dalls I. Parenk p
ši knyga yra geriate?* 
•siek tiek pramokusį**;* 
ues joje te'pa *>. 
prnatamos jaunam 
tės. Pusi. ES. Įįį.N 
apdaruose

. . . . . . . . . . t
5 NAUJA KNYGA į| tu. 

Jlokslalniy Amerikoje. lA 
Parengė P. Brandukį r 
antra dalis CbrestoM?1 
paranki mokinimui fan2/ 
sly skaityti Ir 7^ 
I« joje apysakėlės ir aZf r 
212. Kaina draiki

G NAUJA SKAITYMO to- 
tuviskoms Mokslam®, 
Je- Dalis III. fcJJĮ 
Tai yra trečia Cbres^ 
ils, arba tolesnis britį^,V 
mokantiems skaityti 
ba ir suaugtiesiems. j,jJ 
daugiau moksliau aras3 
eiliy. Pušim Kibs

S; apdaruose . . . . . . . . . . .

7 ŠVENTA ISTORIJA 
Naujojo Įstatymo. į^j. 
kopas Motiejus Vifajj* 
Trečias su italais^ gį? 
Su daugel paveiks.^ t,, 
aiškiai ir kiokriaua 
aprašyta visa fctorįja q © 
rimo pasaulio ligi ndaig 
eionybės. Pusi B įj 
drūtuose apdaruose. . . . J

BELESTRISTK1I
S ADYNOS APIE GIDO® K. 

Davatkų Gadzlnkos fa I 
laibai juokingi apnijel g B 
smagiai praleisti lalį į | 

24. Kaina . . . .•.. . . . . .
9 AMALUNGA arba IJn ės I 

Labai graži apysaka i* į. Į 
veidžius ir indijonus. tm> fa B 
rikoje mušėsi ui su ifap B 
Pusi. 91. Kaina. . . . . .į B
Ta ;pati su .audeklu,fe, ą Bk

10 ANTRAS KRIKO, fa^ 
ky apysaka. Para* k ta
šas. Kiliai žingeidi ijė 
apie padėjimu sly ta| tej? 
ir buvusiu revoliuciją Pad 
Kaina . . . . . . . . . . . . . .  i
Ta imti apdaryta . . . . . . . . ...11

.1 APIE RŪKYMĄ Keli Hk 
norintiems suprasti teisybę. 1 
B. šioje knygelėje aprašo ti 
pa rojų atgabena žmogui rūkysi 
Ir alkoholiškl gerymai. ra 
23. Kaina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

APSAKIMĖLIAI. Keturi pK 
rys apsakymėliai. Surinko B- 
sverte Sluleis. Pusk "to.. K® 
na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »

t APSIRIKIMŲ KOMEDIJA ■ | 
sRikimas iš Amerikoniško gpal 
mo. H. SienkieviC. Išguldė IgE 
šaus vaikas. Antra laida. bE 
bai juokingas aprašymu! b B 
užsidėjlmy vieno Amerikos šB 
tolio. Pusi. 32. Kaina ... .!■

/ • ■ ■ K

14 BROLIS IR SESUO. AfjvkB 
Parašė Vaikas. Labai tfcil 
šiy dienų astl tikimų įpjs: K 
verta perskaityti kiekvienu > B 
tuvini-tėvynainluL M 
Kaina ’. . . . . . W

Kenosha, Wis.
Čionai — kad tik nepa

meluočiau — jau du metai 
bus, kaip įkurta lietuviška 
parapija vardu Šv. Petro, 
prie katros priguli į 200 šei
mynų ir antratiek pavienių. 
Esant tokūyn parapijonų 
skaitliui, taipgi randasi ir 
atsakanti jiems bažnytėlė, 
til< nežinia, kaip ilgai toji 
bažnytėlė bus atsakanti, ka
dangi parapija nuolatos dU 
dinasi, parapijonų skaitlius 
žymiai auga. Mano nuomo
ne, parapijai nereikia nus
toti vilties. Turime mes 
jaunų ir darbštų kleboną, 
gerb. kun. Klenauską, kuris 
neatsižiurėdamas į savo 
sveikatą, darbavosi ir dar
buojasi parapijos naudai ir 
darbuosis, jei tik parapijo
ms supras jo tą naudingą 
darbą ir padės jam kuomi 
išgalėdami.

Bet štai deja! Viename 
“Kataliko” numeryj (rug- 
piūtyj) skaitau žinutę, būk 
kun. Klenauskas norįs ne
užilgo persikraustyti iš Ke
nosha į Scranton, Pa., taip- 
pat klebonu į lietuvišką pa
rapiją. Jei tas tiesa, kas 
buvo “Katalike” rašyta, tai 
kun. Klenausko mūsų aplei
dimo priežastis — nedoras 
ir nemandagus parapijonų 
su juo apsiėjimas, kaip iš 
daugumos girdima, būtent 
iš pačių bažnyčios komitetų 
ir parapijonų lūpų.

Labai būtų pagirtina vie
tiniams lietuviams kol dar 
yra laiko — pasirūpinti ir 
sulaikyti pas save tą ge
rą ir darbštų, kaip dvasiš
kuose, taip ii- svietiškuose 
dalykuose, vadovą, juo la
biau, kad jums paskui gali 
tekti kunigas, kuriuo visiš
kai būsite nepakakinti, nes 
ir taip kunigų randasi ne
kokių, kuriems nerūpi tau
tos labas, nei parapijos ger
būvis, nei parapijonų skur
das. Tuo tarpu kun. Kle- 
nauslms viskuo darbuojasi, 
viskuo užsiima, viskuo jis 
rūpinasi.

Deltogi Kenosha lietuviai 
privalo tuojau pasirūpinti, 
jei nori užlaikyti ant toliau 
savo gerbiamą kleboną.

Šioks-toks.

15 CIECORIUS DOMIClJiml
KASĖJAI KATAKUJIBOS i g 
toniškas apsakymas lite g 
Krikščionių Persekioji® frB 
gal lenkų kalbą sutaisė P. R b B 
bai pulkus aprašymas ipfe F B 
klojimą pirmutinių fcžfaB 
Ryme, viešpataujant deans > B 
micljonul Aprašyta, U? i'* 
nilejie katalikai, rengtai P B 
klojimų, susirinkdavo 1® B 
dų Į požeminius urmte^B, 
bomis vadinamus, kurie L’ B 
die dar tebrandasi Ry® | 
217. Kaina . . . . . . . . . . . . -JE
Ta pati apdaryta. . . . . . . .*B

16 DANGUS. Pagal K ite3 B
parašė P. Brandukis. 
veikslais. Astronomija - * B 
las apie pasauli- ItaA' i’3B 
yra planetos, kaip ja 0,11 
kokią Įtekmę turi viaĮJ3.* 
tos. Knyga yra Bu
delės vertės. Pusi 1$ B 
Ta pati apdaryta . . . . . . .  B

17 GELŽKELIS.
rašinius parašė K I
labai aiškiai parodytiB 
pirmutinio geliaello !£.'• • B 
kliūtis, kokius utrėjo^ ■ 

Pusi. 21. Kaina. . . . . . . . . B
18 GRAŽI DOVANEU Į 

ARTOJAMS. E11H E 
lis. Joje telpa k* J |. 
tėvynainišky elllą ę93 j Į 
poeto K. S. »1 Į

19 GRAUDUS VERKSI| I 
paslbudlnlmas I 
Kančios Viešpatis j | 
taus. Pusi M- te®""

I ’ » F
20 GUL1VER0 |

nomas šalis, I
Yra tai labak| 
aprašymas įple R I
liaujant po B
imanti ir podra® pį B

' knyga. Su pin®®6 B
98. Kalu . . . .E
Apdaryta

Rumford, Maine.
Čia mažame mūsų mieste

lyj n^nvių skaitlius abel- 
nai apskaitoma ant 500 as
menų. Visi turi j^^agvveni- 
mą iš darbo dirbtu voSe. 
Dirbama gerai. Kitokių 
dirbtuvių čia nesiranda, 
kaip tik vienos poperos. Iš 
kitur pribuvusiems darbas 
gauti nėra lengva, kadangi 
vietinių darbininkų, čionai 
apsigyvenusių, randasi pa
kaktinas skaitlius.

Turime be to kelis lietu- 
" vius ir verteivius: jie už

laiko mėsinyčią su valgo
mais produktais, drabužių 
krautuvę, dar randasi du 
lietuviški saldinai ir viena 
duonkepykla. Visi šių už
siėmimų verteiviai lietuviai 
verčiasi neprasčiausiai.

Lietuvių, turinčių savus 
namus, randasi 15; tarp tų 
ir du nevedę turi savus na
mus. Nckurie jų namus 
pirkę su bankų pagalba. 
Turime dar ir keturis lietu
vius farmerius (ūkininkus), 
kuriems su pardavinėjamo
mis daržovėmis, ypač gyve
nant arti miestelio, būna ne
mažas pelnas.

Gyvuoja trįs lietuviškos 
pašelpinės draugijos: Šv. 
Roko laimingai gyvuoja jau

penkeri metai ii1 turi 135 są
narius; Ūkėsų Kliubaš su 32 
sąnariais ir nesenai įkurta 
moterų draugija, kurios var
do nežinau.

Šv. Koko dr-ja ligšiol ne
buvo nieko gero veikusi lie
tuvių ir savo tautos labui ir 
mažai ji buvo žinoma, net 
patiems vietiniams lietu
viams. Bet šiais metais 
pakilo darbštume išrinkus 
joje naują valdybą, kuriai 
rūpi lietuvių gerovė.

Jau įtaisė sau veluvą (ka
rūną) ir iškilmingai aną pa
šventino; nuo to laiko sve
timtaučiai jau atskiria lie
tuvius nuo lenkų; o pirmiau 
visi buvo polakais, nebuvo 
jokio skirtumo.

Tankiai šventadieniais 
parengia diskusijas ir de- 
klemacijas. Dailiai dekle- 
muoja M. Kazlauckaitė ir 
M. Viškuntiene. Vyriškiai 
be to užsiima prakalbomis. 
Užuot girtavimo, lietuviai 
susirenka paskirton vieton 
ir linksmai praleidžia laiką. 
Taippat parengiama ir pa
simokinama įvairių šokių.

Tnrp tiekos lietuvių, ži
noma, randasi ir fanatikų, 
nemylinčių to parangumo ir 
larančių betvarkes lietuvių 
tuose tautiškuose susirinki
muose. Tečiau ir tas lai
kui bėgant turės išnykti, 
nes “niekas nesulaikys upės 
bėgimo”.

Garbė tegu bus lietuvių 
tokiems tautos labui veikė
jams!

Draugystės narys.

Rockford, Ill.
Darbai slenka silpnai, be

darbių pilnos gatvės slan
kioja, o juo toliau, tuo dau
giau darbininkų iš darbo pa
leidžiama. Beveik visi dar
bai randasi švedų rankose, 
“bosai” taippat švedai, tai
gi tankiausiai iš darbo ir 
paleidžiami lietuviai, o sve
timtaučiai paliekami. Lie
tuvių pavienių gyvena (lik
tas būrelis, tečiau jų dides
nė dalis kampininkauja pas 
anglus, pas vedusius lie' i- 
vius nėra vietos, nes kimšte 
prikimšta kampininkų. Vie
tiniai lietuviai tankiai ir po
kylius sau parengia; išlei
džia retkarčiais kokį daiktą 
ant išlaimėjimo, tuokart 
parsigabena bertainukus 
alaus ir ulioja; o kokias-gi 
pasekmės iš to? Išleidžia 
sunkiai uždirbtus pinigus ir 
sunaikina sveikatą!

Lietuvių parapijos reika
lai nei kiek neina priekyn, 
bet regis dar atgal slenka, 
nesulaukiant sau savo loe- 
nos bažnyčios. Dabar nie
ko apie tai negirdima. Sek
retorius atsisakė, reikėtų iš
rinkti jo vieton naujas, bet 
kam tas rūpi. Nei kolekto
riai pinigų nerenka, nei ku
nigas nevaikščioja per grin- 
čias.

Tai tokios pas mus tokia- 
lės. Reporteris.

So. Omaha, Nebr.
Darbai tuom tarpu pas 

mus slenka gerai ir uždirba
ma neprasčiausiai. Lietuvių 
gyvena daug, nekurie turi 
savo namus ir liotus.

Parapijos reikalai vedami 
gerai, nedėldieniais žmonių 
susirenka pilna bažnytėlė. 
Vietinio klebono, gerb. kun. 
Jurgio Jonaičio, pastango
mis mūsų lietuvišką bažny
čią aplankė Jo Mal. Omahos 
vyskupas R, Scannell. Tas 
buvo spalių 16 d., 4 vai. va
kare. Vyskupą pasitiko Šv. 
Antano ir-ja su savo Vėlu

va. Be to eilėmis ėjo bal
iai apsitaisiusios merginos 
ir mergaitės. Vyskupas in- 
ėjęs bažnyčion pasakė susi
rinkusiems lietuviams pa
mokslą, pagirdamas už suti
kimą ir vienybę. Per tiek 
metų vietiniai lietuviai ne
turėjo savo klebono, o vie
nok, sutikmėje būdami, pa
sistatė sau dailią bažnyčią 
dar išlaiko ir šiandie para
pija tarpsta, nes užtrauktos 
skolos priderančiai išmoka
ma ir tuo būdu anos nuo
latos mažinama. Pasakė 
dar, kuomet lietuviai pradė
jo .statyti bažnyčią, nebūta 
tuokart letuvių nei 25 šei
mynų ir vyskupas manęs, 
jog lietuviams užsilaikymas 
būsiąs sunkus. Bet šiuo 
kartu Jo Malonybė pamatęs, 
kad jau bažnyčia lietuviams 
esanti permaža. Antgalo 
vyskupas patarė lietuviams 
laikyties vienybės, meilės.

Paskui lietuviams pasakė 
dailų pamokslą pats klebo
nas, išaiškindamas vyskupo 
pasakytus žodžius.

Prasidėjo dirmavojimas. 
Tą Sakramentą vyskupas 
suteikė 65 asmenims, tarp 
kurių būta ir senyvų žmone
lių. Ant galo*vyskupas su
sirinkusius palaimino ir to
ji iškilmybė pasibaigė.

Ta diena visa bažnvčia . i į .■
buvo dailiai išpuošta kve- 
penčiais žolynais.

Lapkričio 20 d. parapijos 
naudai parengta teatras ii’ 
balius Franek salėje. Kle
bonas su komitetu pasitiki, 
jog lietuviai tą dieną skait
lingai teatrai! ir balium at
silankys ir tuo būdu prisi
dės ' prie Šv. Antano lietu
vių parapijos ūgio ir sutvir- 
tėjimo. F. B. Versocky.

Bridgeville, Ill.
Pas mus dirbama gerai, 

iš kitur pribuvusiems nėra 
sunku gauti darbas, kadan
gi čia yra dvi anglekasyklos 
ir kelios viršutinės dirbtu
vės. Lietuvių gyvena dik- 
tokas būrelis.

Lietuvis.

LAISVA TRIBŪNA.

AR TYLĖSIME PRIEŠ 
BURNOJIMUS?

Į mano rankas nesenai 
pateko “Keleivio” 39-tas 
numeris. Laikraštėlis iš 
pažiūros nei šio nei to. Jau 
tik vienas jo užvardinimas 
— “Keleivis”, sukelia mu
myse viltį ir nusitikėjimą, 
jog šis laikraštis teisingai 
lietuvius mokinąs doros ir 
vedąs- geruoju keliu, keliau
damas per lietuvių grinčias. 
Iš pažiūros jis nekaltas, bet 
kas jame rašoma, tai žin- 
geidu kiekvienam išgirsti. 
Perskaičius kelis straips
nius, tuojau žmogus nukais
ti ir imi galvoti, ar-gi tok
sai laikraštis gali būt ski
riamas lietuviams.

Štai raine pat numery; 
randu sekantį klausimą: Jei 
socijalistas arba laisvama
nis pristotų prie kokios 
nors tikybos sektos, maty
damas sau iš to privatišką 
naudą, o dvasioje visvien 
pasiliktų laisvu, ar neper
žengtų socijalizmo princi
pų?

Ir štai “Keleivio” redak
cija kokį duoda aut to at
sakymą:

“Socijalizmas neturi nie
ko bendro su tikyba. Bet 
jei žmogus jau pristoja prie 
socijalizmo, tai reiškia, kad 
žmogus yra apsišvietęs ir 
susipratęs, / o susipratęs 
žmogus nekuomet nepriimi
nės tikybos, kad ir kasžin

<okią iš to tu|’|tiįjsau nau
dą, nes tikybįį^jtai tam
sybė, kuri sOįftprogresą 
ir palaikę žmoSją^Ivasiška- 
me ir ekonomiškame skur
de. Todėl suUprątęs soci
jalistas turi -naikinti tuos 
prietarus, tą tamsybę, o ne- 
platint pats prisidėdamas.”

Taigi pasak “Keleivio” 
išeina: tikyba — tai tamsy
bė, o tikybos pasekėjai — 
tai tamsūnai.

Didesnio tikybos ir mūs 
pačių burnojimo dar nesu 
radęs nei viename lietuviš
kame laikraštyj. Labai ge
rai, kad “Keleivis” taip at
virtai pasisakė, kuom esąs, 
nes kitaip savo skiltimis 
būtų suvadžiojęs šimtus, 
gal tūkstančius lietuvių. 
Toksai lietuvių burnojimas 
pereina visokias ribas. Mes 
niekur nerasime sau skau
desnių žodžių, kai kad “Ke
leivio” tasai atsakymas. O 
juk seniau ir dabar tie pa
tįs soeijalistai skelbė ir 
skelbia, jog šocijalistu gali 
būti kiekvienas katalikas, 
kadangi socijalizmo teori
ja nevaržanti žmonių tiky
bos, jų peraitikrinimų, jų 
pažiūrų. Šiandic-gi “Ke
leivio” soeijalistai — kom- 
panai parodo mūsų link sa
vo meilę, brolybę ir vieny
bę. Išjuokdami katalikų 
tikybą jie stengiasi iš mūsų 
širdžių išplėšti tą brangiau
sią dvasios tuntą, kurį pa
veldėjom nuo savo pratė- 
vių, už kurį ne vienas, bet 
tūkstančiai savo galvas gul
dė, kraują liejo, kentėjo di
džiausius persekiojimus.

Ar-gi jau visi gali būt 
tamsūnai, kurie išpažįsta 
Kristaus mokslą, kaip “Ke
leivis” drąsiai tviitina?

Štai Ki’istaųs.i pasekėjų 
ant žemės atbildama -šim
tus milijonų ir ar-gi juos 
galima pavadinti tamsū- 
nais, jei tarpe jų buvo ir 
yra mokyčiausių pasaulyj 
vyrų, kaip tai advokatų, 
daktarų, gamtos tyrinėtojų 
ir kitokių? Ar-gi ne kata
likais buvo garsus senovės 
filozofai, teologai, kuomet 
dar nebuvo įsišaknijęs ma- 
terijalizmas pasipūtėliuose. 
Visose mokslo šakose tikin
tieji mokslininkai savo ga
bumu atsverdavo netikin
čius svajotojus. O šių lai
kų, kad ir iš lietuvių tarpo 
imant, tokius: Baranauską, 
Jaunį, Maironį ir kitus 
ar jie gal buvo ir yra ko
kiais pagonais, o tečiau jie 
buvo ir yra gerais katali
kais, tikinčiais, tai gal ma
žai jie pasidarbavo mokslų 
išplėtojimui? Kas juos su
skaitys tuos tikinčius mok
slininkus, kurie sulaikė sau
lę, o pasuko žemę ir liepė 
aplink aną skrajoti, kurie 
atrado šį kraštą, kitus kar
tus Europai nežinomą, ku
rie papuošė savo naujais 
išradimais visą pasaulį, ku
rie palengvino žmonijai per
sikelti tam tikromis prietai- 
somis per plačiausius van
denynus, per ledinius kal
nus, kurie išmatavo visas 
pasaulio erdves. ‘ Ar-gi jie 
nebuvo tikinčiais? Juk ti
kintis žinogus išrado ir tą 
pačią spaudą1, l^uriuomi ir 
pats “Keleivis” naudojasi, 
be ko būtų Ilgšio! pasilikęs 
nebyliu ir negalėtų burnoti 
tų protaujančių tikinčių 
žmonių.

Mūsų soeijalistai nors kar
tą savo širdis atvėrė ir iš
pažino mums visą tiesą, kuo 
jie ištikro yra. Ačių jiems 
už tą atvirumą, nes, kaip 
žinoma, seniau pas juos bū
ta visai kitoniškesnės takti
kos.

Seniau jie susirietę tvir-

tino, kad ‘katalikas galįs 
būt socijalistu. Paskiau 
jie inkalbinėjo žmonėms, 
kad soeijalistai yra — tai 
tokie kiltadūšiai, tokie geri 
žmonės, kad jiems esą ne
rūpi tikyba nei burnoti, nei 
išjuokti. Girdi, žmoguli ti
kyba — tai privatiškas 
daiktas. Galįs būti soci
jalistu tikintis ir bedievis.

Taigi dabar aiški mums 
jų toji kildūšystė. Jie pa
tįs nuolatos šaukia, vieny- 
kimės, ieškokime laisvės, ko
vokime už aną, o dabar štai 
su kokia laisve jie pasirodo. 
Išjuokia kito nuomones ir 
drąsiai jau tvirtina, kad 
tikintis — tai tamsūnas! 
Jie vieni šviesuoliai, nes jie 
netikinti prietarams.

Aišku tatai, kad soči j a- 
listai su laisvamaniais šian
die yra didžiausi lietuvių 
tautos nevidonai ir išnau
dotojai. Kad h- pati “Ke
leivio” kompanija ar-gi nė
ra lietuvių išnaudotoja? 
Tikybą burnoj a, Sakramen
tus išjuokia, dogmas pas

merkia, o savo krautuvėj 
užlaiko ii’ pardavinėja 
tiems patiems išjuokiamiems 
katalikams maldaknyges, 
rožančius, škaplierius ir ki
tokius tikybos ženklus. Ar
gi čia neaiški “Keleivio” 
veidmainystė ir katalikų 
paniekinimas?

Bet arčiau pažvelgkime, 
kokie apšviestūnai ir gerada
riai tie soeijalistai, kurie 
per dienas, prie kiekvienos 
progos stengiasi lietuvius
pamokinti ir persergėti nuo

Pirm poros metų mano a. 
a. moterei susirgus į New
Haven parsišaukiau tuomet 
garsią socijalistę, dr. J. Ž. 
Iš Plymouth, Pa., kur ji 
tuokart gyveno. Kelionė lė- 
šuoja tik $10. Bet ji iš
manęs paėmė $50, nors aš
beveik su ašaromis prašiau
si nusileidimo. Ar-gi tai 
geras toksai pasielgimas. 
O vienok toji pati d-rė ru- 
goja ant katalikų kunigijos 
už išnaudojimus. Tai tik 
vienas iš šimto pavyzdis.

KELLI ISZ LIETUVIU PARDAVĖJU
S. Katowska No. 15,

A. Dargevicz, No. 7
V. Makavecki, No. 78

S. Swolkin, No. 14
J. Kawall No. 101

P. Gulbin, No. 65
F. Nutaut No. 153

L. Wolkof 118

Dabar kas link socijalis
tu apšvietimo.

Ar nežinote ponai nuo 
“Keleivio” Paukščiutės 
“apšvietimo”, Bagočiaus 
“gražių” darbų ii’ darbelių 
ii’ kitokių socijalistu, pla
tintojų tarp lietuvių naujo 
mokslo? Vis tai daro jų 
“perdidis” apšvietimas ir 
netikėjimas į Dievą. Tie 
“prietarai” juos padaro iš
gamomis. O vienok jie ki
tus myli pamokinti netikėti 
į Dievą.

Bet, mano nuomone, “Ke
leivio” kompanijos neper- 
tikrįsi, nes katras jau tik 
socijalistas, tas “susipra
tęs” ir nėra tikintis.

Letuviams katalikams 
priderą taip kaip kokiai sie
nai atsispirti prieš tuos ti
kybos nevidonus ir protes
tuoti prieš “Keleivio” kom
panijos burnojimus, nes ty
lėjimas ir reikš tokį mūsų 
tamsumą, kaip kad “Kelei
vis” lietuvius drąsiai užvar- 
dija.

Kaz. A. Makarevičius.

700 Puikus Siutai ir Overkotai $22.50, $25 
vertes, specijališkai parsduos po $18.00

Neapleiskit šią nepaprastą progą puikių 
5 Siutų ir Overkotų nusipirkimui. Randasi 

puikiausios materijos importuotos ir nami
ni nes, šios žiemos mados, pasiūti pagal nau- 
f jausią madą, yra naujausi pa-

gerinimai prie jų. Mes nie- 41 • B 41
kad neparodėm tokių puikių |
drabužių kaip dabar, visokio B g
didumo, vertės $25.00, parduo- K
sim po....................................... '
Teipgi turim Siutus ir Overkotus kurių kai
nos pas kriaučius but $40 ir M K S9fl 
$45, pas mus..............................

Jus gausite $2,50 pinigais arba^JMjX 
$3.00 tavorais už pina knygute 
KLEIN BROS, pirklystes markiu.

Forničiai ir Pečiai ant išmokesčių.

Siuvamos Mašinos la
bai geros, su prie- 
taisom,tik $14.95

$1 isz kalno 50c ant sav

s Šildomi 
pečiai ku- 

gsT rina viso- 
kius ang- 
lis, p u i- 
kiai pani- 
keliuotas

$4.95
50 inmoket 25c ant sav

Parlor Setai 
aptraukti su 

gera skūra, ar
ba plušu, verti 

35.00, dabar 
įtiktai po

$19.98
Ant išmokesčiu.

100 Tukstancziu v 
Gaižiausių Popterų su gražiausioms 

pavInczlavonOtns su kvietkoms ir kon- 
vertais pardavinOsime labai pigiai:

Popieros drukuotos su kviotkomls.
1000 poplerų su kopertais parduosime 

už |8.00
2000 „ „ 15.00
3000 „ „ 20.00
4000 „ „ 25.00
5000 „ .. 30.00

Popieros drukuotos be kvletkų.
; 000 popierų su kop. parduosime už 6.00 
2000 „ „ 11.00
3000 n w 15.00
4000 „ „ 18.00
5000 „ „ 20.00

Pasinaudokite isz tokios progos, nes 
tos popieros yra labai puikiai iszdru- 
kuotos ant geros popieros, žodžiu sa
kant geriausios popieros už visas kitas 
popieras. Pinigus siuskite ant adreso:

J. M. TANANEVICZE
$944 So. Morgan St. Chicago, III

$25 Moterų Plušiniai 
Kotai tiktai po $18 98 
54 col. pilno ilgumo ko
tai, pasiūti iš gero plu- 
šiaus satino pamušalas 
gražus kalnierius, bliz
ganti guzikai, Slfi.98 
$25 verti, tik..*10

$20 Moterų Kersey 
materijos Kotai $15- 
Puikus čystos vilnos ke
rsey Kotai, su geru pa
mušalu, su žvilgan- JIE 
čiais guz. verti $20, 10

Puikios Putros su šeš
ko galvos ir uodegos or
namentais, dideles, ir 
rankoms susikišti padu- 
škaite, didelis §3^,98 
išsirinkimas.. ..I"’

Telephone Drover 285

Klęker’s Photo Studio
didžiausia fotografijų studija mieste. Fotograflstns pribuna | 
namus ant pašaukimo. Užvesta viskas pagal naujausių madų.
Padarome visokias fotografijas kogerlausla. Geriausia atliekame 
veselljų, kliubų ir visokių grupų paveikslus ypatingai koloruotus 
Padarome iš mažų fotografijų didelius paveikslus. Taipgi pa
darome visokius rėmus paveikslams, šliubo paliudijimus ir tt

1645 West 47-th Street, CHICAGO.



^KATALIKAS

SavaitinisKalendorius
Lapkritis, 1910 m.

10. k. Andriejaus iš Are.
11. p. Martino pop.
12. s. Kuniberto.
13. N. Didako, Staniai. Koz’.
14. p. Martyno, Laureato.
15. u. Apiekos P. Marijos.
16. s. Otonaro, Edmundo.

Netik vieni vargšai darbi
ninkai apdraudžia savo gy
vastis apdraudimo kompa
nijose, arba organizacijose 
ir draugijose, idant mirus 
nepalikti savo artymųjų 
skurde ir varge, bet tą pati 
daro ir milijonieriai ir vi
sokios rūšies turčiai su pa
saulio valdovais. Nors mi
lijonieriams toksai apsi
draudimas yra nereikalin
gas, tečiau tas daroma, nes 
tas naudinga. Vargšas dar
bininkas apsidraudžia ant 
mažą sumą, nes ne jam mo
kėti augštas mokestis, nuo
šimčius už dideles sumas; 
bet užtai turčiai apsidrau
džia tūkstančiais. Pav. tok
sai prašalintas nuo sosto 
Portugalijos karalius, be 
abejonės buvęs apsidraudęs 
ant šimtu tūkstančiu ir už- 

c L

tat nūnai jam vargas bus 
nepažįstamas. Tą patį pa
darę ir visi kiti valdovai ir 
didikai.

*
: * *

Apsidraudžia šio svieto 
turčiai, nes mato tame sau 
didelę naudą. Neikados, 
kadangi jie tos visos sumos 
neįmoka, ant kokios yra ap- 
sidraudę, nors jie gyventu 
ilgiausius metus. Paveldė
tojai paskui, jiems mirus, 
atsiima milžiniškas sumas. 
Tokiuo būdu paliekama tur
tas, lengvu būdu įgytas. 
Kas savaitė, arba kas mė
nuo miręs mokėjo smulkias 
sumas, o paveldėtojai atsi
ima sau tūkstančius. Bu
vusi Franci jos ciesorienė 
Eugenija, našlė po Napole
onui III, vienoje Franci jos 
kompanijoje apsidraudžius 
ant milijono doleriu. Tuo 
tarpu Francijos ir Austrijos 
apdraudimo kompanijos ne
norį apdrausti Serbijos ka
raliaus Petro ii’ jo sosto in- 
pėdinio, kadangi jo viešpa
tavimas pavojingas, kompa
nijos galį sau turėti nuosto
lius. Tatai Serbijos kara
lius, sakoma, mėgįsiąs ap
sidrausti Amerikoje, jei 
kompanijos jį priimsiančios.

** *
Rusijos caras Mikalojus 

n už apsidraudimą keliose 
Anglijos kompanijose kas 
metai išmoka $50.000. Aiš
ku, jog jis ir apsidraudęs 
ant milžiniškos sumos. Kuo
met anaįs metais nužudyta 
Italijos karalius Humber- 
tas, įvairių kraštų kompa
nijos turėjo išmokėti jo li
kusiai šeimynai net penkis 
milijonus dolerių! Šitai ii’ 
mažos Rumunijos karalius 
apsidraudęs milijonu dole
rių. Iš taip vadinamų vai- 
nikuočių valdovų mažiau
siai buvo apsidraudžius An
glijos karaliene Viktorija, 
nes tik $300.000, o jo miręs 
sūnus, karalius Edvardas, 
net $3.750.000. Turino ku
nigaikštis apsidraudęs puse 
milijono, o miręs milijonie
rius Field 5 milijonais dole
rių.

#i * #
Taigi nėra regis nei vie

no turčiaus, o ypač Ameri
koj, kuris nemokėtų aseku- 
racijos. Jaigu tie finansų 
ekspertai tame nematytų 
pavo artymiems ir saviš- 

kiems naudos, be abejones 
nenorėti], ir apmokėti tų 
aukštų sumų. Tai kaipgi 
juo labiau reikalinga toksai 
apsidraudimas darbininkui, 
kuriam darbe, ar kur kitur 
ant kiekvieno žingsnio gre
sia mirties pavojus. Darbi
ninkas gali savo gyvastį pa
likti ar tai dirbtuvėse, ar tai 
kasyklose, kur miškuose, o 
retkarčiais sunkius darbus 
dirbdamas ir šeip jau svei
katos netenka, ko visiškai 
nesitiki. Užtatai negeras 
toksai vyras, ar tai tėvas, 
kuris, turėdamas šeimyną, 
niekur neapsidraudžia nors 
keliais šimtais dolerių ir 
įnirdamas palieka saviškius 
didžiausiame skurde. Tok
sai apsileidėlis, toksai be
širdis žmogus pasmerkia sa
vo artymuosius elgetavimui, 
kadangi nėra už ką net jo 
kūnas palaidoti. Ne vienas 
gyvendamas tankiai pinigus 
palieka smuklėse, o gailisi 
kelių dešimčių centų per 
mėnesį savo šeimynos ap
draudimui nuo skurdo. Lie
tuviai, jei kurie esate neap
sidraudę ligšiol, tuojau pa- 
sistengkite tai padaryti, nes 
jums nėra žinoma mirties 
nei diena, nei valanda. Kas 
kur tik nori gali apsidraus
ti: ar tai lietuvių Susivieni
jimuose, ar, tai pašaipiuose 
draugijose, ar kur kitur. 
Visur apsidraudimas yra 
pagirtinas daiktas ir visur 
naudingas. Užtaigi lietu
viams ir patariama tas tuo
jau padaryti, idant paskui 
nereikėtų skursti, elgetauti.

* * *
“Vien. Lietuva.” skaito

me:
“Darbštusis laikraščių 

steigėjas, p. A. Antonov, vėl 
rengiąsis leisti naują laik
raštį “Savamokslis”, kuris 
eisiąs kas du mėnesiai kny
gos formoj (renkąs jau pre
numeratą — $1.50 metams). 
Būsią talpinama lekcijos iš 
aritmetikos, geografijos, 
liistorijos, gamtos mokslo, 
lietuviškos ir angliškos kal
bų, pradinės fizikos ir che
mijos, esperanto ir tt. Ne
paminėta tik: ar mokįs or
ia i vi jos. Bendrija suside
danti jau iš 80 narių, kas iš- 
tikro jau padaro del lietu
vių įspūdingą cifrą”.

“Kova” tą p. Antonovo 
sumanymą pavadinusi tie- 
siok “humbugu”.

* * *
“Katalike” (No. 42) pa

judinta klausimas kas link 
L. Sp. Dr. Am. reikalus. Te
nai buvo pasakyta, idant tos 
Dr-jos sekretorius kunigas 
Kaupas užsimiršusias re
dakcijas paragintų įmokėti 
draugijos išdan įstojimo ir 
mėnesines mokestis. Bet 
kun. Kaupas per “Draugą” 
(No. 43) štai ką ant to at
sakė :

“Laikau savo priederme 
duoti žinią “K—kui” ir ki
tiems interesuotiemsiems, 
jog esu jau senai atsisakęs 
nuo sekretoriavimo. L. S. D 
A. sekretorium yra d-ras J. 
Šliupas”.

Labai gerai, bet kodėl se
niau ir tasai kun. Kaupo at
sisakymas nebuvo apskelb
tas “Drauge”.

’ *
* *

“Žvaigždėje” (No. 43) 
pradėtą spauzdinti indomus 
straipsnis “Ar buvo, alko
holio Kristaus iš vandens 
padarytame vyne”? Tok
sai straipsnis, sakome, lie
tuviams indomus tuo, kad 
jo autorius matęs net tą in
dą, kuriame stebuklas atlik
ta, o matęs net Kana Gali
lėjoj, ir tasai indas -išrodąs, 

kaip “didelė akmenine bon- 
ka”.

Tai tokiais raštais lietu
vių dvasia aprūpinama... Ar 
nebus tik kun. P. Saur. tie 
išvedžiojimai.

#* *
“Kovos” 41-me numeryj 

p. M. Račiūtė ragina soci- 
jalistus sąjungiečius gelbė
ti džiūstantį “Kovos” išdą. 
Tolesniam “Kovos” ir kitų 
knygų leidimui stokuoja 
mažiausiai $1.000. Kad ši
tai apdengus, M. Račiūtė 
pati aukoja $1.00 ir pata
ria tai daryti visiems soci- 
jalistains, nes jau kitaip ne
besą jokio išėjimo.

** *
S. L. A. užgimus betvar

kė. Connecticuto kuopos 
(o jų esama net 11) daro sa
vo konferencijas, suvažiavi
mus, pasikalbėjimus. Vis
kas veikiama prieš naujai 
priimtą pereitame seime 
konstituciją ir centro val
dybos cenzūra. Minėtos 
kuopos nužengė net taip to
li, kad apsirinko sau orga
nu “Keleivį”, kadangi jų 
raštų spauzdiniiną organe 
‘ ‘ Tėvynėje ” neleidžianti 
cenzūra. Centro valdyba 
tų kuopų suvažiavimo 45 
atstovus suspendavo.

Liūdnas apsireiškimas, 
jei lietuvių organizacijose 
nėra vienybės ir pradeda
ma skaldyties, pradedama 
lošti reakcijonicrių rolė.

DAUGIAU DOROS MŪSŲ 
MERGAITĖMS.

Nesenai vieną gražų su- 
batvakarį teko man būti 
viename airių katalikiška
me ligonbutyj, Chicago].' To 
atsilankymo priežastis ve 
kokia:

Vieną rytmetį policijau
tas su praeiviais atrado su
sirgusią merginą. Tas bu
vo 4% vai. ryte. Mergina 
važiavus tramvajų, iš ano 
išlipus, atsigulus ant trotu
aro ir nei iš vietos! Netoli 
tos vietos pasitaikė airių 
katalikiškas ligonbutis. Po
licija tokiuose atsitikimuo
se pašaukia ambųlansą ir 
gabena į artimesnį ligonbu- 
tį. Taip padaryta ir su mi
nėta mergina. Nugabentą 
ligonbutin daktaras apžiū
rėjo ir patyrė, kad ji susir
gus gimduvėmis. Praslin
kus kokiam laikui gimė 
kūdikis. Sunkiai sergan
čios kelias dienas neklausi
nėta, kas ji do viena, iš kur 
paeina, kaip tas viskas at
sitiko. Leista mat jai su- 
sidrūtinti. Paskui imta 
klausinėti, bet pasirodė, jog 
mergina angliškai temokan
ti tik ‘ ‘ yes” ir “ no ’ ’. Klau
sinėta, visaip kamautuota ir 
nieko neišgauta. Pagaliau 
patirta, jog ji važiavus 
tramvajų, jame susirgus ir 
išlipus, o paskui atsigulus 
ant trotuaro. Ligonbučio 
vyriausybei tas parūpo, ar 
kartais tos merginos tram
vajus nėra užgavęs. Pra
nešta tuojau tramvajų val
dybai, pastaroji ligonbutin 
atsiuntė savo agentą, lenką, 
kuris ir susekė siūlo galą. 
Agentas patyrė, jog esanti 
tai lietuvė, lenkiškai su
prantanti, bet kalbėt nega
linti. Agentui tat daugiau 
nieko neliko, kaip tik gau
ti lietuviškai susikalbantis 
vyras ir nuėjus ligonbutin 
atlikti tardymus. Taigi 
tuo lietuvišku perkalbėtoju 
man teko būt.

Nuėjom į ligonbutį drau
go su daktaru. Ligonbutis 
didelis, švarus, seserų-vie- 

nuolių ^priežiūroje. Ant 
trečiųjų lubų viename kam
baryj atradome ant lovos 
sėdinčią merginą — lietuvę, 
o šalę jos nuvytusio rūtų 
vaiuikėlįo ženklą — ap
kamšytą^ kūdikį. Ėmiau 
klausinėti.

Ir štai ką ji man išpasa
kojo:

Ji iš Kauno gubernijos 
atkeliavus pirm kokių tri
jų mėnesių su kita mergi
na. Niekur Amerikoj pas 
pažįstamus neturėjus ant
rašo, tat pirmiausiai apsis
tojus m. Pittsburge. Ten 
nebradus pažįstamų ir iš
buvus visa laika be darbo, 
nusprendžius keliauti Chi- 
cagon, kur manius rasti pa
žįstamus. Taigi pati viena 
nuėjus geležinkelio stotin, 
Pittsburge, nusipirkus už 
$12.00 biletą ir pati viena 
atkeliavus Chicagon. Čio
nai ji nežinanti ant kokios 
stoties išlipus, tik mačius 
daug žmonių, paskui įsėdus 
Į tramvajų, važiavus, stai
ga susirgus ir išlipus. 
Tramvajus jos visai neuž
gavęs. Pagaliau nugabenta 
ligonbutin.

Plaukai man atsistojo ant 
galvos girdint tokį viengen
tės skurdą, tokį vargą ir vi
są jos nelaimę, ypač dar 
tarp svetimtaučių. Ant ga
lo man pasakius, jog ji čio
nai Chicagoj, gal ir turinti 
pažįstamų,' bet nežinanti, 
kur jie gyveną. Tečiau už
tikrino mane, kuomet aš 
susirūpinau, jog ją jau vie
nas lietuvis kunigas aplan
kęs ir pasižadėjęs jai duoti 
vietą, kuomet ji pasveik
sianti.

Daktarai ją paklabinę j o, 
parašė tramvajų agentui 
paliudijimą', r<tkadž« -nį-ai su 
tramvajum nebūta jokio at
sitikimo ir visi persisky- 
rėm.

Sugrįžęs namolei, pasa
kiau vienam, kitam: kaip 
ji vadinasi, iš kokio kaimo, 
kiek turinti metų ir abelnai 
viską. Ir pats pradėjau 
teirautis jos pažįstamų. Pa
gavo tą “naujieną” lietu
vės moteriškės, atsirado ne
trukus ir tos merginos kai
mynų ii’ kaiminkų.

Ant rytojaus nuvažiuota 
į ligonbutį pas ją visko 
plačiau pasiteirauti. Ir štai 
kas susekta: ji viską buvo 
melavus nuo A iki Z. Ir 
tik šitiems pasisakius visą 
tiesą, kad ji Chicagoj gy
venanti jau vieneri metai, 
Pittsburge visai nebuvusi; 
atjauzdama ligą, išėjusi iš 
namų (kampininkavusi pas 
kitą lietuvę) ir, kad už
dengus gėdą, keliavusi pati 
nežinia kur ir staiga atsira
dusi ligonbutyj. Tą viską 
išpažinusi su ašaromis — 
kaip ten buvusieji man pa
sakojo.

Su tuo ir pasibaigė visa 
komedija.

Nors skaudžiai daktaras, 
agentas ir4iš buvome užgau
ti jos melagystėmis, tečiau 
jos pavardės nenoriu gar
sinti ir tegul tas viskas su 
tuo pasibaigia. Mergina 
jauna, mažo išmanymo re
gis, jei ji [manė, kad teisy
bė nekuomet neišeis viršun. 
O tuo tarpai viškas paaiškė
jo ir turėjo paaiškėti, nes 
su melu toli negalima nueiti.

Tatai priderystė kiekvie
no lietuvio atkreipti ati
džia į tai, jog mūsų atke
liaujančioms lietuvaitėms 
reikalinga turėti daugiau 
doros. Atkeliauti svetiman 
kraštan ir taip doroje žemai 
nupulti — tai reikia bepro
čio žmogaus. Kol mūsų 
mergaitės, Lietuvoje gyven
damos, lanko tankiau baž- i 7

nyčias, kol ant kiekvieno 
žingsnio tėvų, ar tai globė
jų prižiūrimos, šalinasi kaip 
kokio pragaro ištvirkusio 
jaunimo, bet patekusios 
šian kraštan, atidaro savo 
sielas visokioms nedory
bėms, iš ko svietas tik t v- 7 v
čiojasi ir lietuvius pirštais 
bado. Jaunoms mergai
tėms priderėtų žinoti, jog 
joms, čionai atkeliavusioms, 
prisieina taippat sunkius 
darbus dirbti, iš kitų malo
nės gyventi. Čionai visi 
svetimi. Nėra nei tėvo, nei 
motinos. Nelaimėse nėra 
kam užtarti. Lieka tik vie
nas — kaip jau matėme — 
ligonbutis, toji viena prie
glauda, kur svetimtaučiai 
tik ir laukia, kad iš “grino- 
rių” pasityčiojus. Man ro
dos. patekus svetiman 
kraštan, juo labiau reikia 
saugoti savo nekaltybė, nei 
kad paskui vargus-varge- 
lius per amželį vargti.

Mūsų mergaitėms reikia 
daugiau doros!

Reikia joms pirmiausiai 
daugiau apšvietimo, ir su
pratimo. Reikia joms tu
rėti draugijos. Chicagoje 
juk lietuvaičių gyvena šim
tai, o ar jos turi bent ko
kią organizaciją, ar turi pa
šaipiau nors vieną draugi
ją? Tiesa, gyvuoja moterų 
“Apšvietos” draugijėlė, bet 
ji inkurta ant laisvų pama
tų; tuo tarpu mūsų mergai
tės yra atsidavusios su kū
nu ir siela tikybai. Neatsi
randa nei viena apšviestes- 
nė lietuvė, kuri galėtų Chi- 
cagos lietuves mergaites su
rišti ryšiu vienon organiza
cijom Dirva plati, darbo 
daug, bet ir nauda būtų be
galinė, didelė, tiktai reikia 
mokėti prieiti prie -jų sielų,- 
tiktai nereikia didžiuoties 
prieš anas, nes tas aršiau
sia anas atšaldo nuo “pa
siputusių ponių ir ponų”.

Ir jei lietuvės mergaitės, 
kaip sakiau, susirištų bent 
kokia katalikiška organiza
cija, laisvais laikais turėtų 
sau vienos susirinkimus, 
pasikalbėjimus, dora tarp 
jų žydėte žydėtų ir nebūtų 
tokių negražių tarp jų at
sitikimų.

Tas darbas inkūnyti pa
vedama apšviestesnėms mo- 
terims-katalikėms.

Tarnas.

BRANGI SVEIKATA.

Niekas nėra žmogui taip 
brangu, kaip sveikata. Bet 
labai mažai vra žmonių, ku- 
rie priderančiai savo svei
katą brangintų. Tiesa, 
brangina žmonės tik tada 
savo sveikatą, kada jos ne
tenka. O sveikatą turėda
mi tankiausiai žmonės taip 
daro, tarytum neapkęstų sa
vo sveikatos. Tik tada pa
sijunta nelaimingais, tik ta
da skundžiasi, viską' atiduo
tų, kad tik sveikatą atgau
tų, kada jau stovi ant grabo 
krašto. Bet jau tada būna 
po laiko.

Kiekvienas tą žino, jog 
sveikata brangi. Bet dau
gybė žmonių vartoja svei
katai kenkiančius daiktus: 
tabaką, degtinę, alų ir tt., 
sėdi per naktis sugedusia- 
me karčiamų ore, muša 
vienas kitą, girti peršąlą ir 
tt. Be to, dar yra daugybė 
darbų, kuriuos dirbant svei
kata ardosi. Tokius darbus 
gali dirbti tik labai stiprus 
žmones ir tai vesdami tik 
labai normališką (tvarkų) 
gyvenimą.

Sveikata — didžiausia 
žmogaus laimė ir -turtas.

Perstatoma Chinų regento-ciesoriaus rūmai m. Pe
kine. Andai regentas išleido savo manifestą, jog 1913 
metais Chinuose bus sušaukta parlamentas. Chinai 
taigi civilizuojasi ir net pati Rusija liekasi užpakalyj.

Sveiki žmonės — tai tau
tos turtas. Sveiki ir stip
rus žmonės — tai laiminga 
šalies gerybė. Be sveikų 
žmonių nei auksas, nei kito
kios naugės bei brangus 
akmens, abelnai vadinami 
— tūriai, jokios vertės ne
gali turėti. Sveikata bran
gesnė už viską! Tą tiesą 
pripažįs visi. Tai tokiuo 
būdu mokslas apie sveikatą 
turi būti pirmutiniu ir 
svarbiausiu žmogaus gyve
nime mokslu. To mokslo 
turi būtinai,kiekvienas žmo
gus mokytis ir kitus moky
ti. Mokslo apie sveikatą 
turi skaitytojai ieškoti laik
raščiuose, knygelėse ir ki
tuose spauzdiniuose, kurni 
jau nemaža lietuvių kalboje 
yra. Sveikučius.

SERGIEI MUROMCEV.

Nesenai iš Maskvos pra
nešta telegramų žinia, kad 
tenai staiga pasimirė Ser- 
giei Muromcev, rymiškų tei
sių profesorius Maskvos 
universitete, pirmosios Ru
sijos dūmos pirmininkas, 
vienas žymiausių šio laiko 
politiškas veikėjas ir pa
vergtų Rusijos tautų bi- 
čiuolis ir užtarėjas.

Sergiei Muromcev gimęs 
Peterburge 1840 metais. 
Augštesnius mokslus baigė 
Maskvos universitete, kur 
pagaliau apėmė rymiškų tei
sių katedrą. Apari Rusi
jos jaunuomenės lavinimo, 
jis 1879 metais įkūrė juri- 
diškai-politiškąjį laikraštį 
vardu “ Juridičeski Viest- 
nik” ir tuo būdu daug lais
vai manančių žmonių savon 
pusėn patraukė. Laikraš
čio pakraipa, o labiausiai jo 
intekmė miniose, nepatiko 
valdžiai, kuri 1892 metais 
uždraudė “Viestnikui” gy
vuoti.

Įvedus Rusijon parlamen- 
tarišką valdžią, miestas 
Maskva Muromcevą išrin
ko dūmon savo atstovu. 
Aišku, kad nabašninkas vi
sų buvo gerbiamas, kadangi 
susirinkus pirmu kariu į 
Taurido rūmus -atstovams, 

beveik vibnbalsiai jis išrink
ta pirmosios dūmos pirmi
ninku. Išvaikius dūmą, 
Muromcev turėjo tris mė
nesius išbūti kalėjime su ki
tais atstovais už pasirašy
mą po Viborgo manifestu. 
Po to Muromcev pasitraukė 
iš politiškų veikėjų tarpo 
šalin ii’ pasišventė moksliš
kiems darbams. .

Visuomeniškas ir politiš
kas Muromccvo veiklumas 
buvo labai vaisingas. Kuo
met stovėjo Maskvos juris
tų draugijoje priekyj, drau
gija plačiai apsipuošę visuo
menišku pobūdžiu; buvo 
vienas Maskvos tarybos vei
kliausių sąnarių, be to at
vaidinęs nemažą rolę konsti- 
tucijiniame judėjime Rusi
joje pastaraisiais metais. 
Jis visuomet prigulėjo tą 
eilėms, kurie troško Rusi
ją atnaujinti ir matyti ten 
žmonių laisvę. Jis viešai 
tvirtindavo apie konstituci
jos reikalingumą RusJjaL

Lai bunie g^pe to vyro 
atminčiai ’

GRAŽUMĖLIAI.

Padangėlių gražumėliai!
Saulė, mėnuo, žvaigždinė- 

liai,
Padangėse debesiai — 
Sukas, raitos kai žalčiai.

Dieną puikiai mėlynuoja, 
Naktį šviesiai mirguliuoja, 
Koks poetiškas gražuma, 
Tai Sutvertojo čia rums!

Kiek ten salių yr’ ruimingi!,
Kiek ten sostų iškilmingi], 
Kiek gražiausių kambarių, 
Kiek ten žaislų padorių. •

Ten per amžius korai gieda, 
Milijonais dvasios rieda 
Ore kvepiančiam dangaus...
Tam bus gera, kas jį gaus!

To gražumo, malonumo, 
Ten gyventojų linksmuinor- 
Joks liežuvis nepsakys, 
Jokia plunksna ne’prašys.

D. M.
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mės, be gėdos, kada dorą 
norima paremti ant pilnos 
liuosybės, daryti kas kam 
tinkama, niekinama gi visa, 
kas augšeiausia, švenčiau
sia.

Kaip Judesiui nieko ne
gelbėjo nei Viešpaties Jė
zaus draugija, nei Jo šven
ti pamokinimai, kaip Judo
šius, apkurtęs, apakęs, geis
to gėidė tiktai daugiau pi
nigų, nesibiaurėdamas net 
išduoti Išganytoją, taip Da
mazui per niek buvo ir 
švento vienuolyno vieta ir 
kelte kelianti prie' Dievo 
vienuolių įstatymai bei pa
mokinimai: jam rūpėjo tik
tai pinigai ir liuosas gyve
nimas: nesidrovėjo nei di
džiausių šventvagysčių, nei 
žmogžudystės, kad tiktai 
savo geidulius pakakinti.

Lengva suprasti, kaip di
dis skausmas yra ' tėvams 
Paulinams, kad jų tarpe at
sirado tokis Judošius. Šir
dies skausmą jie išliejo 
graudžiam atsišaukime į 
visuomenę, kuriame rašo:

“Kadangi Damazas Ma
coch — paulinas istikrųjų 
dalyvavo taip biaurioje gal- 
važudystėje, tėvai paulinai 
sunkiai paliesti ta baisia 
Dievo panieka ypatingoje 
Jo Motinos garbei nuo am
žių pašvęstoje vietoje, pa
liesti panieka Šviesiojo Kal
no, esančio tautos dvasios 
stiprove, pagalios paliesti 
savo Motinos zokono sugė- 
dinimu — jaučia priedermę 
su didžiausiu skausmu ir 
pasibiauTėjimu tos baisios 
piktadarybės — užprotes
tuoti ir prieš pasaulį ir tau
tą ir visu tvirtumu pažy
mėti, kad joje nei kiek ne
dalyvavo. ,

“Męs, neverti brangiau
siojo tautos turto sargai, 
suprantame visą pktadary- 
bės didumą, prieš kurią, re
gis, nyksta ir bąlą šventva
giška Stebuklingojo Pa
veikslo panieka ir aplupi- 
mas jo brangių vainikų ir 
rūbų.

“Toji piktadarybė mūsų 
vienuolijai buvo nelaimė ir 
skausmas, dabartinė gi — 
yra gėda. Toji visoje len
kų žemėje iššaukė neper
traukiamas permaldavimo 
pamaldas, užbaigtas am
žiais neužmirština vainika
vimo valanda, kuri žmonėse 
padidino mūsų Šviesiojo 
Kalno Panelei garbę ir mei
lę. Dabartinė tik sukelia 
drebulį ir baimę, kad deliai 
jos nepavirstų žmonių tikė
jimas, deliai taip didelės 
mus prispaudusios nelai
mės.

11 Prislėgti, apleisti — 
vien tik Dievo gailestingu
me dedame visą mūsų viltį. 
Tik vieną kartą dar prieš 
visą kraštą protestuodami, 
užtikriname, kad išnaudosi
me visas jėgas, idant šven
tu vienuolių gyvenimu at
sakytume garbingam šven
tos vietos sargų pašauki
mui...”

Graudu skaityti tas 
šauksmas gerų tėvų pauli
ni;, kurie šiame atsitikime 
tiek tik tėra kalti, kad, bū
dami patįs geri, visus ge
rais laikė ir, neinanydami- 
nesitikėdami, kad tarpu jų 
galėtų atsirasti Judošiai, 
savo neapsižiūrėjimu davė 
aniems liuosybę judošiškai 
elgties.

Liūdi tėvai paulinai, liūdi 
Čenstakavas. Stebuklingo
je vietoje — negirdėti gies
mių, nematyti džiaugsmin
gų, iškilmingų pamaldų, tik 
tylios kasdien teskaitomos 
šv. Mišios, o Švč. Panelės 
koplyčios asla nuklota kry
žium gulinčių tėvų paulinų,

Tuo antgalviu skaitome 
Seinuose išeinančiame laik
raštyj “Šaltinis” apie 
žmogžudystę Čenstakave 
štai ką :

Prie ko gali žmogų pri
vesti pamynimas po kojų 
Dievo ir Bažnyčios Įsaky
mu, rodo negirdėtas dar 
hstorijoje atsitikimas, ku
rio aprašymų pilni paskuti
nių dienų laikraščiai.

Damazas Macoch, vaito 
sūnus iš Lipinu kaimo, 
Čenstakavo apskr., pabai
gęs pradinę mokyklą, buvo 
ilgą laiką valsčiaus rašti
ninku. Sulaukęs 26 metų 
amžiaus, mete raštininka
vęs/ įstojo 1896 m. Į pauli
ni; vienuolyną Čenstakave, 
kur po helerių metų liko 
įšventintas į kunigus. Įsto
jo Damazas, i vienuolyną 
ne Dievui tarnauti, ne at
gailą daryti už jaunų dienų 
nusidėjimus, bet, pamynęs 
po kojų visa, kas švenčiau
sia, užmiršęs Dievą, išsiža
dėjęs sąžinės, apsivilko vie
nuolio rūbus, priėmė kuni
go šventimus, kad galėtų 
parankiau vogti ir gyventi, 
kaip sau norėjo. Turėjo 
pažinti su kokia-tai Krzy- 
žanauskiūte Elena; ją Da
mazas inpiršo i moteris iš- 
pradžių savo broliui, o šiam 
numirus, savo pusbroliui 
Vaclovui Macoch.

Keleri bandymo, mokslo 
metai buvo Damazui tikras 
čysčius, bet kentėjo visa-ką, 
apsimetęs doru, pamaldžiu, 
kad būti neišvytų, kad 
tik gautų likti kunigu. Li
kęs kunigų, ėmė varyti Ju
došiaus darbą.

Vogė, kur ką-galėjo:’ au
kas, šv. Mišioms duodamus 
pinigus ir šiaip — kas pa
sisuko. Peniai, kaip žino
ma yra “Šaltinio” skaity
tojams, apiplėšta Čenstaka
ve Švč. Panelės paveikslas; 
vagių gi nesurasta. Dabar 
jau beveik neabejotina, kad 
tai to paties Damazo dar
bas. ’Vogė Damazas ir ve
žė pinigus savo brolienei 
Elenai, kuri gyveno Var- 
šavoj ir kurią jis dažnai 
lankydavo.

Jos vyras Vaclovas už 
ką-tai susipykęs su Dama
zu, ir Damazas šią vasarą 
užmušė kirviu Vaclovą Čen
stakavo vienuolyne. Už
mušęs indėj o kūną su tarno, 
bi^io Zalogos, pagalba i 
uždarom^ sofą, pasamdę 
vežimą išvežt ‘ naktį sofą 
iš vienuolyno ir, nuvogė toli 
nuo Čenstakavo, įmote i 
upę. Sofos galas išlindo 
iš vandens: surasta užmuš
tasis, o šiomis dienomis su
sekta ir užmušikas.

Damazas, pajutęs, kad 
gali būti bėda, pabėgo iš 
Čenstakavo. Bet 7 dieną 
šio mėnesio sugavo jį Kro
kuvoje. Judošius prisipaži- 
BOj kad vogė ir kad užmušė 
savo pusbrolį, tiktai nuo pa
veikslo apiplėšimo dar gi
nasi. Suimta taipgi užmuš
to Vadavo pati Elena. Sta
sio Zalogos policija negali 
surasti. Intariama dar du 
vienuoliu: Izidorius Star- 
čevskis ir Bazilius Olesins- 
kis, būk šie buvę Damazo 
padėjėjai, bet Įdek tame 
tiesos, dar tkrai nežinia.

Baisus atsitikimas! Vogi
mai, užmušimai — kasdieni
nės laikraščių naujienos; 
bet kad vagįs, žmogžudžiai 
varytų savo amatą, pasislė
pę vienuolių rūbuose, tai ga
lėjo atsitikti tiktai mūsų 
gadynėje, kada vis daugiau 
atsiranda žmonių — be ti
kėjimo, be sąžinės, be bai

darančių atgailą už padary
tas šventoj vietoj baiseny
bes.

Liūdi visa lenkų žemė; 
po visą Lenkiją laikoma pa
maldos permaldauti Dievą, 
kad Sutvertoj as nebaustų 
visos tautos už subiaurini- 
mą švenčiausios jų šalyje 
vietos, o iš visų jos kampe
lių plaukte plaukia į Vloc- 
lavko vyskupą, Stanislovą, 
su daugybe parašų laiškai, 
išreiškianti užuojautą ir 
prisirišimą prie šv. Katali
kų Bažnyčios, taip sunkiai 
Damazo Judošiaus įžeistos.

Mes, lietuviai, taipgi ger
biame stebuklingą Čensta
kavo Švč. Panelę, mums 
taipgi brangi ta šventa vie
telė, į kurią lietuvis dažnai 
neša parodyti Švč. Dievo 
Motinėlei savo vargus, bė
das. Taigi ir munis skau
da širdį del padarytų tenai 
baisenybių, ir mes, lietu
viai, išreiškiame broliams 
enkams, ypatingai geriems 

tėvams paniniams, širdingą 
užuojautą šioj baisioj nelai
mėje ir mes meldžiamės, 
kad Sutvėrėjas del vieno ne
baustų visų... o pasibaisėję 
Damazo Judošiaus, melsi
mės ir tuo labiau visu gyve
nimu rūpįshnės, kad toji 
dvasia, kuri padarė Dama
zą Macoch Judošium, nesi- 
platintų tarpu mūsų, kad ne 
nieko nevaržoma liuosybė, 
bet Dievo ir Bažnyčios įsta
tymai būtų pamatas visų 
mūs darbų ir troškimų.

Tiek “Šaltinis”. O mes 
dar pridursime:

Damazo Macoch bend
ras, vienuolyno tarnas, Za- 
log suimtas m. Hamburge, 
iš kur jis norėjo keliauti į 
Ameriką. ; j..

Damazas vis dar randasi 
Krokavo kalėjime. Be to, 
areštuota Čenstakave dar 
du vienuoliu: Izidorius ir 
Bazilius, kuriuodu nuga
benta Piotrakavo kalėji
mai!. Tame kalėjime ran
dasi ir Damazo mylimoji 
Elena.

Lenkijoj trūkšmas didelis, 
nes areštuota net ir arti
miausieji tų vienuolių ne- 
kurie giminės.

.Areštuotas Zalog prisipa
žinęs, jogei jis Šv. P. pa
veikslą apiplėšęs.

AEROPLANAI IR 
KARAS.

Įdomią opiniją reikale 
aeroplanų, kurie norima su
naudoti karo tikslams, an
dai išdavė Jungtinių Ame
rikos Valsčių žinomas gene
rolas Fridcrikas D. Grant, 
kuris andai New Yorke su 
didžiausiuoju doinumu ob
servavo anų mėginimus.

Generolo Grant nuomone, 
aeroplanai esą visai nepa
vojingi priešo armijai, ka
dangi jie lengvu būdu gali
ma šautuvais sunaikinti. 
Aeroplanai galima apšaudy
ti iš apačios ir net tuokart, 
kuomet jie rastųsi 6.000~pė- 
dų augštumoj. Kanuolės 
aeroplanus naikinti nėra at
sakančios, kadangi anas 
lengvai gali pavaduoti toli 
šaudomieji kareivių šautu
vai, kurie lengvai kulipkas 
nuneša per 2.000 yardų. 
Kareivis galįs nušauti žmo
gų 2.000 yardų atstume 
esantį, tatai juo labiau ga
lįs pataikyti į daug didesn: 
už žmogų aeroplaną.

Antraip vertus, jei aero
planas, kad apsisaugojus 
šaudymų iš apačios,pakilsiąs 
labai augštai, tatai negalė
siąs aviatorius matyti, kas 
ant žemės veikiasi, negalė
siąs observuoti priešo, ar

ba, kitaip sakant, tasai 
skraidžiojimas pasilikti; be 
tikslo. f'

Iš to visko pasirodo, jog 
dabartiniai aeroplanai esan
ti be jokios reikšmės karo 
reikalams. Su anais būtų 
galima rolė lošti tiktai ne
kurtuose atsitikimuose. Pa- 
vyzdin:

Daleiskimc, kad priešo' 
armija susitaisius nakvoti 
bent kokioje vietoje. Sau
lei nusileidžius, kuomet tru
putį sutemsta, netikėtai ant 
ilstančios armijos apsireiš
kia aeroplanai ir imama mė
tyti plyštančioj i medžiaga. 
Tokios rūšies užpuolimas 
gali būt gana pasekmingas.

Generolas Grant vienok 
netiki iš aeroplano bombų 
mėtymo pasekmėms ir tai 
iš to atžvilgio, kad aero
planas labai smarkiai į šalis 
mėtosi ir negalįs operuoti 
nors trumpai ant vienos ir 
tos pačios vietos, kadangi 
priešingai jam gresia pavo
jus nuo šautuvų iš apačios.

Tiesą pasakius bet aero
planas ateityj galįs turėti di
delį pasisekimą ir tai daug 
geresnį nei styrinis oralai- 
vis, kuris iš nekuriu atžvil
gių mažiau naudingas už 
aeroplaną.

Aeroplanai karo metu ga
lėtų labai daug prisidėti 
prie priešo krašto sunaiki
nimo, betj geper. Granto 
nuomone, civilizuotas pasau
lis neprivaląs leisti naudo- 
ties tomis ‘ oro mašinomis 
karo mete, nes tai būtų civi
lizacijos nppuolimas.

NAUJI RAŠTAI.
, • Trry
Apsakymėliai; (Teismas, 

Neišmiegotas • • Motiejienės 
miegas, Iš senovės Egipto 
padavimų, Ar atsimeni?). 
Surinko ir išvertė Pranas 
Siūlelis. Chicago, HI. Spau
da ir lėšomis “Kataliko”. 
1910 m. Pp. 75.

Karolis Vairas. Magda- 
lės Marija. Mintis paimta 
iš P. Hcize dramos“ Mari
ja iš Magdalės”. Chicago, 
Ill. Spauda ir lėšomis “Ka
taliko”, 1910 m. Pp. 75.

V. Veresajev. žvaigždė. 
Rytų pasaka. Lietuvių kal- 
bon išvertė "J. Giela. Chi
cago, Ill. Spauda ir lėšo
mis “Kataliko”, 1910 m. 
Pp. 17.

Edward Bellamy. Pažvel
gus atgal. Sociologiškas 
romanas. Vertė Pranas 
Siūlelis. Brooklyn, N. Y. 
Spauda ir lėšos “Vienybės 
Lietuvninkų”. 1910 m. 
Pp. 356.

Dangus ir žvaigždės. Po- 
puliariška Lekcija iš Astro
nomijos. Rusiškai parašė 
V. Lunkevičius. Vertė A. 
Musteikis. Kaina 10c. 
Brooklyn, N. Y. Spauda ir 
lėšos “Vienybės Lietuvnin
kų”. 1910 m. Pp. 26.

■ j ■ a -r . '
Netikėtai. Komedija tri

juose aktuose. Parašė Aglė. 
Išleido scenos; mylėtojai. 
Spauda “Kovos”, Philadel
phia, Pa. J910 m. Pp. 22.

Socijaldemokratų Mokslo 
Pamatai. Išaiškinimas įžen
giamos Erfurto programos 
dalies. Parašė K. Kautsky. 
Iš vokiečių kalbos vertė P. 
Kovas. Prekė 10c. Turtu 
ii’ spauda “Kovos”, Phila
delphia, Pa. 1910 m. Pp. 54.

Darbininko sveikata. Pa
gal daktarą Kats’ą, parašę

Panamos perkaso reginiais. Tasai perkasas būsiąs pabaigtas 1915 metais. Tai 
bus žymi civilizacijoje pažanga perkasus tokį plotą ir sujungus vandeniu Atlan- 
tiką su Rainuoju vandenynu.

P. Norkus. Turtu ii- spau
da “Kovos”, Philadelphia, 
Pa. 1910 m. Pp. 36.

Mačio-Kėkšto eilės. Pitts
burg, Pa. Leidimas ir spau
da Brolių Baltrušaičių. 1910 
m. Pusi. 98. Kaina 50c. 
(Žmonių Knygyno leidinys.' 
No. 4 ir 5).

J. Šliupas. Mažoji arba 
Prūsiškoji Lietuva 19-tame 
šimtmetyje. “Laisvos Min
ties” leidinys. “Lietuvos” 
spauda. Chicago, Ill. 1910 
m. Pp. 21.

PASKIAUSIOS ŽINIOS.

Pereitas nedeldienis Is
panijoj praslinko ramiai. 
Barcelonoj ir kitur laukta 
didelių maištų. Tečiau val
džios geležinė ranka atlai
kė ir neleido savo priešams 
nei nepasikrutinti.

*
Caras Mikalojus jau su

grįžo į Rusiją iš Počdamo, 
kur viešėjosi pas Vilių ir 
kur anam buvo priruošta 
medžioklė.

*
Prancūzų su vokiečiais 

kare 1870 m. prancūzai su
ėmę daug vokiečių kareivių 
kaipo belaisvių. Pasibai
gus karui, belaisviai paleis
ta, bet du belaisviu per klai
dą palikta ir paskui juodu, 
kaipo piktadariu išgabenta 
į Guianą. Šiomis dienomis, 
praslinkus 40 m., abudu pa
leista. Tame laike vieno 
pati buvo išėjus už antro, o 
antroji našlavus. Tai ko
kios daroma klaidos.

*
Pasklydo garsas, kad pas

merkto miriop Londone dr. 
Crippen pati esanti gyva h1 
ji matyta Amerikoje. To- 
kiuo būdu dr. Crippeno eg
zekucija bus sulaikyta.

*
Turkija pas Vokietijos 

bankierius paskolijus 11- 
000.000 turkiškų svarų. Tie 
pinigai būsią sunaudoti ar
mijos apginklavimui.

Portugalijoj nuo visokios 
atsakomybės paliuosuota 
areštuotas * buvęs diktato
rius Franco. Paliuosavi- 
mas paremta politiškuoju 
prasižengimu, o juk visi po
litiškieji išleidžiami iš kalė
jimų. Taigi ii' buvusiems 
ministeriams viskas dova
nota.

*
Cholerą Italijoj mažinusi, 

taip pranešama iš Rymo.
*

Rumunijos valdžia nu- 
sprendžius įsitaisyt sau lai
vyną. Išpradžių tam tiks
lui norima išleisti $50.000- 
000.

LAIŠKAS REDAKCIJON.

Gerbiamasis ‘‘Kataliko’ 
Išleistoji!

Aš, žemiau pasirašęs, po
draug su visais kitais drau
gais “Kataliko” Skaityto
jais, kurie kas savaitė per
ka iš manęs “Kataliko” 
egzempliorius, siunčiame 

Belfaste, Anglijoje, baigiama puošti viduryj (nes 
jau pastatydintas) milžiniškas pasažierinis garlaivis 
“Olympic” kompanijos White Star Line. Apie tai bu
vo minėta “Kataliko” 43 numer. Jis sveriąs 27.000 
tonų, įgula susidedanti iš 860 žmonų. Keleivių galė
siąs pabūti 6.000 asmenų. Laivas lėšuosiąs $7.500.000.

Jumis kuoširdingiausius lin
kėjimus ir dėkonę už “Ka
taliko” padidinimą ir Jūsų 
gerbiamą “Kataliką” svei
kiname su dideliu džiaugs
mu ir širdies prijautimu, 
pamatę jį padidintą. Kaip 
kad “Katalikas” padidin
tas, taip jam velijame, kad 
ir jo Skaitytojų skaitlius 
dvigubai padidėtų, pasidau
gintų. O p. J. M. Tanane- 
vičiui ir jo sandarbiuin- 
kams linkime, velijame kuo- 
geriausios sveikatos ir kuo- 
ilgiausiojo amžiaus, idant 
ilgus, ilgus metus pa
sidarbuotumėte lietuvių iš
eivių labui. To visko šir-< 
dingai velijame.

» K. Makarevičius. 
New Haven, Conn.
...''i. f

PIKTUME.
Šeimininkas: — Tamsta 

esi niekšas! Prisivalgei ge
ros jautienos, o dabar ne
nori užmokėti! Na, tegul 
tamsta nors žino, kad tai 
buvo arkliena!



]M.^Vaitkus.

1 LAIME SPOEMA.
PIRMOJI DALIS.

— “Jonai! Jonai! tu, vagyliau! 
Tu juk paglemžei kepurę?! — 
Šaukia broliui Antaniukas 
Ir veidan su kumščiu duria... 
Ir akmuo nebiškentėtų! 
Taigi čia- ramus Jonelis 
Sykį brolį priplaukavo’

Daug skubiu dienų prabėgo, 
Metų daug ilgų praslinko, 
Kaip tas viskas atsitiko. 
Kiek aukų mirtis surinko! 
Mirė jau senai tie žmonės, 
Kur anais laikais gyveno. 
Kiek kartų po jūjų mainės: 
Gimė, augo, augo, seno! 
Keistas, keistas buvo laikas... 
Tiek dvvu dabar nebrasi... 
Kaip galėjo atsitikti 
Tie stebuklai, nebsuprasi! 
Spręskit patįs! Pasakosiu, 
Kas senovėj atsitikę... 
Tik jau sekkit, mano broliai! 
Nebpavysit, atsilikę.

Tarp tankių miškų, prie kalno 
Prisiglaudęs, lyg vienuolis, 
Ūkininkas sau gyveno.
Tai nebuvo koks varguolis: 
Jis turėjo gerą žemę, 
Didį mišką, naują trobą, 
Gaila tik, kad antrą pačią 
Gavo piktą — piktą bobą. 
Jo pirma žmona, numirus, 
Jam paliko vieną sūnų. 
Tas Jonu vadinos. Žmonės 
Jį vadindavo bijūnu 
Ir už lipšnų, dorą būdą 
Juo gėrėjos ir mylėjo...
Reikia čia primint — jo močia 
Savo sūnų dar turėjo, 
Antaniuką. Šis pamatė, 
Kaip visi jo brolį myli, 
Ir nuliūdo, ir pavydas 
Jam širdin įleido gylį.

Pas matutę jos vaikelis.
Ko karštai taip šnibždžias juodu?
Ko bėgioja, mostaguoja? — 
Tartumei, išgėrė nuodų! 
O veidai piktai iškrypę!
Ko tat juodu taip įtrako?...
Ant Joniuko kalnus verčia!...
Šit balsiai Antanas sako:
— “Ak, matute! neiškęsiu!
Reikia Joną nusikarti!”
— “Niekai! skųsk taukiaus jį tėvui!...
Ašen eisiu jį išbarti!” 
Ir matutė, tai ištarus, 
Tuoj išbėgo nuo Antano. s 
Šis-gi, vienas pasilikęs, 
Taip rūsčioj širdyj sau mano: 
“Na, brolyti, pamatysi!
Prasidės dabar kalkynės!... 
Tokį gražų, darbštų, šventą 
Pakamuosiu prisimynęs!”

Griučioj vaidas. Bus Antanas 
Naują kaičią prasimanęs 
Ir apskundęs brolį! — “Jonai!” 
Tat šėlsti jau išsiganęs!” — 
Šaukia tėvas: “imsiu virvę!”
— “Ne, tėtuši! jis meluoja!”...
— “Tu Šioks-toks!” — suriko močia: 
“Ginsies dar?! Jisai kamuoja 
Mano vaiką, kaip tik moka... 
Tas... pikčiurna, tavo Jonas!!...
Ir manęs neklauso!... Tėvai! 
Kas-gi čia didesnis ponas: 
Aš, pati, ar tas pienburnis!”...
Ir jinai pradėjo verkti...
Tėvas klausės, klausės, spiovė 
Ir limi išėjo merkti.
Vyras buvo tai nekvailas, 
Jau senai jisai pamatė, 
Kokią dovaną likimas 
Jam gyveniman pakratė. 
Nelabai jisai teklausė 
Nei pačios, nei josios vaivo. 
Tik skaudu jam, kad vienybę > 
Jojo namo vaidas draiko. 
Kenčia, tyli. Jonas ir gi. 
Brolis, močia nesiliauja;
Kaip tik moka, engia Joną, 
Piauna, geria jojo kraują.

Na, ilgai atmins vaikelis !...
Kas bus gero darbo, — bėga 
Vargšas skųsties pas matutę. 
Kad įnirš jinai! Lyg liepsnos 
Šėlsta jos jausmai sukrutę.
— “Jis tavę pradrįso mušti?!
Tas”... keiksmai čionai pabiro, 
Tarsi elgetos plutelės, 
Kad maišelis jo prairo.
Bet juk niekšas užsipelnė!
Drįso josios sūnų mušti!
Ne stiklinė net kantrybė
Turi čia, nors plyšk, sudužti! 
Ir be to dar kiek tai kartu 
Jonas ją skaudžiai užgavo: 
Du sykiu nusišypsojo, 
Rankos jai nepabučiavo.
Taip! jinai užmiršt negali:
Jis rugius su tėvu pjovė;
Jai su pietumis prieinant, 
Niekšas sau tik nusispjovė!
— “Na, atmonysiu, Antanai!” 
Sūnui sako ji atlyžus
Ir nakties ateinant laukia, 
Taip tat puikiai pasiryžus... 
“Bus čia, vyrai, kas nebuvę!” 
Mąstot jus. Įspėti geidžiat? 
Bet nevargkit, — neįspėsit! 
Net mintin neįsileidžiat!
Žinot, kas ta močia buvo? ' 
Velnio vergė — aš girdėjau...
Jus nustebot? Aš taipogi, 
Kad man sakė, netikėjau;
Vienas senis man atkirto: 
“Pasakyk, kad toks galvočius. 
Kam tat žmonės jas skandino? 
Matęs dar ir mano bočius”...

** *
Kad rūsti naktis atslinko, — 
Močia girion — velnią šaukti 
(Buvo sielą jam pardavus)... 
Ir pradėjo vėjai kaukti.
Medžiai linksta lig pat žemės...
Subildėjo šit griaustinis, 
Žemė sunkiai prasivėrė — 
Rieda kamuolys ugninis. 
Auga kojos, pilvas, rankos... 
Va, galva šitai išdygo! 
Stovi toks šaunus velniukas. 
Močekai drąsos nestygo:
— “Nugalabyk mūsų Joną” — 
Sako ji: “globėjau mano!”
— “Jei tiktai nepagailėsi 
Savo brangiojo Antano!”
— “Ne, sūnaus aš neparduosiu 1”
— “O kodėl? o kas čia bloga? . , 
Ką, ar tau blogai tarnauju?... 
Tik praleisk tą puikią progą, 
Tik palikk tą Joną gyvą, — 
Dailiai nugalabys judu!
Nuodų turi nusipirkęs!
Galą gausita abudu!”
— “Ar tiesa? ar gali būt?” 
“Ką? ar ašen koks'melagis? 
Jus temokat tik meluoti — 
Žmonės, apgavikai, vagįs!” 
Močia smarkiai išsigando. 
Veidūs jai ūmai išbalo... 
Gal ir tiesą velnias sako! 
Jonas tas biaurus begalo!... 
Ir ūmai ji pasiryžo:
Joną būtinai nukausiu! 
Vaiką velniui užrašysiu.
Bet pikčiuką aš apgausiu:
Amžių dailiai pragyvenę, 
Mes ant galo metavosim... 
Minti pertraukė velniukas:
— “Ar ilgai čia mes galvosim? 
Paskubėk! man laikas bėgti!”
— “Na, gerai, atvesiu vaiką 
Ryto naktį”... Džiaugias velnias, 
Taip prigavęs bobą paiką, — 
Linksmas žaibu smenga žemėn.
Močia grįžt namon įnirtus, 
Nors kaž kas, pamokyt Joną, 
Jam atkeršyt užsikirtus.

i* ** * . .
Antanukas greit sutiko 
Užrašyti velniui sielą, 
Jaunikaitis džiaugias: — “Puikiai! 
Tarna bent turėsiu! miela!” 
Ir pradėjo jis svajoti, 
Kuo galės kuomet pilikti. 
Pirks šarvus ir puikų žirgą. 
Jos, kur neš galva... Sutikti 
Girioj gali karalaitę...

—Vestų jąją... Karaliją 
Apturėtų... Prisikrovęs 
Aukso, deimanto eldiją, 
Parvažiuotų pas matute, 
Pas save ją pasiimtų... 
Kaip kaimynai pavydėtų! 
Buvę jo draugai nerimtų!...

* « •
į Dvylikta... Tamsu. Jau laikas...

• UJA
katalikas

Juodu eina... Vaikas žiūri: 
Koks bj||sųjįnatulės veidas!... 
Susitinka varnų būrį — 
Kranki^bi&riai, juosius lydi.
Dreba, žvalgosi vaikinas.
— “Mama”j'|nibžda: “aš bijausi!’ 
Tyli ji. Z Šiam mintis pinas, 
Lyg klajojant... Čia apuokas, 
Tarsi vaikas, sudejavo...
Eina šiurpuliai per kūną...
Su sparnu šikšnys užgavo...
O dangus tik niaukias, niaukias.
Gruma. Vėsula pakilo.
Medžiai ūžia, linksta, lūžta... 
Tik ūmai audra nutilo — 
Blizga žaibas, ir perkūnas 
Trenkė baisiai; žemė žiojas. 
Vaikas stvėrėsi mamytės.
Žiūri — jos burna putojus, 
Akįs blizga, lyg kad vilko.
Dantįs baltuoja yt iltis. 
Antaniukas net atšoko: 
“Oi! baisi!” Jo visos viltįs 
Nyksta. Baimė jį apžioja. 
Bėgt! Bet jo nebklauso kojos... 
Vargšas apmirė iš baimės...
Kad jis atsigavęs stojos, 
Bestovįs liepsnos’ lyg sostas; 
Milžinas kažkoks ten sėdi; 
O aplinkui kiek kipšukų!
— “Na, sūnel, ir nesigėdi!”
Sako jam meiliai matutė: 
“Viešpaties nereik bijotis!
Pulk ant kelių! Vaikas klaupias; 
Bet valdovas liepia stoties.
Čia velnaitis neša lakštą;
Antras ima, raštą brėžia;
Kitas (daktaras) vaikinui 
Ranką su nagu prarėžia, 
Mirko toj žaizdoj medžiuką — 
“Na, rašykis tik ant rašto!” 
Pasirašė. Kitas velnias 
Deda antspaudą ant krašto.
— “O dabar’’, taip sako viešpats: 
“Mes norėtumėm žinoti,
Ką parafe... Tu skaityki!...
Tu, vaike, turi kartoti!” 
Tuoj velniukas — sekretoris 
Griebia lakštą, aiškiai skaito. 
Antanukas jįjį seka.
Uodegas-velniukai raito:

Kur nedžiąugsis gerad'ėj’ai !... 
Kaip parduoda velniui sielą,

; Gal, brolau, dar negirdėjai? 
Aš taipogi. Bet tai — niekis! 
Ar toli čionai miesčiukas?! 
Viską taip gražiai už rublį 
Pasakys advokačiukas...
Kipšas pabaigė skaityti 
Ir kaž ko vaikinui moja. 
Šis nemato. Tat matušė 
Sako: “Eik, bučiuokį koją!” 
Vargšas stovi, lyg apsnūdęs...
Velnias veda jį, nabagą, 
Prie valdovo, spaudžia sprandą... 
Šis bučiuoja į... pusnagą.
Kad nesukvaknos pikčiukai!
Net ir žemė sudrebėjo...
Va, ir viskas vėl išnyko;
Tik ausys’ ilgai skambėjo.

*- I C # #i. *• •*- ? X.. . jf-

Ką-gi? liūdi jau Antanas, 
Sielą pragarui pardavęs?!
— “Greitai gal tenai pakliūsiu... 
Gal ir velnias bus apgavęs?” — 
Mąsto jis: “ar seksis^Jouą, 
Savo priešą pražudyti?
Ar suspėsiu laimės krislą, 
Bent krislelį Čia įgyti? 
O kas kaltas bus? — Matutė. 
Tat jinai apsuko galvą!”...
Jis prisiminė jos veido 
Baisią, pragarinę spalvą, 
Biaurų veidą kipšo vergės — 
Taip šlykštu jam pasidarė!
Jo krūtinėj prieš matutę 
Kįla jau galinga karė. 

• ■ . ■ ■ : x
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Jojo mdtina tuotarpu 
Tyli, tai‘si, susigėdus 
Tarsi, bijosi! sūnelio, 
Jojo laimę tftip suėdus.
“Bet ka§ veikti? Kas praėjo, 
Neikuomet Tųebsugrąžįsi.
Ateities migloj kas slepias?
Kad ateis, tada pažįsi. 
Pagyvensim — pamatysim! 
Gal nebus ir nieko bloga.
Gal apšvies dar laimės saulė 
Mūsų langus, mūsų stogą”... 
Taip jinai save ramina.
Bet širdyj vis baimė siaučia, 
.Siaučia juodos-abejonės...
Oi, širdis! Ką ji prijaučiu?...

Antaniukas jau atkuto: 
Išgąstis senai praslinkęs! 
Šit svajonėje vaikinas 
Veikia, velnią užsikinkęs. 
Mato turtų aukso kalnus; 
Mato laimės šviesa diena; 
Mato garbe ir godonę; 
Bet ir priešą regi vieną. 
Kur tik eina, vis ją randą; 
Ką tik veikia, tas vis griauna^ 
Ką pasiekia, piktas priešas 
Vis išplėšia, vis prigauna. 
Ne! pražūsi! Kas-gi kaltas? 
Bus Antanas pergalėti! 
Ne! pražūsi! Kas-gi kaltas? 
Nereikėjo prasidėti”...

Vakaras tylus atėjo.
Miegas gulti žmones varo.
O Antanas stovi girioj.
Ką jis pusnaktyj čia daro?
Laukia savo juodo sėbro, 
Žvalgos, dreba; draugo bijos, 
Bijos tarno. Dar nemato... 
Šis-gi iš namų jau vijos.
Kaip jis gali beapleisti 
Brangią sielą! Tiek prekiuoja! 
Ai, kiek reiks tatai privargti!
Ir pikčiukas net dejuoja:- 
“Negaliu nuo jo paeiti;
Negaliu nei atsisukti.
Dieną, naktį sergstu jįjį... 
O juk gali dar išsprukti!” 
Čia Antanas atsisuko, 
Žiuri — stovi jaunikaitis, 
Vokietaičiu apsirėdęs, 
Taip kaip rėdosi velnaitis. 
“Kipšas!” mąsto sau Antanas.. 
Baimė tiesia prie vaikino 
Savo baisią, šaltą ranką...
Šis ir bėgti nebmėgino — 
Nebgalėjo: taip nutirpo!
Čia ir sako jam velniukas: 
“Ko valdovas mano nori?
Patarnausiu. Aš — kipšiukas”... 
“Na, jisai manęs nesmaugia...
Aš — valdovas?!” Ir Antanais 
Atsigavo, — lyg nuseko 
Baimės begalinis tvanas.
“Na, gerai! Ką jam uždavus?” 
Nieko kita nebsuranda, 
Sako: “Eik, užpulk ant Jono 
Ir nusukk, kol kas, jam sprandą!” 
Jam piktasis taip atsako: 
“Ten, kur Skinija sriovena, 
Tarp kalnelių pasislėpus, 
Brolio priešas ten gyvena.
Eikk pakrančiais; susitiksi 
Su žmogum; jisai galingas. 
Jis išpildys, ką tu nori.
Dar, manau, bus tau dėkingas”..- 
Jonai, Jonai! Kas išgelbės, 
Kas apgins tavę? Nelaimė 
Vis artyn... Dangus jau ūkias... 
Vargšo nekamuoja baimė.
Sukas jis linksmai po ūkę. 
Jis nekaltas. Ko bijosis? 
Gal kad priešais apsiniaukę? 
Jis tik žiūri, kas čia stosis...

** *
Šaltą žemę jau apklojo 
Patalai balti, pūkiniai, 
Gražus, švarus patalėliai, 
O stori, o begaliniai!
Miega sau gardžiai žemelė 
Ilgą, gilų, saldų miegą. 
Tiek, geroji, juk darbavos — 
Reikia tat atnaujint jėgą- 
Gera jai. Ramiai sau ilsis... 
O žmonelės vis nerimsta.
Va, šit vienas brida girion, 
Nors snieguos’ lig juostos grimsta. 
Brida, vieputan susmunka, 
Prunkščia, pyksta... Išsirito...
Šit dauba. Ant-kranto ledas. 
Šis paslydo ir nukrito.
Skinija po storo ledo 
Čia sapne gardžiai svajoja. 
Net čiurlenimo negirdįs — 
Minkštos pusnįs jąją kloja. 
Vargšas patogiai nukrito; 
Kelias buvo tik trumpesnis; 
Truputį gal nusigando...
Na, užtat dabar piktesnis. 
“Na, gerai! Likau nors gyvas !... 
Kur-gi mano protas buvo, 
Kad nepašaukiaus velnaičio?!... 
Kad-gi kliuvo man, tai kliuvo! 
Nusibraižiau, nusiengiau.
Kas-gi kaltas? Gi brolelis!... 
Ašen tau nedovanosiu!
Oi, kad gaus, tai gaus vaikelis!”... 
Taip balsiai Antanas burba 
(Jis tai buvo), čia priėjo 
Nepažįstams jaunikaitis;
Linksmas balsas suskambėjo: 

^Toliau bus''

Brukuojamos Mašinukės

Kaip žmogui yra linksma skaityti 
laišką drukuotą su mašina, nes 
viską galima aiškiai suprasti.

Paveikslas Popiežiaus Pi 
us’o X.

ui
Ui
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Yra tai labai puikus paveiksiąs Šv. 
Tėvo. Ant paveikslo išrodo taip 
kaip gyvas. Apatiniai rubai balti, 
o viršutiniai raudoni — paveiks- 
lo-gi dugnas tamsiai žalias. Žo
džių sakant paveikslas labai gra
žus. Miora jo 18 colių pločio, o 24
ilgio. Preke.................................26&

J. M. TANAMEVICZE 
3244 S. Morgan St. Chicago, III

Po eimtą budelių! Negalima su. 
prasti, ko tas žmogus nori, nes 
laiškas yra taip biauriai rašytas, 
kad jį kelis kartus perskaičiau ir 
dar negaliu suprasti, ką tie jo iš- 
kreivinimai reiškia. Tur but ar 
tas žmogus nežino, kad galima 
pirkti drukuojamą mašinukę ui 
pigę prekę, su kure galima gro- 
matas iŠsidrukuoti.

Practical Typewriter No. 8. Prekė 
$7.00

Su šita mašinuke galima drukuo- 
ti visokias gromatas. Ji turi 2 
raktus arba litaras, tai yra su vi
sais ženklais, didžiomis ir mažo
mis litaromis. Ji yra tvirtai pa
daryta ir su nikeliu apvilkta. La
bai puikiai drukuoja ir pati regu- 
luoja linijas. Kada ateina prie 
linijos galo skambalas duoda ži
noti, jog naują eilutę reik pradėti.

Odell Typewriter. Prekė $Mo 
Šita mašinuke yra taip gera, kaip 
ir mašina už JlOO.oo. Su ja gali
ma drukuoti po kelis šimtus gro- 
matų ant dienos, nes ji greitai ir 
dailiai drukuoja. Ji yra padaryta 
iš čysto plieno ir prie jos nOra ki
tokio materijolo kaip tiktai plie
nas. Litaros taip-gi yra iš plieno 
ir užtai tokia mašinuke gali laiky- 
ti šimtą metų. Šias mašinukes, 
pirmiau parduodavo po $20.oo

American Typewriter No 2. Prekė 
$4o.oo

Ši mašina naujausio išradimoDru- 
kuoja dailiai, greitai ir lengvai.

The Niagara Typewriter. Preke $12.00 
Šitos mašinukes litaros yra vieno 
raktuko taip kaip mašinukB 
"Blichonsderfer”, Į ją taipgi gali
ma imti litaras lietuviškas, rus- 
kas ir kitokias. Brukuojami su vie
na ranka. Greitumas darbo toks 
jau, kaip ant Odeli.



KATALIKAS
m?

Stereoskopai arba Te® 
leskopai.

Remkite tuos biznierius, kurie garsinasi “Katalike”.

Labai linksma knyga

HUMORAS IR SATYRA
I /
I

'^EBSE3Z3S£SfflE9&SR»BBSE£!!9E£lSBb,
Stcreoskopas arba Teleskopas yra tai 

prietaisa arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai ant 
abrozėlio, abrozdispavirstai naturaliską 
paveikslą, kuriame matai čiclas grupas 
žmonių, triobų, visą miestą, plačius lau
kus, miškus, daržus ir teip toliau, teip 
kaip kad pats toje vietoje būtumei ir 
viską savo akimis matytumei. Telesko
pas paverčia l naturaliską Esybę, padidi
na jį, atskirsto žmogų nuo žmogaus ir 
išrodo jau ne paveikslu, bet tikru atsiti
kimu; *”

Męs turimo dabar ant pardavimo gra
žiausius stereoskopiškus paveikslus kaip 
matome žemiau surašytus.

SERIJA. I
Susideda iš 12 Sterooskopiškų paveik* 

stelių pundelyje. Prekė 50c. už 
pundelį.

Štai ką juose gali pamatyti.?
1 StebCtini 'griovai Yellow-Stone Par

ko.
2 Kvietkinė paroda, mieste Saratogoe,

N. Y.
8 Bowery gatvė New Yorke.

4 Didysis vandens puolimas, Yellow
-> Stone Parko.

5 Typiška tabako farma, Kuboje.
6 Sūdo butas mieste Honolulu, ant sa

los Hawaii. ‘
7 Žuvų rinka, mieste Manilės, ant Fili

pinų salų. „
8 San Jose gatve, mieste San Juaii,

Porto Rico.
9 Puikiausia pilis mieste Rheinstein,

Prušuose.
10 Puikiausias Zurandolis Salone do Je- 

netes, mieste Vienoje.
II Švento Mykolo palocius, Peterburge ' 

Rosi joje.
12 Švento Petro bažnyčia ir pliacius Ry

me.

SERIJA II.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų paveik

slėlių bakselyje. Prekė 75c. ui 
bakselį.

Štai’ką juose gali pamatyti:
1 Gražiausias vandens puolimas, Hava

na Glen, N. Y. \ j
2 t)randžiq sodas, Floridoje.
8 Didžiausias pačto budinkas, New 

Yorke. .
4 Stebėtinas vandens puolimas, Niaga

ra Falls, New York.
5 Puikiausia svetainė United States

Hotelyje, mieste Saratogos, N. Y.
6 Kupčyška gatvė, Obispo, mieste Ha

vanos, Kuboje.
7 ^Ūkininko namai, Kuboje.
8 ^plukdymas galvijų mieste Manilas,

ant Filipinų salų.
9 Geležinkelis ant salos Hawaii.

10 Gatvė miesto ManilCs, ant salos Fi
lipinų.

11 Kapelija “Sousa” ant Paryžiaus pa
rodos, Prancūzijoje.

12 Paimu daržas mieste Frankfort, Pru
snose.

13 Merginos parduoda kvietkas mieste
Koponhagen, Danijoj. f'

14 Puikiausias kvietkų darželis, mieste
Monte Carlo.

15 RustoenvaI vandens puolimas, Nor
vegijoj.

16 Opera avenue gatvė, Paryžiuje, Fran
cu zi joj.

17 Motorų duclės su kardais.
18 Moterys prie arbatos.
19 Motina kūdikį prausia.
20 Kaip labai dideli tie mažukaL
21 Vakaro diskusijos.

Ir keturi kitoki paveikslėliai.

SERIJA III.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų paveik- 

Alelių iš Kristaus gyvenimo. Prekė
Sl.oo už bakselį su 22 paveik

slėlių.
Štai ką juose gali pamatyti:

1 Kristaus užgimimas Betlejaus Stai-
** nelėje. *
2 Trys Karaliai atlanko gimusi Kristų

ir dovanas jam kloja.
8 Kristus, dar kūdikiu būdamas, moki- 

kina daktarus Jeruzoliaus bažnyčio
je. ... ■'

4 Kristus ant svodbos, Kainoj Galilė
jaus. Permaino vandenį į vyną.

6 Kristus ant kalno kalba priešais mi- 
■pę žmonių.

6 Judesius savo pabučiavimų išduoda
, Kristų žydams.

7 Simonas pagelbsti Kristui kryžių
nešti. «• ’ - - •

8 Šventa Veronika apšluosto veidą
Kristui, •

9 Jėzus ramina moteris, kad jos neverK-
. tų. 2. ’ -

10 Jėzus prie kalno Golgotos, nukryžia-
vojimo vietos. . J

11 Žalnieriai ir Šv. Petras prie kalno
1 (Golgotos. •
12 Ėristus paveda savo motiną Jonui.
13 Skaito Kristui myrio dekretą ant kai-

•'no Golgotos. <
14 Žydas ruošiasi kalti Kristų prie kry

ti) žiaus.
15 Kristus nukryžiavotas.
16 Kristaus kūną Ima nuo kryžiaus.
17 Kri r kepasi ir grabo.

.5 j - _______

F J. M. TANANEVIČE

3244 S. Morgan st., Chicago.

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

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

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

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

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

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

HUMORĄ IR SATYRĄ.
i

Pinigus šiųzdamas adresuok taip:

JONAS M. TANANEVICZE
3244 So. Morgau Street Chicago, III.

Kas atsiųs $2.00, gaus tų juokingų knygų ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.

Pigintas Kotų, Siūlų Drąsių ir Andarokų
dėl moterų, merginų ir vaikų. Drabužiai pirkti čia sučėdys 
jums pinigus. Mes tankiai nuperkant visų tavorų nuo fabri
kos, kada jiems pritrūksta pinigų. Taigi mes nuperkam pi
giai ir galime jums sučėdyt, nes perkam už “cash” pinigus.

Moterų Siutai čystos vilnos, spuoguoti, juodo, mėly
ni no ir žilo kol., 32 col. kotas, naujos mados flJQ

andarokas su gražiai kvoldais, $14.50 verti..VvauO
\ M Moterų Dresės pasiutds iš vieno šmoto materijos, ju

odo, mėlyno ir žalio kol. jeke mezginiuota, “JĘ 
$18.50 vertės tik.................................

' Moterų Caracul Kotai 54 col. ilgio, su puikum kalnierium, su 
vienaeile gražių guzikų, visokio didumo, $20.00
dabar tik........................................................................ Wlfc. IV

Moterims Putrų Setai, puikus dideli mufai, su šeško galvos ir 
uodegos ornamentais, dideli pavidalo kalnieriaus
mufas, vertes $10, po...................................................... I V
Moterų Panama Andarokai, raudono, mėlyno ir juodo koloro 
kriaučių pasiūti, su kvoldais, vertės $4.50, parsiduos $2.98 g
Moterų Šilkinės Jekės mėlyno, juodo ir rudo koloro, mezgi
niuotas kaklas, su visokiais padailinimais, vertės $5, 6^ (1O į 
dabar tik......................................................................... VWiwO '

; ><

Pilna knygute 
mus markiu tu
ri vertes $2.50 
pinigais, $3.oo 
tavorais.

Duodant
mus mar-i 

kės suįTj 
10c pirki

niu. TJ.

VYRU $15 SIUTAI ir OVERKOTAI ŠIO
Didžiausi pigumai kaip dar nie

kad nebuvo.
OVERKOTAI čystos vilnos juodos ker
sey materijos, naujausios mados, 

tikpo............ riMn
SIUTAI čystos vilnos Imi
serge,juodi, visokios | i
mados ir didumo, ir e LJ į 1 J 
storų vyrų tik............

Siutai ir Overkotai nuo fabrikos 
geriausių firmų jUK MEĮ 
parduodam po....... II

Dubelta- 
vos mar
kes Sere- 

doj ir
Ketverge

J Telephone Gary 182

* J. T. Wacliowski | 
J ADVOKATAS | 
A Varo provas suduoso kopasek- i
* mingiauslai. Reikale kreipkite! \
F po antraszu: v
a Broadway & Seventh Ave. ?
A GARY. IND. a

Jusu Natnuose

Jus norit geriausią—nie
kas nėra geresniu dėl jus 
draugų. Kiekvienam na
me turėtų rastis zopostas 
geros arielkos dėl priė- 

mimo savo pažįs- 
lęSfrA tarnų ir dėl apsi- 

saugojimo ligų, 

BįAkiek’iena8 gy- 
dytojas vėlina

WA Solo Rye

Cedars y

Riebus \Skanus \ lx/

Labai 
yra tin- 
kanti a- 
rielk.dėlV 
šeimynų.

IMKIT BUTELI NAMO 
8ZENDIE

STRAUS BROS. CO-
Inidlrbejai Chicago

T. Padlackis, lietuvis agentas

Telefonas Canal 3263

DAKTARAS S. WISS1G
ISZ SENO KRAJAUS ’ .

Sn geriausia pasekme gydo visokias kroniszkas ligas vyrų ir moterų, kad 
ir užsisenėjusias. Jei kiti jus neiszgydė nueikit pas ji, o jis jumis apžiūrės 
ir pasistengs pagelbėt.

Dr. Wlsslg duos geriausius vaistus isz savo aptiekos.
Pirma rodą dovanai.
Valandos kasdie nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 3 iki 4 ir nuo 6 iki 9 vakare, 

Nedėlioms nuo 10 iki 2 po piet. Ofisas randasi ant
1727 — 18-th St., Chicago,

(Tarpe Paulina ir Wood Strs.)

Jonas M. T ananevieze,
Agentas dvieju didriansiu ir geriau- 
aiu „Fire Insurance” kompanijų ty.

nCnUil ir Rijil firs tani' Co.” 
Norėdami insekoruati savo locnastl ateikit pa.

JONAM TANANEVICZE,
8244 So. Morgan St., • CHICAGO, LL.

KOLONIA WAWEL
ARMSTRONG CREEK, WIS.

j -■

__ ____ .„RENTED HOUSE
$10

Sffl*’.l'i-Tį1 • A MONTH

OUR 
FARM 

HOUSE

I i
OgJĮja /n^opęs gyvena miestuose, tokiose šapose ir mo- 
UgikIv ka už malkas kūrenimui, už vandenį gėrimui, mo
ka randas, augštą mokestį už valgį.
Įfarj gali gauti dailų pagyvenimą Wawel kolionijoje, 

Arrųstrppg Creek, Wisconsin, kur suvirs 50 lenkiš
kų šeimynų pjrkjų žemę šiemet — daugybe puikių medžių, 
užtektinai dąrbcųj— lauką lengva apdirbti.

Viena dakčfa nuvažiuosi iš Chicago — tikietas $5.50 
nuo Union d^po^firba Illinois Central. Šią žemę galima pir
kti po $15.00 ar $20.00 už akerį ant lengvų išmokesčių. Ran
dasi arti miesto’, mokyklos, krautuves ir t. t

geriau Ateik pamatyk mus, arba
PARASZYK REIKALAUDAMAS WAWEL’-
IO MAPOS. '

GRIMMER LAND CO.
• > ' ' I

ARMSTRONG CREEK, ’ - WIS.

Praneszame visiems 
lietuviams ant Brid
geport© ir apielinkėj 
kad musų ofise ran
dasi ofisas dvieju ge
rų Insurance kompa* 
nijų „Continental ir 
Royal Insurance Co.”

Jus rasit gerą progą drapanas pirkti
dėl vaikų ir vyrų dėl 
žiemos, Unios darbo 
drabužius mes rodom 
įvairios mados, neap
leiskit šios progos nu
sipirkti drapanas da
bar.

Overkotai su naujo pa
tento Presto mainomu 
kalnierium 

$10 iki $30
Vyrų Žieminiai Siutai 

didelis išsirinkimas 
naujos mados 34 ir 50 
didumo

$7.50 iki $25
Vaikinų ir vaikų Siutai ir Overkotai, didumo 
nuo 3 metu ir senesni,....................................... ’•'fc

ST. KUČIS, Lietuvys Pardavėjas.

KAMPAS BLUE ISLAND AVE., ir 18th ST.



Seniausia Lietuviszka Karczeraa 
CfllCflOOJE

L. AZUKO
3301 Auburn Ave., kerte 33čios gitrū

Dėlto asz ir turiu seniausią ruginių ir mielinių 
gėrynių, kaip szalto aluczio, gardžios arielkeies 
ir kvepenczių cigarų.

KATALIKO” AGENTAI

ANDRIUS JUREVIČE.

53.673.5553.673.55

Lietuviszkas Buffetas

BIBLIJA

BEKSBI

K. MAKAREV1CZE

Chicago, Ill85 Dearborn Street
Telephone Yards 1454

Matymas yra tikėjimas WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

Dr. G. M. Glaser Chicago, III3502 So. Halsted Street

Antanas Mahtinkub

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING, HATS, FURNISHINGS <£, SHOES

1922-1932 So. Halsted St

Antanas Tupikaths

•••••

Szis-tas naujo del ilgo gyvenimo

Parsiduoda Aptlekose

Kur galima gauti “Katali 
ką” pavieniais numeriais.

ST. CHARLES, ILL.
S. Kieta, P. O. Box 16.

FOREST CITY, PA 
J. Dzikas, Box 453.

25 Arthur
135 Aries

No. 25 
No. 26 
No. 27 
No. 29 
No 30 
No. 31 
No. 32 
No. 33 
No. 34 
No. 35 
No. 36

ROCHESTER, N. Y.
A. Kaspar, 19 Stoke St.

47.400.00 
6.275.00 

. 445.26 
1.506.85 

... 69.00 
... 7.50 

.. 200.00 
3.102.07

41.945.65 
.. 665.75

1.506.85
4.698.50

. 470.00
5.486.10
.. 32.83
4.200.00

WESTVILLE, ILL. 
Fel. Mineiko, Box 472,

21.887.10 
3.831.01 

.. 413.50 
. 190.75 

... 13.50 
16.210.00 

1.400.00 
4.698.50

MARGATE 
Dabartines mados

ELIZABETH PORT, N. J.
Boczkus, 211 — 3

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
J. K. Valinskas, 1419 Wentworth .

Paduodu del žinios vi 
siems lietuviams!

Mųsų lietuviai pardavėjai Antanas Martinkus, Antanas Tupikaitis ir 
Jurgis Kairis maloniai savo tautiečiams parodys mųsų tavoro gerumą, 
ir męs norime kad pamatytumėt mųsų tavorą kuris mums davė tokį po- 
puliariškumą.

GRAND RAPIDS, MICH.
W. Staseviče, 349 Hamilton St.

JERSEY CITY, N. J.
John Bartkus, 146 Morris

SO. BOSTON, MASS.
N. Gendrolis, 224 Arherns

JUOZ. RICKIS
781 Cliffort Av., Rochester, N, Y

43.92
39.88
35.92
28.19
24.43
20.73
17.11
13.55
10.06

6.64
3.29

$100.00
. 97.66
. 88.02
. 78.65
. 74.08
. 69.56
. 65.10
. 60.73
. 56.43
. 52.19
. 48.02

WORCESTER, MASS.
J. Vieraitis, 107 S. Harding
M. Paltanaviče, 15 Millbury

SCRANTON, PA.
J. Petrikis, 1514 Ross Ave,

PITTSBURG, PA.
J. G. Miliauckas, 

c-o Union Saving Bank,

Arba Szventas Rasztas Naujo Instatymo 
Lietuviszkon kalbon LszguldC Vysku

pas Kunigaiksztis Juozapas Arnulpas 
Giedraitis, antru kartu atspausta kasztu 
kun. S. Pautieniaus su komentorinm pa
rengtu kun. A. Staniukyno, telpa ežia 
iszguldinCjimas szv. evangelijų visų ke
turių evangelistų. Apasztalų Darbai Ir 
Apasztalų Rasztai pusi. 494 lietuviszko- 
mis raidėmis.

Drūtuose audekliniuose apdaruose su 
auksiniu ant nugaros paraszu ir auksi
niu ant szono paveikslėliu, gerai iszro- 
danti, gera spauda kaina su prisiunti- 
mu........................................... $2.00

Pinigus siųskit< ai‘ adreso:
JOHNM.TAbANEVICZE,

3244 S. Morgan 8t.
Chicago, 111.

59.005.68
ROKUNDOS NUO RUGPJŪČIO 12-tos

W. LYNN, MASS.
W. Waicenavicze, 26 River

KENOSHA, WIS.
ii. K. Petrauckas, 264 Pine

PLYMOUTH, PA.
St. Poteliunas, 345 E. River

Ko tu šauki 
broli?

^^^/~5^Na-gl kad 

mano *>urna r labai sausa,
tai begu pas

VINCA SKRABULI

lėliu, visokiu gražiu tiedu, geru britvu, drukavojlmul ma-

Dirbtuve Kukardų, Szarpų, Vėliavų ir Bažnytinių Karūnų, 
Pristato Draugystėms parėdus. Siuva Sidabru Ir Auksu. Rei
kale meldžiame kreiptis prie mųsų, o męs stengslmBsl kiek

vieną užganėdinti. Teipogi užlaikome gyvas kvletkas.
1718 W. 47-th St. CHICAGO, ILL.

NEW HAVEN, CONN.
Makarevlcze, 255 Wallace

SWOYERS, PA.
G. K. Antanaitis, Box 22.

TURTAS. 
Paskolos (Beal Estate . 
Paskolos ant knygučių 

Priguli procento ........
Padotkų skolingi ........
Neužmokėtos rokundos 
Už insurance ................
Knygos, Banka ir tt. . 
Uas kasieriu cash ....

LAWRENCE, MASS.
Rainanoskl, 99% Oak

Męs teipgi padirbam siutus jus pritikimui už kainą pradedant nuo

Krautuvė atdara vakarais išskiriant Seredos ir Pėtnyčios vakarus 
Atdara Nedėlios ryte iki 12 valandai.

2158 W. 23rd ST.
kerte Leavitt st Phone Canal 4019

Kas neturi nakvintis.' Pakeleivingi te 
gu atsilanko prie mųsų, o męs Jums 
duosime atsakauezią vietą pailsio ir pa 
tarnavimą visokiuose reikaluose.

Lieku, Su godone, ■ . -

Kasparas Idzilevicze 
3200 Auburn Ave.

Serijos No.
Serijos No.
Serijos No.
Serijos No.
Serijos No.
Serijos No.
Serijos No.
Serijos No.
Serijos No.
Serijos No
Serijos No

SKOLA.
Padotkų inmokėta^'.. . 
Padotkų inmokėta3iš ka 
Padotkų inmokėta kalta 
Išėjusios serijos ...... 
Geležinis kapitolas ... - 
Uždarbis ............ J. ...G
Uždarbis neišdalytas .'.. 
Skola ......................

o ten gausiu milžlnlszką stikląalaus isz 
gerti ir havanos cigarų parūkyti.

1500 Adams St. Gary, Ind

Inėjimai:
Pas kasieriu pradžioje metų 5.029.19 
Padotkų ......................
Procentų .....................
Premiumo ....................
lustojimo .....................
Perrašimai ...................
Paskolos atmokėta .. 
Prigulinčios mokestis 
Akcijos išsibaigusios

Per met likosi parduotų akcijų 789
Per meta likosi akcijų ištrauktu 444
Per meta likosi akcijų išsibaigusiu 123
Akcijų veikmėje ........................... 1762

' 59.005.68
d. 1909 IKI RUGPIUČIO 5-tai d. 1910.

Išėjimai:

Treinas išeina iš Illinois Central Stacijos, 12th St. Station prie Ežero, 9:15 
ryto. Mus treinas stoja prie 31st St., 43d St., 53<1 St. (Hyde Park), 68rd St. 
(Woodlawn), Grand Crossing, Kensington ir Hammond, kur pasažierius paims 
del Gary, Indiana Harbor, East Chicago, Hegewish ir Blue Island,

Vybės Balzamu, kuris yra išmėgintas ir pripa- 
turintis savyje jokių nuodų. Kas kenčia nuo 
sistėmo, pilvo kataro, stokos apetito, kosulio,

BROOKLYN, 
J. MHevskl, . „

Tikietus galima gauti stacijoj arba treinc.
Abstraktus, užrašus ir dytus padirbam dykai. Atsilankykjr daryk pinigus,

Kad aš Juozapas Barevlče jau antri 
metai kaip aš uždėjau tikri} lietuviš
kų sklodą visokių gėrymų arba (Who
lesale Liquor Deale ). Užlaikau vi
sokius gėrymus uuo pirmutinio iki 
paskutinio ir parduodu pigiau negu ki
ti. Telpogi tūrių saliunų ir svetainę 
del mitlugų veselijų ir balių. Meldžiu 
visų brolių lietuvių, kad reikalaudami 
kokių nors gėrymų, kožname reikale 
kreipkitės pas mane, bet ne pas žy
dus, nes gausite geresnius gėrymus už 
pigesnę kainų ir katrie ateisite kaip 
persitikrinsite, busite visi užganėdinti. 
Ant pareikalavimo siunčiu visokius 
gėrymus į visas dalis Amerikos.

JUOZAPAS BAREVICZE 
1701—1703 S. Canal ir 17 sts

Chicago, UI. • •

Didele Ekskursija in Lena Park, Snd., Ned. 13 Lapkr 
C. C. & L. R. R., gelžkeliu, Illinois Central stacija, 

Tikieto kaina ten Ir atgal 50c.

Kas nori apsisteliuoti Zozop gyvybės Balzamą tiesiok nuo mus, tegul rašo 

THE ZOZON CO.
CHICAGO, ILL.

N. Y.
87. Grand- St

Paskolos ....................  24.045.00
Akcijų ištrauktų ir išsibaig. 20.066.70
Uždarbis ..............................  2.899.98
Už insurance .....................................^7.50
Prigulenčios rokundos ........... 2.570.00
Procentų ....................................... 333.65
Iškaščiai abelnai ....................... 359.00
Algos ............ -........................ 157.00
Drukas, knygos ir kiti išdavini. 132.65
Pas kasieriu cash ................... 3.102.07

Serijos 
Serijos 
Serijos 
Serijos 
Serijos 
Serijos 
Serijos 
Serijos 
Serijos 
Serijos 
Serijos

3S-ta serija atsidaris 10 d. Lapkri
čio 1910 m. Meldžiame prisirašyti prie 
mūsų spųlkos, kuri yra seniausia ir 
mitingai būna kas ketverga 8 vai. 
vakare J. Ridiko salėj 3251 Illinois Ct.

Simon A. Pilackas, Sekr.
730 W. 17th St.

WATERBURY, CONN.
J. Žemautauckas, 39 Porter St
Sab. Waientinas 370 Humbold st

įdedamas Money Orderi arba poperinj pinigą laiške, o męs pasiųsim Zozon per Espresą.
Del rodų rašykit į Daktarišką Dept, Vyriausiu agentu yra KRZYWINSKIO APTIEKA 3149 S. Morgan St 

Stomikai ir taip žmones, kurie norCtų pardavinėti Zozon tegul klausia išlygų.

UŽLAIKO a Al l 1 l Al A 
puiku SALI U NA

Labai gardi arielkcle, szaltas bavarskas 
alutis ir puikus Havanos cigarai,

255 Wallace st. New Haven, Conn.

Lietuviškas Daktaras iš 
seno Krajaus.

Ofisas 845 Milvaukee Avenue 
Phone Monroe SOI 

nuo 10 iki 12 ryte Ir nuo 6 iki 9 vakare. 
Gyvenimas 1629 N. Spaulding Ave.

Tel. 4823 Irvring Park 
priesz 9 vakare ir nuo 12 iki 2 po piet.

Broliai neeikit pas žydą
Męs paeiti varu Siutą kokį kae nori. Turiu įvairią 
kningą,skaitymą ir D.L.Kun. paveikslą, ir svarbu 
turėti “Kovos ties Žalgiriu” pav. 500 m. sukaktu- 
vią baisios karės su kryžiokais. Teipgi užrašau 
“Kataliką”. Teipgi pas mus randasi visokią kny
gą ir paveikslą L. Kunigaiksčią. Antrašas:

KAZ. KUCZINSKAS,
1SS U. Wishiagton SI, Wiikss-^rre, ?a.

ZOZON yra nauju ( 
žintas kaipo Ėalzamas, i 
Kataro ir peršalimo vis 
nerviškumo, galvos skaTdėjirfo, stokos kraujo, astmos, nusilpnėjimo, 
peršalimo, Bronchitis, Neuiralgjjos, vidurių, negromuliavimo, ir visų or
ganų, -tai yra geriausias Tonikas kaip vyrams, taip ir moterims, tegul už 
siorderiuoja bonką Zozon,

Kaiaa $100

3149 South Morgan Street,
Kertė 32-ros gatvės.

Jeigu, broli, liūdnas būni, Vakarais 
liūdnume žuvį, tai pas Rlck| eik kas
dieną, Jis priima kožuų vienų Clif
ford Ave. Henry kampo. Lai kiek
vienas atsilanko. Pirmas Lietuvių 
viešbutis,

Home Phone 5672.

WILKES-BARRE, PA.
A. Šeškeviče, 501 New Grand St 
W. Adominas, 34 Logan Street.
J. Kučinskas, 238 Slocum Street.
K. Kučinskas, 168 N.Washington st.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Prof. Julius S. 

užtikrina, kad iš- 
mokys šokti kiek- 
vieną 3aun$ kr se- 

jjOąA Hak nų. Išmokina val- 
cų 6 rųšlų ir taip, 
kad gali drąsiai ei- 

X-VtS ti šokti publikoje. 
Talp-gi jis išmokys ir kitus šoklus su 
6 vakarais; vakare nuo 8 valandų iki 
11. Kas moka vaikščioti, tas gali iš
mokti ir šokti. Kas nori mokytis te
gul ateina į svetainę, po numeriu, 
2119 So. Halsted St, mokinu kas 
dien, aprat šventų dienų. Prof. S. 
praneša visiems, kurie nori Išmokti 
tuos šokius, kad ateitų sekančio adre
so: 2124 So. Halsted St. Ofisas ant 
3-člų lubų. Atdaras nuo 6 iki 8 vai. 
vakare. Nedėliomls nuo 8 vai. ryto 
iki G vai. vakare.

Taipgi išmokinu buck 8 wing; buck 
skirt; Irish jig; Spanish clog; Spanish 
waltz; waltz two step ir wait side 
step ir 95 kitus.

Kad užganėdinti savo kostumerius, mes dabar par
duosim savo likusius kelis tukstakčius Lotų, tik
tai po $10.oo, kožno tikra vertė, $150.oo, o likusius 
lotus šalę dirbtuvių parduosim po $25. Atsilan
kyk ir pamatyk mus dirbtuves bedirbant.

J. Kuczinskas, 
238 Slocum St. Kingston, Pa

mūsų keliaujantis agentas Chlcagoj 
ir apiellnkčse. Pas jį galima užsi
rašyti “Katalikų” paduot apgarsini
mus ir visokius drukoriškus darbus. 
323G So. Morgan St., nuo užpakalio.

“Kataliko” Išleistojas.
Siuvu visokias vyriszkas drapanas 

kaip tai: Overkotus ir visokios ma
dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 
busite užganėdinti. Turiu daugelį vi
sokią ceikią; priegtam senas drapa
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
buoju. Meldžiu kreiptis po antraszu:

CHICAGOJE, ILL.
J. Tananevicze, G70 W. 18 St.
J. Valaskas, 345 Kensington Av.

M. Kaltis, 1G07 N. Ashland Av.

šiuoml apreiškiu pagodotai visuo
menini, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 19 
metų, perkėliau savo ofisų ir gyveni
mą į savo locną nahų po numriu

3149 So. Morgan St.
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir llgšol. Pasi
tikėdamas, jog gerbiama publika Ir to- 
llaus mane rems, eslu namie ant kiek
vieno pareikalavimo dieną ir naktį. 
Estu specialistas Ilgose vaikų, moterų 
ir vyrų ir užsendintose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser

KALNIERIAI
Tinkanti diena ir vakara 

dėvėti
15c, 2 ui 25c. Cluett, Peabody & Co., Išdirbėjai 

ARROW MANKETAI 25c.

GEORGE HAZARD 
PLUMBERIS

Suveda gazą, euras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 
atlieka ir savo darbą gvarantuoja.

3252 Emerald Avenue • - Chicago, Ill.
Telephone Yards 4527.

BROCKTON, MASS.
B. P. Miszkinis Co.
John J. Ramanoski,

CHICAGO, ILL.
Fonas Baltis, 2239 W. 23-rd 
fonas Davidonis, 2449 Dearborn 
L Steponis, 3241 Illinois

SO. BOSTON, MASS.
P. Mikalauckas, 248 -

VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELE KRAUTUVE 
Gereusiu armonikų, skripku, klernetu, triubu, koncertinų Ir dau
gyba visokiu muzikaliszku instrumentu. Puikiausiu dzlegoreliu, 
lenciugk"“ *'_J ----- — ■*“*---------- ” 1
szinuklu, albumu, revolveriu, k:. ___
maldaknygių, visokiu gražiu popleru del raszymo gromatn tuzinas K |3«l 
25c., 5 tuz. nž §1.00. Atsiusk saro tikrą adresą ir už 5c. marką o ap- gf uįjl 
turėsi No. 3 katalogą su 450 paveikslu ir 1.000 visokia naudingu dai- ■ W 
ktu. Asz gvarantuoju kad mano teroras pirmos ktlasoe o prekes pl- K V 

LįMLl gesnes kaip kitnr. Orderius iszsinnczlu greitai in visus Amerikos, VLy 
“ Kanados ir Augiijos krasztus. Kriecziu visus a< lanki t su visokiais

pirkiniais Ir orderiais pas
M. K. WILKEWICH, Dept. K. 115 W. Market St., SCRANTON, PA

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevlcze, 255 Wallace

NORWOOD, MASS.
J.Pakarklis,1032N.Washingtonst.

KEISTUTO PASKOLINIMO IR B^DAVOJIMO 

DRAUGYSTĖ NO. 1. 31 „
STOVIS IR METINĖ ATSKAITA.

SILVER CREEK ir apielinkėse. 
M. Matuceviče.

Lietuviškas Saliunas
PETRO JAUKSZCZ1O

•*— ■ Oi vyreli alus, o
stiklai mllži- 
ni8Zkl, geriau- 
Bia8 vyna8 dek' 

27JL r J?'i tino rugine o ci- 
ai i garai tai net Isz

> k Paczio8 turki,ioE
rukai tai 

y- net dūmai kve-

PITTSTON, PA.
\d. Bendinskas, 42 Chesnuth

' Juozas šilkas
Keliaujantis Agentas Pennsylvanloj

Ir aplinkiniuose steituose.

The Square Realty Co.
(NOT INC) k ’

JONAS MAŽEIKO
Pirmiausias agentas ir notarijuszas 
del visokių reikalų ir rodos davėjas 
visose provose. Męs iszprovojem ko- 
geriausla arba greitai sutaikom. Kas 
norėtumėt pirkt namus arba fanna, 
tai męs paskolinam pinigus pigiause 

JONAS MAŽEIKO
130 Canalport Av., Tel. Canal 683

Gehkelio Laikrodėlis
Vyriškas arba mo
teriškas laikrodė
lis gvarantuot. ant 

i 20 metų paauksuo
tas dubeltavi luk- 
sztai puikiai visaip 
Iszmarginti, gerai 
laiką laikanti, la

biausia naudojami keliauninkų kurie tu
ri daboti laiką. Specijališkas pasiųlijl- 
mas: Męs nusiųsime šitą laikrodėli kiek
vienam C. O. D. už $5.75 ir expreso kaš
tus del peržiūrėjimo. Jei nepatiks, nemo
kėk nei cento. Už jį kitur mokėtum $35. 
14k. paauksuotas lenclugOlis dovanai 
prie laikrodėlio.

EXCELSIOR WATCH CO. 
904 Athenaeum Bldg;., Chicago, III.

THE FALCON CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigaru Fabrikas 

J. A NUTAUC SAV.
— Uždirba geriausius —

HAVANOS CIGARUS
1G01 W. 47th St. CHICAGO.

Tel. Yards 1785.

Telephone Canal 285

KAZ. KATUTIS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Persamdo kereczius ant
pagrabų, veselijų ir tt.

G68 W. 18th St. Chicago, IU.

K. STULGA
Užlaiko visokį tavorą kaip 
Batus ozeverykua Ir kitokius 
vsriszkus puikius drabužius.

Meldžiu nepamlrszkit mano krautu
ves, o busite meilingai priimti.

4518 So. Wood St Chicago

Nauja Daktariška knyga 
Daktaras Kišeninio.

Su paveikslais, naudingais patarimais 
Ir daugybe receptų nuo visokių Ilgų, 
gražiai apdaryta su auksinėm raidėm ant 
apdaro, Knyga parsiduoda po 1 dol. Tą 
knygą gali gauti dovanai utslraszyda- 
mas “Katalilrą” ant metų mokėdamas 
prenumeratos 2 dol. mųsų agentui.

M. P ALTANA VICZE
51 Millbury St Worcester Mail

Lietuviška Pirtis
ALEX KUPSHAS 

Užlaikau geriausią lletuviszką, rusiszką 
ir turkiszką pirtį ant Bridgeport. Ma
no pirtis buna ketvergais del moterų o 
pOtnyczlom ir subatomis del vyrų. Taip
gi užlaikau pulkų sallnna su visokiais 
skaniais gėrimais. Kuris pas mane atsi
lankys bue ezirdlngal priimtas.

«81S SO MORGAN 81

Godotini draugai!
Kauno rCdybos ir visi pažįstami, ne- 
pamlrszklte manęs, jog asz paeinu 

nuo Szidlavos. Meldžiu at
silankyti po No.

Antanas Būdžius 
1445 S. Halsted Str.

Dr. Thomas McHugh
Katalikas,rodą duoda dovanai. Pasek
mingai gydo visokias kaip vyrų taip Ir 
moterų ligas. Reikale daro pats opera
cijas.

Offisas ir gyvenimas

5000 S- Ashland Avė.
Valandos: Nuo 1 iki 2, ir nuo 7 Iki 8 

vakare.

Dr. Thomas McHugh 
Physician and Surgeon 

Offise and Residence
5000 So. Ashland Ave. Chicago

Hours; 1 to 2 and 7 io 8 p. m.



as žydą
i. Turiu įvairią 
eikslų, ir svarbu 
500 m. sukaktu- 
Teipgi užraka

Antrašas:

4.

Administracija Liet. Teatr. 
Draugystės po priegloba Šv. 

Martino.
Vine. Armonas, Prez., 

941 — 33rd St 
Stan. Stoneviče, Vice-prez., 

3206 Auburn Ave.
Martinas Z. Kadzievskls, Prot Seki., 

3244 So. Morgan St.
A. Kasparaviče, Fln. Sekr., 

3239 Auburn Ave.
J. M. Tananeviče, Kaslerius, 

3244 So. Morgan St.

Potainčje 32 Place ir Auburn avė. 
pertsatymui dainuos “Birutės” cho
ras Vadovaujant M. Petrauskui.
baigoje bus puikus BALIUS. Pradžia 
6 vai. vakare. Tikietai 25c, 35c, 50c, 
75c. ir $1.00. “Birutės” Draugija.

m-
šaukite pas L. Kasper, 3129 Went
worth Av., Chicago, HL (0)

ii
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M. PALTANAVlCfl | 

51 Millbury St

ajo, III

Lietuviška Pliti I
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Užlaikau geriaush Henriai 
ir turkiszką pirtį ant fc-M' 
no pirtis būna ketvergiu 
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REŽISIERIUS TEATRŲ. 
Martinas Z. Kadzievskls, 

3244 So. Morgan St

Administracija Dr-tės Šv. 
Stanislovo V. ir K. 
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave.
Mot Randis, Pagelblninkas, 

4608 So. Wood St. 
Paulius P. Baltutis, Prot. Rašt, 

3244 So. Morgan St.
Jurgis Brazauckas, Fin. Rašt, 

4551 Hermitage Ave.
Kazimieras Stulga, Kaslerius, 

4513 So. Wood St

Administracija D. L. K. Vy
tauto Politiško Kliubo.

WILKES-BARRE, PA. 
John S. Lopatto, 

Attornei-at-Law, Prezidentas, 
47—4S—49 Beunett Building. 

Petras .Acevlčius, Vice-Pre.,
58 Sherldau St.

Silvestras Pileckis, Trot. Sekr., 
462 E. South St.

Kazim. Kučinskas, Finansų Sekr., 
168 N. Washington St.

Ant Sheskeviče, Finansų Sekr., 
501 New Grant St 

Jurgis Rėkus, Kasierlus, 
138 So. Meade St.

Petras Mažeika, Globėjas Kasos, 
G62 Northampton St

Jos. Barzdaltis, Globėjas Kasos, 
4S0 Stanton St.^ 

Juozas Grimaila, Maršalka, 
31 Tonnary St.

11285
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Thomas H
Katalikas,^ doodad 
m togai gydo vistas 
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Chicago

TREČIAS DIDELIS BALIUS.
Parengtas Draugystės Lietuvių Jau

nikaičių Dainos Mylėtojų, atsibus ne
dėlioję, Lapkričio (Nov.) 20, 1910 m. 
Klaccl salėje, kertė 19-tos ir Leavitt 
St. Balius prasidės 5 vai. vakare. 
Inžanga 25c. porai. Maloniai užpra
šomo visus lietuvius ir lietuves, se
nus ir jaunus kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti, nes paskutinis prieš Adven-. 
tus nedėldienis, kur galėsite gražiai 
pasilinksminti prie puikios muzikės, 
o draugystė visus svečius priims kuo- 
puikiausiai. Nepraleiskit to teip pui
kaus bailaus. Su guodone,

Komitetas.
Pasarga: 18-tos gatvės karai pri

veža prie pat salės, 22-ros iki Leavitt, 
o ten išlipen eikit iki 19-tai. (46)

Reikalinga 400 darbininkų Michi
gan© ir Wisconsino giriose; mokestis 
nuo $26 iki $32 ant mėnesio ir bur- 
das, darbas ant visados. Kožnas 
turi užsimokėti kelionę iš Chicago 
$6.00.- Ateik tuojaus arba rašyk in- 
dėdamas už c2. markę. Lietuviškas 
agentas

John Lucas, 
1363 W. Chicago Av., Chicago, Ill.

Ant pardavimo Grocerne ir Bučer- 
nė taipgi du vėžliai ir arklys, visi 
bučernės trankiai Ir stalai taipgi Ice 
box. Viskas jiaralduoda už $700. 
Atsišaukit pas John Nowakowski, 
4440 So. Wood Sc., ant Town of 
Lake. . ■ (47)

Mes užlaikėm lietuvi pardavėja A. Krinka No. 13, ateje klauskit jo.

Paleškau Antano Stasltlko, paei
nančio . iš sodos Paplnaujl, par. Kve- 
daines, gub. Kauno. Meldžiu duot 
žinią

3357

ant adreso:
Jos. Yuknls,

Auburn Av., Chicago, Ill.
(45)

■ . 8.
Parsiduoda Įabąi .pigiai Groserne Ir 

Bučernė, vieta gera.jir biznis eina ge
rai, ant cielo bloko, tas vienas Storas 
tėra. Priežastis pardavimo, savinin
kas išvažiuoja į Lietuva į trumpą lai
ką, o prieš žiema geriau ir biznis va
ryti, bo nerelk ledų ir Stopai negenda. 
Vieta apgyventalietuvių ir lenkų. 
Prašom ateiti ir pažiūrėti ant šito ad
reso : John Jonikaltis, 4330 S. Wood 
St., Chicago, HL (46)

Kada rengsi Vestuves

Administracija Draugystės 
Lietuvos Sūnų No. 1. 

ANT TOWN OF LAKE. 
Stan. Anučauskis, Prez., 
4559 So. Hermitage Ave.

Juozapas Klimas. Vice-prez., 
4527 So. Marshfield Ave., 

Juoz. žalandauskas, Prot Rašt, 
4513 Hermitage Ave.

St Valtekaltis, Fin. Rašt,
B. Vaitekaitis, 4549 S. Hermitage Av. 

Antanas B. žemaitis, Kaslerius, 
4731 So. Wood St

Kliubas Lietuvos Kunig. 
Mindaugio.

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

Martinas Kadzlevskls, Sekr., 
324-1 So. Morgan St.

J. M. Tananevlče, Kaslerius, 
3244 So. Morgan St 

Kun. M. Kraučunas, Kapelonas, 
32nd Pl. and Auburn Ave.

Vyriausybė Susivienijimo 
Lietuvių Namų Savininkų. 
Aleksandra. Byanskas, Pirmininkas, 

8327 Auburn Ave.
J. K. Chmelauskas, Raštininkas, 

3231 Auburn Ave.

Administracija Dr-tės Šv. 
Juozapo Laim. Sm.

i Juozapas Zalandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

Juozupas Klimas, Vlce-pre., 
4527 Marshfield Ave.

. Juozapas Paleckas, Prot Rašt, 
4558 So. Marshfield Ave., 

Jonas Pšelgauckas, Fln. Sekt., 
4437 So. Wood St

Stan. Anučauskas, Kaslerius, 
5459 So. Hermitage Ave.

ANTRAS DIDELIS BALIUS! <
Parengtas per storone Dr-stes šv. 

Stanislovo Vysk. K., nedėlioj 20 No
vember, 1910 m., 5 vai. po pietų J. J. 
Elias svetainėje, prie 46 ir Wood St., 
netoli šv. Kryžiaus lietuviškos bažny
čios. Tai bus labai smagus balius, 
nes ne viena Dr-stė neįstengia ant 
to pasišvęsti. Grajis puikiausia mu- 
zykė visokius lietuviškus ir žemai
tiškus šokius, taipgi bus skrajojanti 
krasa, prie kurios daug yra užsiga- 
nedijimo del jaunuomenės. širdin
gai kviečia visus atsilankyti

Komitetas.

Paieškau savo puseserės Paulinos 
štarulaičes, apie 8 metai Ainerike. 
Paeina iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Bernotų kaimo. Girdėjau, kad že- 
nota ir gyvena Chicagoj. Meldžiu at
sišaukti ant adreso:

Antanas Daugwill 
1402 E. 27 Str;- » Cleveland,

Parsiduota saliunas gerojo lietuvių 
apgyventojo vietoje. Biznis labai 
geras, bet savininkas turi išvažiuoti 
į Lietuva. Atsišaukit ant adreso: 
618 Market Str., Waukegan, Ill.

Ohio.

Paieškau darbo už gaspadine, hote- 
lyj, restaurante, arba, klebonijoj. Dar
bas turi būti ant visados. Meldžiu 
rašyti sekančiu adresu: '

Miss K. Rądąuskiute
Prospect House, N. Brookfield, Mass.

PADĖKONE. >
Godotinas “Kataliko” Išleistojau!

Tamstos laikraštj gaunu kas savaitė, 
o dabar gavės padidinta ant 12 pus
lapių “Katalika” negaliu susiturėti 
neišreiškęs dėkingumo už taip malonų 
ir teisingai didžiausia pasaulyje lie
tuviška laikraštį.

Su pagarba
J. Stadaliuš

3430 V. Str.
So. Omaha, Nebr.

Administracija L. L. U. 
Kliubo.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelblninkas, 

78 Oxford St
Juozas Adominas, Prot Sekr., 

R. F. D. No. 1. Box 172.
Alex čerbauskas, Fln. Sekr., 

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautls, Kaslerius, 
R. F. D. No. 1 Box 171.

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

Draugisczių reikalai.
TETYKITE 

š LIETUVIAI!
Keistute Paskolinimo ir Budavojl- 

mo Dr-tė No. L Nauja serija atsi
duria Lapkričio 10 d. Meldžiame 
prisirašyti prie mūsų spulkos, nes tai 
vienatinis yra būdas del užčėdljimo 
sau pinigų ir per mūsų spu’ką ge
riausiai ir parankiausiai yra gauti 
paskolos, kur lietuviški pinigai 
del visų akcljonierių labo.

Su godone,
M. Z. Kadzievskls, Prez.,
S. A. Pilackas, Sekr., 

730 W. 17th St„ 
Chicago, Ill.

eina

10 METINIS BALIUS!
Ura visi ant 10 metinio baliaus, pa

rengto storone ir kaštu draugystės 
Karaliaus Dovydo, kuris atsibus, ne
dėlioj, 13 d. Lapkričio (Nov.), 1910 
m., Freibel Turner salėje, 3417 So. 
Halsted St Balius prasidės 3 vai. 
po pietų ir trauksis Iki 12 vai. nak
ties. Geras maršas bus išvestas per 
lietuvišką profesorių M. J. T. Ir ki
tokių visokių puikiausių lietuviškų 
šoklų. Užtaigi užprašome visus kai
po seni telpgi ir jaunus vaikinus ir 
merginas ant šito 10 puikaus baliaus, 
nes galėsite kuo puikiausiai p slšoktl. 
Įžanga 25c. porai, pavienioms lietu
vaitėms 15c. Su godone

Dr-tė Karaliaus Dovydo.

Paieškau savo dėdės Jono Gedvilo, 
paeinančio iš Fauno rėdybos, T Išlų 
apskričio, Laukuvos parapijos. Gir
dėjau, kad buvo So. Chlcagoje, gal 
kas girdėjote a jisai pats tegul atsi
šaukia ant antrašo: (44)

Valerijonas Gedvilas
S. Wood St, Chicago,4404 III.

ANT PARDAVIMO.

Bu-Ant pardavimo Groseraė ir 
černė lietuvių ir lenkų apgyventoje 
vietoje. Parsiduoda iš priežasties li
gos. Gera vieta lietuviui, 1414 N. 
Ashland Avė.

Pigios Popieros!
Labai pigios popieros su visokiais 

gražiausiais apvadais; kaip tai su ame- 
rikoniszkomis vėliavomis ir kitokiais. 
bu visokiomis kvictkomis ii su visokio
mis pavlncziavonomis, parduosime labai 
pigiai, — taigi kas prisius $3.00 tai gaus 
1000 (tūkstantį) pdplerų ir tukstantj 
kopertų.

Teipgi tale paezias popieras su kon
certais be kvietkų duosime už $6.00. 
Pinigus ir granatas siųskite ant adrese

J. M TANANEVICZE,
1244 So. Morgan St.• Chicago, Ill

deli Luris’s storą

i

SZILKAS DEL SZLIUBNIU ORĖSIU vi-JAUNAMARCZIU SZLIUB1NES DRESES pasiūtos 
iš balto messaline (šilkinio satino) puikei 
apsiuvinėtos su mezginiais priešakis, su 
mezginiuotu kaklu, su kvol- ^4/t KfB 
dais andarokas visokio didu- 
mo, tik......................................

KItos iki $35.00

SUSIRINKIMAS.
Dr-stė Šv. Stanislovo, V. ir K. tu

rės labai svarbu susirinkimą, nėdėlioj 
13 d. Lapkričio (Nov.), 1910 m., 1 

į vai. po pietų šv. Kryžiaus parapijos 
i svetainėje, 46 ir Wood gatvės. Kiek- 
| vienas privalo pribūti, nes turime 
■ daug reikalų su ateinančių balium, 
i užbaigimu išmokėjimo posmertinių.

Paul P. Baltutis, Rašt.
3244 So. Morgan St.

ir

Dr. Thomas Ml
Physician nil W

Offi68 indWtafJ
5000 So.hhlulhl

ELouisrl toJiniW

Lietuvių Giedorlų Dramatiška Drau
gystė parengė Maskinį balių su pui
kioms dovanoms del vyrų, moterų 
ir merginų. Kuris bus Įdomiausia 
apsirengęs gaus $5.00 dovaną. Vy
rai gaus Fountain Plunksną (auksi
nę) . Merginos ir moters hranžoletą 
$5.00 vertės. Kitiems duosime teipgi 
vertingas dovanas. Kaip žinote Lie
tuvių Gledorhy Dramatiška Draugys
tė parengia visados puikius vakarus, 
taip padarys ir dabar. Balius pra
sidės 7 vai. vakare. Salė atdaryta 
6 vai. vak. Įžanga tiktai 25c. ypatai.

Balius atsibus .5 d. Lapkričio, Atlls 
svetainėj, 1436 Emma gatvės, arti 
Nobln ir Milwaukee Av. Užprašome 
visus. Su godone (45)

Komitetas.

Su Noverberiu 1, 1910 m. Lietuva 
Paskolinimo ir Namų statymo Dr-ja 

į (Spulka) ant West Side atidarė 28-ta 
serija ir persikėlė iš bažnytinės salės 
į pono Dominiko šemaičio salo po No. 

•1750 S. Union St„ kampas 18-tos ui-
(47)

“BIRUTĖS’* TEATRAS.
I Nedėlioj, 13 d. Lapkričio (Nov.), 
1910 m., Muzikališka-Dramatiška Dr-tė 
“Birutė” statys ant scenos pirmu kar
tu Chicago jo Kalėdų Kaukės “Dvasios 
Laime pi’’ ir vieno veiksmo komediją 
“Salaputris”, šv. Jurgio parap. sve-

PUIKIOS CASHMERE DRESES puikiai apsiūtos 
su mezginiais ir stangom, bal- 
to ir rusvo koloro, tik........... ...  .Iv"

Čia nėra vietos apsakyti 
visokius daigtus reikalin
gus jaunamartė^į. arba 
jaunikiams, bet galime sa- 
kyti jog turime visko kas 
tik yra reikalinga ant tos 
dienos, ir juos turime dide
liame išsirinkime už kainas 
kurios jums sučėdys gana 
daug pinigų.

Męs čia tik paminėjam 
tik reikalingiausius tavorus 
dėl savo vestuvių.

Męs atrokuojam už i e’lcnę sa
vo kostumeriam gyvenanf-oms 
daugiau ka'p pusę myhcs nuo 
mus štero.

PUIKUS
šokio koloro, teipgi balto, didelis išsirin
kimas, jardas parsi- 
duos nuo..................
JAUNAMARTĖMS VAINIKAI dideliam išsirin
kime parduosim nuo. 

ir augštyn.
Jaunamartėm Velicnai padirbti ant 
orderio, visokio didumo...............
Jaunamartėm Szllperial balti ar koloruo-§|
ti visokio didumo tik...........................

TEATRAS IR BALIUS!
Dramatiškas Ratelis L. S. S. Chi- 

cagojė, 20 d. Lapkričio .(Nov.), ^tato 
ant scenos Slovackio tragediją: "Min
da ūgis”. Lošimas atsibus ruimingoje 
"West Side Auditorium'’ salėje, — 
kampas Taylor ir Centre Av.

Brolau! Jei tau žingeidi tautos 
praeitis, jei tu interesuojiesl tuo — 
ateik, o pamatysi lyg ant delno ją! 
Pamatysi kaip mūsų bočiai buvo spi
riami, su kardu ir ugnia, priimti 
jiems svetimą tikėjimą ir kaip jie 
kovojo prieš tą. žodžiu — ten tu 
pasisemsi nemažą pluokštą žinių apie 
tautos žygius ir nusidavimus. — Juk 
nuo . mūsų tik priklauso tautos laimė 
ir gerbūvis. Dėlto atsiminę to poeto 
žodžius: “Per mokslą ingy si tu tie
są", nepraleiskite tos progos!

Lošimas prasidės nuo 5 vai. po pie
tų, salė bus atdara nuo 3 vai.

Tikletų kainos: 25c, 35c, 50, 75c ir 
$1.00. Po teatro balius su skrajo
jančia krasa.

Tikletus galima gauti: redakcijose 
“Lietuvos”, “Kataliko” ir “Am. žinio
se”, P. KaitĮ, 1607 N Ashland Av. ir 
J. Ilgaudas ir Garmus, 1613 So. Hals- 
ted st. (46)

LIETUVIŠKAS ŽIRGVAIKIS.

Kada reikes Forničiu ateikit pas mus. Parduodam už pinigus arba ant išmok

+

Su godone
4

KRACKER & KOSINSKI • t

fc*se

Didele krautuve Laikrodžių ir Bižuterijos
Didelis pasirinkimas auksinių šliubinių žiedų, laikradėlių, laikrodžių, 
deimantu ir sidabrinių daiktų už prieinamas kainas. Už viską duo
dame gvaranciją antrašte. Užlaikome krautuvę per 21 metą po'' 
numeriu: 1019 Milwaukee Ave., Tel. Monroe 3079 4

Iškaltas iš balto, kieto gipso (Plaster of Paris) uždėtos ant švleslai- 
mėlyno šilkinio aksomo; didumo 25x25 colius; artistiškai ir puikiai atliktas 
darbas. Jis ištlkro yra puikiu namų papuošimu kiekvieno lietuvio. 
KAINA $30.00 be prlsluntimo.

Išdirbu artistiškus skulptorystės darbus iš medžio. Išdrožinėjų 
iš medžio puikiausius paveikslus, rėmus ir tt

Skulptorius Ant. Alexandravicius,
3227 Auburn Ave., Chicago, Ill.

Dr. Marja Dowiatt-Sass

01 JOI, BALIUS! BALIUS!
G-tas didelis Kepurinis Balius, pa

rengtas storone Dr-.tės šv. Mykolo 
Arkauiuolo, nedėlioj, 13 d. Lapkričio 
(November). 1910 m. "Atlas” svetai
nėje, 1436 Emma St, arti Milwaukee 
ir Noble gatvių. Salė bus atidaryta 
2 vai. po pietų. Inžanga Lietuviams 
inrrai 25c. Tiems kurie turės ke
pures, dovanos bus dalinamos 10 vai. 
vakare ir kas turės gražiausę kepurę, 
gaus pirmą praisą. žinot labai ge
rai, kad ant musų balių nebūna nei 
muštynių, nei peštynių, visi gražiai 
pasilinksmina. Taigi draugystė ir 
kviečia visus, tiek senus, tiek jaunus 
atsilankyti ant baliaus, o busite visi 
užganėdinti.

Su godone ') Komitetas.
01 tu Barborėla ,anino miela sese- 

rėla, tai ir vėl pakilėjimas kepurių! 
kas mum Iš tų svetimtaučių bernio
kų, mes rasim savo dzūkelius, tai nor 
patrepsėslm. O grajis nuo Brid
geport© Birutės orgonas. Tai Ir 
gudbal mano seserėlą, blogu kepu- 
ries taisyc, o turu gauc pirinucinį 
pralsu kad ir kažin ku!

PAIEŠKOJIMAI.

Reikalinga jauna mergina pardavė
ja; gali išsidirbti gera vieta; darbas 
ant visados. Atsišaukit tuojaus 3621 
S. Halsted St.

Reikalinga morgina-tarnaitė, kalban
ti angliškai. Gera mokestis. I. Kauf
man, 4824 Indiana Avo. Antros lubos.

Reikalauju 400 darbininkų Michi- 
gano ir Wisconsino giriose; mokestis 
nuo $26 iki $32 ant mėnesio ir bur- 
das, darbas ant visados. Kožnas tu
ri užsimokėti kelione iš Chicago $6.00. 
Ateik tuojaus arba rašyk judėdamas 
už 2e. marke. Lietuviškas agentas 

John Lucas
1363 W. Chicago Av., Chicago, UI.

Reikalingas geras krlaučius prie 
kostumersko darbo, turi žinoti atsa
kančiai savo darbą, gera užmokestis 
Ir darbas ant visados, atsišaukite pas 
Adolfą Zacharevičę, 2330 S. Oakley 
Ave.

Reikalaujam 20 kriaučių prie siu
vimo moteriškų drabužių. Užmokes
tis nuo $12 iki $20 į savaitę. Atsl-

Telephone Yards 3547

OFISAS
1725 W. 18th Street
Tarpe Paulina ir Wood gat 

SASS’O APTIEK A 
Phone Canal 1208

„ . . I 9:30 iki 12, 3 iki 4 ir Valandos | 7 iki 8 vak.

GYVENIMAS

5208 W. Harrison St.
ARTI 52nd AVĖ. 

Valandos 
iki 9 ryte kasdieną.

Reikalingas geras zeceris, 
mokantis statyti “jobs” 
plekatus, apskelbimus ir tt. 
Atsišaukit i “Kataliko” Re
dakciją, 3244 So. Morgan 
St., Chicago, Hl.

B

STRIPPED SMOKING Pramoniiųkai pagelbiami, apsaugojamig;

TOBACCO£

yra GERIAUSIAS

Rusiszkai Amerikoniszka
P LORILL ARD COMPANY. 

, JIRSTY CITY, N.J.

E 
S', e;

kontraktierius

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd 1’1. Oliieago, III.

E

KAZIMIERAS RADZEVICZE
Tuojaus szale Lehigh Valley dypo. Visokių a« 
rlelkų ir alaus didelis zopostas, taipgi ir laz Eu
ropos visokių vvnų, cigarų Ir visokių valgių ir 
oisterių. Pakelevingi gali gauti nakvynę ir 
prieteliszką rodą visame. Taipgi parduodu 
szipkortes ant visų linijų ir siuneziu pinigus 
| visas dahs svieto pigiausiai ir saugiai.

121 E. Centre St., Shenandoah, Pa.

Dabar yra laikas iszsirinkti sau Konccr i 
na ir pasirengti žiemos pasilinksminimui. 
Kliubo! yra tveriami visose dalyse miesto. 
Dolko nebūt sąnariu ir savininku geros klo- 
sos instrumentu? Musu daugybe Koncerti
nų yra kouogoriausio darbo ir didžia įsia 
visam miesto.

Naujos Koncertinos nuo $15iki $150. An- 
rarankos Koncertinos nz žemas kainas 
— tik dali paprastos kainos. Mažai in- 
mokant ir iszmokejiiuas po biskiiki$l 
ant savaites atnesz in jus namus viena 
isz szitu puikiu Koncertinų. Meldžiam 
atsilankpti in mnsn Koncertinų Dopart- 
menta, 4tas floras nuo frunto. Mos pa
rodysim jums daugylie ju, ar pirksiu ar ( 
amo. Jeigu negalit atsilanhyt para- ’ 
szykit postelkorto Edw. A. liopp, Maua- 
gor’iui Koncertinų Dopartnionto. kuris 
atvažiuos pas jus ir atsivez kelis instru
mentus, paaiszkins apie lengva iszmo- 
kejinia. Mes imam jus sonn Koncertina 
mainais perkant nauja Koncertina.

Nežiūrint kaip didele arba maža jus 
krautuve, ar kitokia vertelgyste, mes 
nr ime cash register! kuris tiks jųsu 
by kokiai krautuvei.

Pramonininkai po visą svietą 
naudoja National Cash Regi
stering dėlto kad:

Apsisaugokite Imitacijy!
Tikrasis Lorillard’o turi ant 
viršaus šitokią raudoną 

popierelę

TELEPHONE CENTRAL 1211.

Suvirs 850,000 National Cash Regis- 
terių parduota pramonininkams idant 
pagelbsti jiems uždirbti daugiau pi-

Kaina ju nuo $15.oo
TeLKFONUOKIT AB BABYKIT KaTALIOGO.

Del Pypkės arba Sigareto -  »1

Jo Durnas Labai Skanus'1.1. v •3 i V

Lorillard’o yra smagus rūkyti. Užga
nėdina kožna rūkytoja. Jis yrą pirm- 
eilinis rūkymui Tabakas Amierikbje 

£ >' O 
ir galima Ji pirkti krautuvėse visur.

SIGARETU POPIEROS DYKAI SU PAKELIU

THE AMERICAN TOBACCO C0

Wabash Avenue & Adams Street, Chicago

Sustabdo klaidas,
Platina biznį, 

Stabdo nuostolius
Daugina uždarbį 

Prašalina pagundas.

Mes gvarantuojam duoti geresnį Cash Registerį už mažiau 
pinigų nė kokia kita firma ant pasaulio.

The National Cash Register Co.
47-49 E. Randolph Str. Chicago, Hl,

Vienatine be persedimo tarp Ameri
kos ir Liepojaus (Rusijos)

(Russian American Mail Steamers) 
Prekes laivakorčių (šipkorčių)

In Rotterdam© In Liepojų
$31.oo—III kliasos— $38.oo
$33.oo—III pagerinta kliasa— $40.oo
$13.oo—II kliasa B— $50.oo
$50.oo—II kliasa A— $60.oo

Iš Liepojaus j New Yorką
II kliasa A $57.50-11 kliasa B $52.50
III kliasa $41.oo. Apart visoko ke
liauninkai (emigrantai) III kliasos 
moka $4.oo taksų paskirtų Amerikos 
valdžios.

A. E. Johnson (Si Co.
Gen. Pass. Agent,

27 Broadway, New York, N.Y.



VIETINES ŽINIOS.
DEMOKRATŲ VIRŠUS!
Pereitame utarninke ru

dens rinkimuose visuose 
valsčiuose demokratu tikie- 
tas laimėjo. Demokratų 
kongresai! išrinkta 39-niais 
didžiuma. Taigi dabar per 
du metu demokratai valdys 
kraštą.

Cook paviete, kuriam pri
klauso Chicago su apylinkė
mis, laimėjo visi demokra
tai. Dabar viskas demokra
tų rankose.

Netikėtas republikonams 
smūgis visame krašte. Da
bar matysime, kaip demo
kratai šeimininkaus.

NEPAPRASTA PROGA.

Kodėl mūsų žmonės sve- 
timon šalin atvažiavę skurs
ta? Kodėl jie esti menkai 
apmokami? Kodėl iš jų vi
si tyčiojasi? Ant šitų, o ir 
daugelio kitų klausinių, 
Aušros 1-os kuopos Apšvie- 
tos Komisija bandė atsa
kymus duoti: stengėsi išras
ti būdą pagerinti lietuvių 
padėjimą Amerikoje, ji ir 
pasirišo padaryti, ant kiek 
Įstengs mūsų tautiečių gy
venimą šviesesniu, links
mesniu ir dauginus ko ža
dančiu. Vaisius jos mąsty
mo yra — vakarinė moky
kla. '

Visiems yra jau žinoma, 
kad “Lithuania” Kliube, 
3149 So. Halsted str., atsi
darė mokykla pirmutinė sa
vo rūšies Amerikoje. Pir
mutinė ji yra todėl, kad ji 
turi tą, ko nei viena kita 
lietuvių mokykla Ameriko
je nėra turėjusi: sistematiš- 
kai išdėstytus kursus.

Iki šiol, visos mums ži
nomos mokyklos, neprisilai
kė jokios sistemos. Ir kas 
iš to išėjo? Išėjo vien ne- 
užsiganėdinimas iš pusės 
mokinių bei Įsteigėjų.

Aušros 1-mos kuopos Ap
švietimo Komisija suprato, 
kad pirm visko turi būtinai 
Įvesti sistemą.

Po sistemos įvedimo, ki
lo kitas nemenkesnis klausi
mas: gerų, gabių mokyto
jų. Ir čia buvo nemažai 
mąstymo padėta, nes, žino
dama, kaip svarbu kiekvie
nai mokyklai turėti, tinka
mus mokytojus, Apšvietos 
Komisija paskyrė tiktai 
tuos, kurie turi reikalingą 
prisirengimą mokytoj auti 
naujoje, daug žadančioje, 
mokykloje: Aritmetikos
skyrių ves mokytojų semi
nariją baigęs — p. J. Joni- 
kis; Algebros ir geometri
jos — p. K. Mikolaitis B. 
S.; angliškos kalbos — p. 
Šliakis, mokinys teisių fa
kulteto Northwestern uni
versitete; lietuvių kalbos p. 
K.' Jurgelionis, žinomas li
teratas; braižymo p. K. Gu- 
gis, lankąs Armour’o Insti
tutą.

Pilnas mokyklos kursas 
tęsiasi penkias dienas sa
vaitėje išskiriant utarnihką 
nuo 7:30 iki 9:30 vakare. 
Tie, kurie neįstengs lanky
ti visus kursus gali užsira
šyti į atskirus kursus, to- 
kiuo būdu gaudami progą 
prasilavinti kokioje patin
kamoje šakoje už mažą kai
ną.

Tai-gi, viengenčiai, jaigu 
trokštate pasiekti ko augš- 
tesnio, jaigu norite įgyti ap
švietimą, kuris jums nebu
vo pirma prieinamas jai
gu, pagaliau, trokštate pa- 
Vclti save iš skurdo ir var
go, tai neatideliokite, ii’ 
ateikite užsirašyti į tą nau
ją, svarbią įstaigą. Šitoje 
mokykloje rasite pilną už-

siganėdinimą, nes mokykla 
yra systematiškai sutvarky
ta, mokytojai savo šakų ir 
mokymo būdo žinovai, pa
galios iš pinigiškos pusės 
mokykla yra visiems priei
nama.

Užsirašyti galima bile ko
kį vakarą (išskiriant utar- 
ninko) nuo 7:30 iki 9:30 
Kliubo svetainėje, 3149 So. 
Halsted str.

Aušros Apšvietos Komi
sija:

L. Šernas,
J. Ilgaudas, 
V. Mišeika, 
Kl. Jurgelionis.

Siuvėjų straikas mieste 
nepasibaigė. Straikeriai 
kasdiena rengia susirinki
mus ir plačiai apkalba savo 
padėjimą. Ne visur tečiau 
būna ramu; būta sumišimų 
vienur ii1 kitur ir daug 
straikerių areštuota. Poli
cija labai brutališkai su 
straikeriais apsieina. Vis
kam kaltas policijos virši
ninkas, kuris dominuoja 
mieste, kaipo koksai caras.

Kai kurias dirbtuves sau
goja augštesnės draugijos 
moteris, atkalbinėja straik- 
laužius nuo darbo. Su jo
mis ir policija ne taip žiau
riai apsieina, kaip su pa
prastomis siuvė j omis-darbi- 
ninkėmis.

Tos moterįs taippat ren
ka straikuo j autiems pašal
pą.

Policijos viršininkas Ste
ward andai pranešęs net 
majorui Busse, kad jam 
trūksta policijantų, o ypač 
per utarninko rinkimus. 
Patarta visas straikų apim
tas dirbtuves uždaryti.

Pereitoj subatoj po pietų 
pasklydo garsas, kad kom
panija Hart, Schaffner & 
Marx su straikuo jaučiais 
unistais susitaikius. Kiek 
tame teisybės, nežinoma.

Taigi pagal naujos sutar
ties į tos kompanijos įstai
gas turi būt priimta visi 
straikuo j auti darbininkai ir 
darbininkės, ty. net ir tie, 
kurie neprigulinti prie uni
jos. Kompanijai mat svar
biausiai darbininkų susior- 
ganizavimas. Ji unijos bi
josi kaip kokios ugnies. 
Bet podraug pasisakius, kad 
ir unija nebūsianti perse
kiojama.

Ateityj tokie darbininkų 
su darbdaviais nesutikimai 
būsią pavedami trečiųjų 
teismui.

Gal artimesnės dienos at
neš ką naujesnio.

Jei leidimų (licences) ko
miteto propozicija miesto 
taryboje bus priimta, tuo
kart visi teatrai ir visos pa
silinksminimo vietos ateityj 
nedėldieniais bus uždaryta. 
Aldermanai stengiasi įvai
riais būdais išnaikinti nuo- 
muočius, kurie superka te
atrų geresnius bilietus ii 
paskui pardavinėja su ge
roku uždarbiu. Už tai dau
giausia kaltinama teatrų 
valdybos ir teatrams taigi 
norima atkeršyti.

Bet ar tik nebus tušti tie 
grąsinimai, kadangi tokia 
mieste perversmų padaryti, 
nesiklausus gyventojų opi
nijos, labai sunku ir beveik 
negalima.

Turtingos moterįs labai 
daug darbuojasi rubsiuvių 
straikerių labui. Nekurtos 
jų net “pikietauja” pas 
įstaigas, kurių darbninkai 
straikuoja. Tos taigi mo
terįs išleidžiusios straike- 
riams regulas, kurių anie 
turi prisilaikyti, idant iš
bėgus areštavimo. Sutrum
pintai regulos skamba;

Nevaikščioti kuopomis, 
daugiausiai jei po tris arba 
du.

Nestovėti prie rūbų siuvi
mo įstaigų, bet išilgai sau 
per visą bloką vaikščioti, į 
ten ir atgal.

Nesulaikyti ant gatvių ei
nančių asmenų, su kuriais 
norima kalbėti, bet galima 
eiti drauge ii' šnekučiuoties.

Ant gatvės nešūkauti.
Nelytėti asmenų, su ku

riais norima kalbėti.
Netverti už rūbų einan

tiems, kadangi policija tai 
gali palaikyti už užpuolimą.

Nevadinti savo priešinin
kų “skebais” ir neerzinti 
tų, kurie dar prie straiko 
neprisidėjo.

Prašyti, maldauti ir aiš
kinti, tečiau neikados nie
kam negrasinti.

Jei kurį arba kurią poli- 
ci j autas nekaltai areštuotų 
— nereikia priešinties, tik 
atminti jo žvaigždės nume
ris ir su juo eiti policijos 
stotin.

“Aušros” dr-jos pirmo
sios kuopos prelekcijos at
sibus lapkričio 13 dieną:

Davis Square salėje, ant 
Town of Lake, skaitys J. P. 
Varkala; tema: Kiek žmo
nės prageria visame svie
te, Amerikoje ir išimtinai 
Town of Lake.

Letuvių Kliube, 3149 So. 
Halsted St., skaitys K. Mi
kolaitis; tema: “Populia- 
riškoji astronomija”.

Pradžia kaip vienur, taip 
ii’ kitur 3 vai. po pietų. 
Įžanga 10c. asmeniui.

Kaip aukščiau minėta, jog 
rūbų siuvimo firma Hart 
Schaffner & Marx buvo su
sitaikius su darbininkais ir 
po išlygomis pasirašė. Su- 
batoj-gi buvo manoma, jog 
straikeriai sugrįšiu prie dar
bo.

Kad staiga nedėldienyj 
rubsiuvių unija ėmė šaukti:' 
Išdavikas! Taip pavadinta 
rubsiuvių unijos preziden
tas Rickert. Užmesta jam, 
jog straikerius pardavęs, 
nes su firma susitaikęs be 
darbininkų žinios ir, kas ar
šiausiai, sutikęs su “open 
shop”. Žinomas dalykas, 
straikeriai tuojau sušaukė 
susirinkimus, wo prezi
dentą pasmerkė n nuspren
dė toliau straikuoti.

Taigi straikas juo toliau, 
vis labiau platinasi ir pa
baiga nepramatoma.

NEMALONUS SAPNAI.
Žmogystės, kamuojamos 

nemalonių sapnų, arba ne
galinčios gerai miegoti, turi 
atsiminti, kad tai apsireiš
kia del suvirinimo netvar
kos ir kad reikia permainy
ti gyvenimo būdas. Pir
miausia rėkia išvalyti visą 
systemą, kaip tai turi būti 
daroma prie visokių virini
mo organų ligų, o paskui 
sustiprinti systemą, kad ga
lėtų gerai atlikti savo dar
bą. To jus galite atsiekti, 
vartodami Triner’io Ameri
can Elixirą iš kartaus vyno. 
Šito vaisto sudėjimas nese
nai truputį buvo permainy
tas, kad vaistą padarius sti
presniu bei pasekmingesniu 
ir jis dabar tikrai užganė
dins visus žmones. Nesu- 
virinimas ir daugelis kito
kių vidurių ligų šituo vais
tu labai greit palengvinama, 
o vartojant jį ilginus ii’ vi
sai išgydoma. Vartokite jį 
visuomet, kada esant nusto
ję apetito ii’ jaučiaties esą 
nusilpę bei įvargę. Vaistų 
sankrovose. Jos. Triner, 
1333—1339 So. Ashland av., 
Chicago, Ill.

Severos gyduolės yra sutaisomos baigusių mokslą naujausioje 
laboratorijoje.

Kosulio ir Peršalimo,
nereikia kentėti. Gali but išgydomi greitai. Ne- 
kurios gyduoles gali pagelbėti laikiniai, bet

SEVEROS
PLAUCZIU

BALSAMAS
nuo peršalimo ir gripo yra geriausia gyduole. 
Tabeles pergales peršalimą ir apsaugos nuo svar
bių jo pasekmių, Balsamas-gi pagydys susierzini
mą, išvarys flegmą, palengvins kvėpavimą ir pa- 
liuosuos nuo kosulio.

Dviejų didumų: 25c. ir 50c.

Lnę f B

Kk. .JOr. ranį» *

Severos Gyduoles yra parduodamos ir rekomenduojamos aptiekoriu. 
Pirkdamas gyduoles aiškiai sakyk, kad nori “SEVEROS”.

Neimk padirbtu.

Severos

SZV. GOTHARDO ALIEJUS
Geriausias iinimentas, apstabdymui 
skausmų, tynimai, opų. Vartojant 
jį tuoj pasiliuosuosi nuo sopulių.

Kaika 50c.

Severos

GIVTBES BALSIMAS
sudrutina visą organizmą ir yra pa
sekminga gyduolė nuo visokių vidu
rinių ligų. Išvalo kraują ir sudruti
na visą sistemą.

Kaina 75c.

Rodą per laiškus visiems veltui.

CEDARRAPIDS

HALSTED SUKSIS

Klauskit lietuvių pardav.
P. Stefonaitis No. 117
P. Pilkis, No. 33
M. Yutus, No. 162
Veronika Grigaitis, 157
Jadviga Vizgentaitė 198
Br. Vizgentaitė, No. 261
Andrius Rupkalos, 115

Klauskit L. KLEIN Pirklystes Markiu, jos teip geros kaip pinigai 
Pilna Knygute verta $3.oo imant tavorais arba S2.50 pinigais.

is Drabužių Išpardavimas
Geros naujienos kiekvienam, kuris mislina pirkti siutą arba overkotą už daug 

žemesnę kainą kaip paprastai. Mes pirkom už $20.000.00 žieminių siutų ir over- 
kotų už 40 proc. Mes pirkom pigiai iš priežasties fabrikos perdidelį stock’ą, 
mes užmokejom gatavais pinigais, taigi ir teip pigiai dabar parduosim.

Męs jums duosime progą sučedyti pinigus.
Jeigu jus atsilankysite pamatyti šiuos pigumus.

$8,50 Cheviot Siutai ir Overkotai
Šitie siutai pasiūti iš geros cheviot materijos, naujos 
mados, overkotai geros oxfords melton materijos, 
gražiai pasiūti, puikini tinka, kitur parsi- QE 
duoda po daugiau dabar tik.......................wUjvv

fe $10 Puikus Siutai ir Overkotai
Už šitą kainą mes duodam čystos vilnos mėlynos ser
ge ir worsted materijos siutus, gražios mados, over
kotai juodos kersey ir melton materijos, kitur nenu
pirktam be lO.oo, juos parduosim pigiai OE
tik po.................................................................. iVV

$15 Siutai ir Puikus Overkotai
Siutai kuriuos parduodam už šią kainą, yra puikiai 
pasiūti iš čystos vilnos, overkotai Protector ir Pres
to mados, visokio koloro, 15.oo, parduosim $9.65
SI8 kriaučių darbo Siutai ir Overkotai
Siutai ir overkotai šiame skyriuj rankų darbo, kož- 
nas puikiai tinka, atsilankykit pamatyt Qflfl 
kaip jie puikiai išrodo... ....................... . .  .will

Copr'iikt |*s®\ 
V W. C. BOTU) 
“ ' CMciro'

$20 Puikiausi Siutai ir Overkotai
Mes norim pranešti jums apie šiuos siutus už 14.85, 
jie verti 20.oo, rudo, žilo ir mėlyno kol., overkotai 
judo, žilo ir juodo kol., Protector mados, (M4 OE 

teipgi Chesterfield, tiktai........................vPftUv

Telephone Yards 709

JUOZAPAS UU

Aptiekorius
namines ir užrubežines gy- 

dyoles, ir receptus išpildo kožną va- 
landą su dideliu saugumu. Reika
le nusiduokit pas jį, o busite užga
nėdinti. Siunčiam gyduoles įki
lus miestus.

3315 S. Morgan St, Chicago, III

Kur begi Kaulai! 
Nugi pas PET
RA 8ZLAKI, neg 
esu labai ieztrosz- 
kęs, o pas ji gali
ma atsivEdytl, nes 
jis turi bavarska

alų, gardžią ruską ocziszczina, cigarus 
net isz Havanos. Tai ilgiau negaliu sa 
Tamsta kalbėti, lik sveikas, tunu sta
bilities, prie to jis duoda geriausias ro
dąs visokiuose reikaluose ir provose: 
Teippat eina už vertėja Į visokius sudus, 
priima visokias provas, teippat ir už už- 
musztus fabrikose iszvaro teisingiausia, 
Parduoda namus ir lotus visose dalyse 
miesto. Padirba visokias poperas. Pa
skolina plnieua ant namu ir budavoji- 
mo. Teippat užsiima su asekuracijana
mų ir rakandų.

PETRAS SŽLAEIS
(Tarpe 33 Place ir 33 Street.) 

3321 AUBURN AVE. CHICAGO, ILL.
Telefonas Yards 2451.

CHOPIN Klauskit
Chopen 10c.

Z ffis Vx/ cigarų, nes

geriausio ta- 
bako.

JOS. BARTKOWIAK
Iszdirbejas

4934 So. Paulina St. Chicagc 
Phone Yards 4154.

George J. McFadden
ATTORNEY AT LAW, 

1400 Title and Trust Bldg, 
100 Washlngtoi St.

Telephone Cenfral 5070. Chicago

Telephone Yards 2716.

URA VISI PAS

Ridiką.Juozupa

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

8258 Illinois Ct. kertė 88

DR. J. L. ABT
Pasekmingiausiai gydo visokias vyriš

kas moteriszkas ir vaikų ligas.

VALANDOS:
Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 popiet ir 
nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Nedeliomis nuo 
8 iki 10 ryte.

DR. JOSEPH L. ABT
1832 S. Halsted St., Chicago, ill

Telephone Canal 37

Telephone Yards 2750
PIRMOS KLIASOS SALIUNA8

T. BADAVICZE
Linksminkis brolau pas mane atėjęs 

nes asz užlaikau szalta alų, geriausia 
vyną ir rugine DEGTINE, o cigarai tai 
net isz pat Turkijos o prieto turiu dide
lę Halle dole! Mitingų, veselijų Ir kito
kiu susirinkimu, kuris pas mane atsi
lankys tai bus szirdingai priimtas ir su
ramintas lieku Su godone,

T. RADAYICZE
986 — 83rd. Chicago, III.

R. 8. Ivaszkevicze
Pirmutinis lietuviszkas iszdirbejas 

visokiu minerallszkn 
gCrymų, kaipo:

GINGER ALE, PAPSO, SAL8ERI0 
IR OBUOLINES S AIDES.

1548 W. 46th. St. Arti Ashland Ave 
CHICAGO, ILL.

LIETUVIAI I8ZDIRBEJAI

Geriausiu Havanos Domes

WHITE KOŠE CLUB
SABOTSK1S Ir LKITKAS t 

4614 So. Wood St. Chicag Ill

j. t mm 

Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.
Examlnavoju Abstrlctus, !r at- j 
lieku kitus visus reikalus No- 
tarluszo pigiai Ir atsakanczlaL 5 
Visą savo drjbą gvarsntuoju. ’ 
Eikit pas lletuvj o ne pas sve- 4 
timtaut|. 1 <

91 ?-33rd St.
5423.


