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PASKIAUSIOS ŽINIOS

ię respubliką.

turkai,

NERAMYBĖS MEKSIKE

įgelbi-

dienos.

■amybės, 
ėž’puldi-

iįąj.rriet^’s^lų 
siojo SfolyWr 
ton Ščeglovrt 
nisteriu_paekj 
Dediulnįviri 
švietęs.-minis’ 
profesorius Kbnov; 
bartinis aplietos

VOKIETIJOS PARLA
MENTE BARNIAI.

Iš Londono rašoma, jogei 
Amerikos plieno akcijos jau 
kelinta diena einančios vis 
pigyn; tai protestas prieš 
Amerikos geležies truštą.

laukiama teismo
Italai ten turinti 1

MONARCHISTAI POR 
TUGALIJOJĖ NYKSTA.

IŠ CHINŲ REVOLIU 
GIJOS.

igt išleisti 
■Wįori pa-

Andai sunkiai susirgęs 
Austrijos imperatorius. Ta
sai senis tankiai sirguliuoja 
ir pasveiksta, bet regis arti
nasi ir jam paskutinės gy
venimo dienos, taip kaipir 
kiekvienam vargšui žmogė-

darbubties $ 
aštrumoj pa§al^g^^|§^ėĮ 
tarp itahį ka rei 
se pradėjus siausti 
ir kitos limpančios ligos. 
Mat, italams kenkiąs < daug 
tenaitinis klimatas, ėšąT ne 
pagal klimato jie apsirengę, 
be to kareiviams karirivy- 
riausybė nėra uždraudžius 
bile iš klanų gerti suterštą 
vandenį,

Iš Maltos rašoma, jogei 
Tripolio mieste ' užgimus

, Naujojo mmišterjų kabi
neto sutačsymas galima 
skaityti galu tinki užbaigtu. 
MinisteriŲ tdrj;b(<®« pirmi
ninku pas^Hekž* iKokovce- 
vas, kuris*.

s ■*' ■ ■■-vfinansų! S
Viduriniu wi&alUr minister 
riu Mak
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®es, nes
■*^gali pa-

,4 Turkų
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Revoliucijonieriaus Zapa- 
to šalininkai, kurių, sako
ma, turįs arti 3.000, ir ku
rie tankiai su valdiškąja 
kariuomene kaunasi, nepa- 
sikakindami dabartiniu val
stybės surėdymu, andai iš
naujo susirėmę su valdžios 
kariuomene ir pastarąją su
mušę; paskui apsiautę mies-

Portugalijoš šostainėn iš 
visij šiaurės kraštų prane
šama, jogei monarchistai 
ten vis daugiau pas liaudį 
netenką nusitikėjimo ir jų 
intekinč visai puolanti. To 
apsireiškimo priežastimi 
apart jų nepasisekimo esan
ti dar šioji aplinkybė, jogei 
Wi^orngpei įsakyta 'šaudy* 
fi kiekvieną, kuris t'k but 
-susektas- darant imekaUjį 
prieš dabartinę, respubliką.

Monarchistams pastarai
siais laikais ėmė nesisekti. 
Pirmiau jie turėdavo prie
glaudą Ispanijoje, kur ga
lėdavo ramiai konspiruoti. 
Bet andai staiga Ispanijos 
■vyriausybė 400 Portųgali- 
•jos monarchist!) išgiuklavo 
ir uždraudė jiems savo sie
nose ,daryti .bent kokias 
prieš Portugalijos respubli
ką konspiracijas. Pirmiau 
Ispanijos vyriausybė jiems 
leizdavo ramiai savo sienose 
^inkluoties todėl j-nes buvo5 
manyta, Įogei Portugalijos 
a-epublikonai tūrį nuolati
nius susinėsimus su Ispani- 
ijos republikonais. Bet kuo- 
met paaiškėjo, jogei tas ne
tiesą, į Portugalijos inonar- 
chistus kitaip prašnekėta, 
bia juos taigi ir ištiko di
džiausioji nelaimė.
? Bet monarchistai rankų 
nenuleidžianti ir mano išnau
jo ant Portugalijos užpulti, 
išsyk keliose vietose. Vi- 
supirmu norima paimti 
miestas Oporto.

Regis tie visi monarchis- 
tų pienai išnaujo nueis sau 
vėjais, o Portugalijos res
publika tuo tarpu susidru- 
tins ir sostas liks per am
žius palaidotas.

i tęsis 
rl^ebiis 
>. šalis, 
galima 
ar gali

innuo- 
iio bų-

........ _____
praradę savo kareivių, lig-
šigl daugi:

ąl^artu ir 
rifo vietą.

.kalaųta ivažiųotiįlgam atsilsiu! į 
įbiėhį,;.^ęh^terid priderys- 
$es, pildys jb pągėlbininkai. 
^aip^t;Pėtėtbdygė'paškly: 
do?^dhdasį'^i.ėp'akkyrimą 
Užsienio Z reil<aIty. ’ minister! ii 
grafo j.^vįttę, :vįetoų palie
kančio ?tą:^iMą;įShžę^iovo. 
TasklausiniasbukĮsidėtas 
ikrigrafo“ siigryžfmiii - iš ;ūž£

Pereitą savaitę Vokieti
jos parlamente prasidėję 
barniai ir dideli nesutiki
mai del ei valgomų pWtftlfT- 

sių^ranguiife. Nekurie 'at-' 
stovai parinkdavo Vokieti
jon įleisti Amerikos mėsą 
be muitų; tečiau kanclierlus 
pasipriešino. Tie už val
gių brangumą nesutikimai 
atsilieps į generališkus par- 
lamentan atstovi) rinkimus.

Socijalistai ir radikalai 
karštai niekino muitų tari
fo augštumą, kas pagimdo 
didėles brangenybes, ypač 
valgių.. Jie pareikalavo su
mažinti tarifą? ant javų ir 
mėsos ir už tą viską kaRi- 
iuo'kaelkril). Bet kanclie- 
rius paaiškino, jogei tas pa
daryti. jokiuo būdu negali-, 
ma, .kadangi.tuoįni pasinau
dotų pirkliai, o darbinin
kams nebūtų iš to jokios 
naudos.- Kanclierius be to 
pridūręs, jogei valgiai nesą: 
taip daug brangus, bet tas 
brangumas tik partijų skel
biamas su politišku tikslu. 
Vokietija privalanti mėsos 
ir javų produkcijoje kon-, 
kuruoti su Amerika ir Ru
sija ir neleisti, idant tos ša- 
lįs savo produktais užlietų 
Vokietiją.

Kanclieriaus nuomone, 
su Vokietija nesama dar 
taip blogą ir visai nesimatąs 
ten valgių brangumas. Vie
ni juokai.

žuvu- 
ib morii- Vie- 
drvė teisiu mi- 
.rtiiSepatorius 
įog Kfeso ap- 
įeiiu giriama

gandui, jog ant Tripolio 
traukianti baisi armija.prieš 
italus, susidedanti iš- turkų 
ir arabų, kurie taippat esą 
gerokai apsiginklavę. Ka
dangi tąsai gandas užsine-T 
ša greičiau ant: .teisybės,* 
Italijos armija iŠ: aplinkįų

Iš Pekino specijališkai 
pranešama, jog Chinų vieš
patystei suteikiama konsti
tucija visoj to žodžio pras
mėj ir tuojau sušaukiama 
konstitucijinis parlamentas. 
Tik tuo budu Manchu di
nastija pasilieka ant vietos. 
Taigi nors sykį tenai pasi
baigus absoliutiškoji val
džia.

Rcvoliucijonierių laimėji
mas Ilgšio! ten buvo ne
girdėtas. Vyriausybė su 
regentu priešakyj turėjo 
priimti revoliucijonierių vi
sus reikalavimus, kadangi 
revoliucijonierių pusėn pe
rėjus didesnė dalis kariuo
menėj ir norėta tomis die
nomis pultieš ant sostainėš 
Pekino. ’ .

Štai revoliucijonierių rei
kalavimai: ;

Įvesti šalin tnojaus kons
tituciją ir sušaukti parla
mentą; parlamento uždavi
niu — peržiūrėti konstitu
ciją, paskirti ministeriams 
premierą; parlamentas turi 
kontroliuoti biudžetą, parla
mentas paskirsto gyvento
jams mokestis;’ viešpatau
jantis ciesorius, arba rę-’ 
gentas negali but savo val
dinių gyvasties, ar mirties 
viešpačiu; valdžia jokiuo 
budu negali panaudoti ar
mijos ir laivyno viduriniems 
judėjimams be parlamento 
leidimo!

Ir štai regentas, pasita
ręs su keliais savo šalinin
kais, išleido proklemaciją, 
jogei revoliucijonierių tuos 
visus reikalavimus šventai 
priimąs, by tik nuo sosto ne
būtų prašalinamas jo šunus, 
dabartinis ciesoriusrvaikas.

Na, dabar visa šalis gal 
labai greitai ir aprims.

Anksčiau praneštos ži
nios, kad valdiškoji armija

Iš Mexico City rašoma, 
jogei zapatistai sumušę 18tą 
batalijoną. Karo ministe
rija tame dalyke neduodan
ti jokių paaiškinimų.

Parlamente daugumas at
stovų pareikalavę pas karo 
ministerį išaiškinti, kodėl 
valdiškoji kariuomenė neap- 
draudžius miestelio Milpa 
Altą nuo zapatistų, kadan
gi tasai gandas visus net 
sukratęs. ?

Pareikalauta karo minis- 
amen- 

tan ir pareikalauta iš jo vi
sų dalykų apie zapatistus, 
jų padėjimą, spėkas ir tt.

Prezidentas tai išgirdęs, 
greitai sušaukė minįsterių 
posėdį, kad aptarius apie 
platesnį parlamentui paaiš
kinimą ir kad atsakius pil
nai ant interpeliacijos.

Reikia patėmyti, jogei 
parlamente buvo kaltina-- 
mas ir prezidentas Madero.

Chinų revoliucijonieriams 
kovoti su valdiškąja armija 
visas laikas sekėsi gana lai
mingai, visur jie gaudavo 
viršų, bet pastaromis die
nomis parėjo žinia, jogei 
mieste Hankove išnaujo at
sibuvęs susirėmimas su cie
soriaus armija ir revoliuci
jonieriai likę apveikti, jų 
užmušta daugiau poros tūk
stančių. Revoliucijonierius 
mušti gelbėjęs karo laivy
nas, kuris upe atgal prie 
miesto sugrįžęs. Jei tas tie
sa, tai labai skaudus smū
gis užduota kovotojams už 
laisvę. Bet visgi revoliuci- 
jonieriai labai daug nuvei
kę, kaip matysime iš se
kančių pranešimų.

Revoliucijonierių vadas, 
generolas Li-Yueng-Heng, 
pereitoj pėtnyčioj pranešęs 
visiems užsienių konsula
tams Chinuose, jogei jis ap- 

b rinktas Chinų respublikos 
pirmuoju prezidentu. Kaip 
į tą pranešimą atsinešę kon- 
suliai, tuo tarpu nieko neži
noma.

Ciesoriaus šalininkai an
dai norėję susiartinti su re- 
voliucijonieriais ir imties 
taikinties, bet pastarieji 
pareikalavę plačių reformų 
visose provincijose ir tuo
jau sušaukimo, parlamento, 
su kuo vyriausybė, žinomas 
dalykas, nenorėjo sutikti ir 
tos derybos nuėjo sau vė
jais. Revoliucijonieriai sa
vo rankose turi kelias pro
vincijas, kuriose ir apskel
bė respubliką.

Iš Pekino specijališkaja 
depeša pranešama, jogei 
re voliuci j onieriai viename 
mieste konfiskavę valdžios 
išdą, su milijonu dolerių.»

Vyriausybės padėjimas 
kaskartas einąs vis aršyn, 
kadangi daugumas kariuo
menės arba pereina revbliu- 
cijonierių pusėn, ■ arba lie
ka sumuštais. Tautiškasis 
Susirinkimas taippat aštriai 
statosi prieš regentą ir mi- 
nisterius ir reikalauja re
formų. Andai tam Susirin
kimui pareikalavus iš vietų 
prašalinta minįsterių pre
mieres ir karo ministeris, 
taippat paleista iš kalėjimo 
žymesni politiškieji.

Iš Pekino taippat rašo
ma,’ jogei Pekiną apleidžiusi 
visa ciesoriaus šeimyna, 
persikraustydama į Jehol, į 
šiaurius nuo sostainės, idant 
iš ten paskui lengviau pa
bėgus į užsienį. Nėra abe
jonės, jogei revoliucijonie
riams pasiseks paimti ir 
pats Pekinas, o tuokart jau 
ne laikas butų ciesoriui su 
savo tėvais kraustyties į kur 
kitur.

Vienas Chinų laikraštis 
■rašo, jogei andai nužudytas

dyboms organizuoti tam 
tikras sargybas, kurios ant 
kelių dabotų ir sulaikytų vi
sus intariamus žmones.

Garsus Caricino šventi-/ 
kas-vienuolis Iliodoras, at
laikęs pamaldas, pasakė su
sirinkusiems pamokslą apie 
savo augštą pašaukimą, iš
plūdo “šėtoiio” garbintojus 
ir bedievišką inteligentiją, 
šaukė savo pasekėjus į kovą; 
už šventą teisybę, nesibi-. 
jant kartuvių, nes sulyg jo 
žodžių, jau rirti svieto pakviesti parl;
baiga. . Pradžia tos svieto* * “ -
pabaigos — esą kares Itali
jos su Turkija* To bepro
čio žodžius tūnisųs sodiečiai 
laiko šventais. t;
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Amerikoje $2.00 Į Užsieni $3.00 
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Regiiiiąį

sumi^šri^į^fe
Haiikbye^-paei^ ’̂

•iki grafo siį^r^ąffiiįi

į/Gęlsįngforse paskinto" 
gandas apie palikimą savo 
.vietos Suomijos genėrąį-gn- 
bernątiųĮąUs.f. Seino. ’ Jo 
vieton ^kandidatais. kyiečią-3 
ųią Pętųrburgo, miesto ’virį 
š’.nihkaš ©raČevsJir ir gene
rolas Alellėr-Zakom^skl.

Chersono.?;gubeiriatoriųs 
uždraudū išduoti t laikrhš- 
ęiams žinias apie pasekmes

Įstaigų perkėlimo iš Chersd- 
įio Odeson.

Ląįkrąštis “Kievskaja 
Žizn ’ ’ liko nubaustas tri
mis, šimtais rublių už felje- 
toiiiy, pašvęstą profesoriaus 
Obolonskio sumanymui or
ganizuoti tarpe studentų fi
ziškas kūno mankštynes.

Varšavoje konfiskuota 
keturiasdešimtas numeris 
savaitraščio “Varšavskaja 
Žizn”. Redaktorius ir lei
dėjas lenkų.dienraščių “Ry
tinis ir Vakarinis Goniec” 
Sigizmundas Makovecki ad- 
ministretiviškai generalgu
bernatoriaus nubaustas tri
mis mėnesiais kalėjimo už 
išspaudinimą 427 “Gonie- 
o’o” numeryj straipsnio 
apie pasikėsinimus ant mi
nisterijų. Makoveekis arešr 

Da- jtirota.-'įį--;"--.' • • ?
iąte- ^Mintaujos pavieto virsi-telį Milpa Altą,k su dina 

iš- ninkas paliepę valsčių yąl-l mito pagalba sunąikfaię^

rodos;
žai
jasi,
ko nėsaina
nių nąujįėįių^^^^ 
nomaĮ joguių^^olisė 
lamą labūf pi-a^^s^ 
visai-ne. tąip^l^^^^ 
pradari buvo?^^^ 
ŠOS
naudoš;“tųbį?tOd^^^į 
kartaj^tęgąlfe^^^g 
kitokios ;-nela^^pM^

d()nairl<arbl«drist^td?

THB LITStUNIAN W3EKLT 

"KATALIKAS’* 
Published every Thursday at Chicago, Hl« 

Subscription $2.00 per Year 
To Europe $3.00 per Year

Advertising Rates on Application 
Book and Job Printing in Lithuanian, 
Polish, English and all other modern 
Languages.

All Communications must be addressed: 

JOHN M. TANANEVICZ 
8244 So. Morgan St., Chicago, Ill.

karo ministeris, gen. Im- 
Shang ir jogei revoliucijo
nieriai paėmę miestą Can
ton. Paimant miestą labai 
daug žmonių išmušta; krau
jas latakais tekėjęs. Iš te
nai revoliucijonieriai trauk
sią į Pekiną.

Tšeng-Tu mieste kariuo
menė sukėlus maištą prieš 
valdžią, nužudžius savo ge
nerolą Tšao-Er-Fang ir pe
rėjus revoliucijonierių pu
sėn.

Iš visako aišku, jogei 
Chinų senai viešpatijai grę- 
sia didis, bet gal jau ir pas
kutinis pavojus, kadangi re
voliucijonieriams pasiseka 
vis naujas provincijas paim
ti į savo rankas ir šeiminin
kauti. Kiek tai tamsiai 
liaudžiai bus džiaugsmo, 
kuomet liks visiškai su
griauta senoji valdžia, ku
ri amžiais kankino savo val
dinius.

K* 
į '•i -

■r Įiąij
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g Žinios iš Lietuvos, g

nębė-
Su-

ir baigiu savo apra- 
geisdamas, kad įvai- 
Lietūvos ‘miestuose 

parodos kuodažniau-

arfąž kitus

čienės iš Palangospąį^rih- 
tomis staklėmis-<ždfi4>rniuš

PIRMOJI LIETUVIŲ 
ŪKININKŲ PARODA.
Atgijusi musų tauta, ačiū 

Dievui, sparčiais žingsniais 
žengia pirmyn. Nesenai, 
nes tik prieš keletą metų, 
juk sėdėjome savo bakūžė
se, o jei kada išdrįsome pa
sirodyti platesnei visuome
nei;:] tai rodomės nedrąsiai, 
glausdamiesi po svetimų 
sparnu. Tik atgavus spau
dą ' eiūėihę] stumti- nuo, savęs 

. svetiniųjų.globą,, išdrįždami 
stotį, kaipo savystovė tauta;

Pasirodė laikraščiai,’ išdy
go draugijos, parodos. Kaip 
aūgštaį trumpų laiku pakilo 
Lietuva, rodo aiškiai vieti
nių, .ypač Suvalkijoje, ūki
ninkų susipratimas; jie šie
met net savo parodą suren
gė/ Ų į-; „■ i J

Atsitikimas ar tik ne pir
mutinis Rusijoj, kad patįs 
ūkininkai yra padarę paro
dą; ilki o parodos daromos 
nuolat, bet rengia jas ponai, 
diduomenė; čia gi patįs 
ūkininkai pasirodė, ką tu
rį, ką galį. Garbė už tai 
Suvalkijos ūkininkams! 
Pirmutinė lietuvių ūkinin
kų paroda Marijampolėje 
tęsėsi keturias dienas, bū
tent: 28, 29, 30 spalių mėn. 
ir 1 rugsėjo.

Koks malonus buvo paro
dos įspūdis, pigiai supras 

. kiek vienas lietuvis^- kuriam 
pasakysiu, kad musų paro
da netik įvyko, bet pra
lenkė kitataučių taisomas 
Lietuvoje parodas. Tiesa, 
nebuvo Marijampolėje to- 
hšį*%įįuikių restoranų, ko
kius mačiau šiauliškėje po
nų surengtoje pagodoje, bet 
užtat nepalyginamai buvo 
didesni, puikesni ir įvaires
ni kiti skyriai, už kuriuos 
priguli teisingos dovanos ir 
pagarbos pažymės.

Marijampoliškę parodą 
surengė Lietuvių Sindika
tas “Žagrė” ir “Marijam
polės Ūkininkų Draugovė”. 
Paroda turėjo aštuonis sky
rius: 1) Arkliai. 2) Ra
guoti galvijai. 3) Smulkie
ji naminiai gyvuliai, paukš
čiai, žuvininkystė, bitinin
kystė. 4) Žemdirbystės vai
siai ir žemdirbystės pramo- 
nijos produktai. 5) Pieni
ninkystė. 6) Racijonališ- 
kas (išmintingas) ūkininka
vimas, dirvų, pievų priežiū
ra, ūkio pagerinimai, page
rintos ir nedegamos triobos 
ir stogai, bandymų laukeliai, 
sodas, daržas. 7) ’Naminė 
pramonija, amatininkų iš
dirbiniai ir įrankiai. 8) 
Ūkio mašinos ir įrankiai.

Negalima smulkiai apra
šyti visų parodos skyrių, 
nes tai užimtų labai daug 
vietos, todėl pasitenkįsime 
nors trumpomis pastabomis.

Arklių privesta daugiau 
200. Jų buvo, labai įvairių 
veislių, bet daugiausia sun- 
kiavežiai, šalto kraujo ar
kliai. Daugeliui jų buvo 
pačių savininkų pažymėtos 
kainos po kelis šimtus rub
lių, bene trims po 1 tukst. 
rublių, o vienam net 1 
tukst. 300 rublių.
I Raguočių palyginamai 
privesta nedaug. Tečiaus 
daugelis karvių ir bulių la
bai gražių. Kuriems-ne-ku- 
riems kainos buvo pažymė
tos daugiau šimto rublių.
I Smulkiųjų naminių gyvu
lių ir paukščių taipogi pą-i 
lygifialhSi btivo' hedalig. ’

Andrius Rinkevičius iš 
Barštinės atvežė keletą avi
lių ir kitų bitininkystės 
prietaisų.

A. Mantvila rodė narve 
dvi kiauni. Pagavo jis jas 
mažas; dabar- jau siūlo _j am 
30rub, -. >y.:.

Poplavskis iš Kataučiz- 
noš iš savo darbo plytų, sto? 
gapįyčių, y, drenų pasistatę 
namelį-kijoską?, Brangiai 
jam tai visa atsiėjo, bet už
tai į jb'ykijoską buvo at
kreiptos visų* akįs.

V. Bielskuš turėjo savo 
ūkio kijoską. Parodė teių 
kaip jis ūkininkauja, kaip' 
gyvena. 'Tikiuosi, kad nė 
vienas panorės imti iš jo pa
vyzdį, kad susilaukus tokių 
ukiO vaisių.

Tarp įvairių daržovių; 
ypač pasižimčjo S. ’ Jasiu-j 
laičio iš Bliudziškiųį B.' 
Akelaičio iš Žiūnų-Gudėlių, 
Zyplių graph Potockio ir 
Videniškių Masaičio (pas
kutiniojo ypač kopūstai).

Keturvalakių klebonas 
kun. Prapuolenis, J. Matu
levičius ir M. Brazienė puo
šė stalus puikiais sodo vai
siais. Šiame skyriuje buvo 
matyti net-gi Lietuvoje iš
augintų vynuogių.

Juozas Bulota iš Putriš- 
kių, Padovinio v., buvo at
vežęs modelį (pavyzdį) sa
vo tvarto ir daržinės su už
važiuojamu ir nuvažiuoja
mu stogu. Statė dailidė 
Juozas Plioplys. Atsiėjo 
1600 rub. Ilgis 22 sieksnių 
(šešpėdžiai), plotis — 8 
sieksniai (tvartų — 5 sieks
niai, daržinė —'3 sieksniai). 
Pora atvykusiųjų iš Kauno 
gub. labai į tą tvartą smal
savo.

Agr. V. Totoraitis turėjo 
indomių bandymo laukelių 
paveikslų, javų ir minera
lų trąšų. Rinkinį, tokių pa
veikslų ir bandymų aprašy
mų turėjo taipogi “Mari
jampolės Ūkininkų 
govė”.

V. Vitkauskas iš 
šių rodė cementinį 
tiltui triubą.

A. Miežlaiškis iš

kai apsirėdžiusioS mergaites 
čia-pat rodė, kaip tomis sta
klėmis austi. - ••••-—■- -į- ; „•

Ona Staugaitiene iš Mari
jampolės rodė puikius išsiu
vinėtus bažnytinius parė
dus. -] ’ y

Uogintaitės -mergaičių 
mokykla ir “Marijampolės 
Moterų Katalikių Draugi
ja” turėjo po atskirą-kam
barį — pirmoji gana didelį, 
antroji — mažą.-y Trumpai 
pasakysiu, kad -ypač Uogin- 
tąitė pasirodė ląbai-puikiai.

M. Sadauskas iš-AdĮuniš- 
kių k.,: Kvietiškio vai., > ro
dė .. muzikos instrumentus: 
kankles, ....... ......... 
Ypač pažymėtina lazda,-iŠ 
kurios išnarinus pasidaro 
skripka, tikras,  ̂kaip -teko 
girdėti juokianSęs^-l^^^- 
niŲ instrumentas^

Reįkia dar pažymeti’Ed- 
mondo

tarpu 
choras. eikšdamas savo 
pasitenkinimą; gubernato
rius dainininkams karštai 
plojo delsiais;

Visų aplankiusių parodą 
upas buvo .pakilęs, visi 
džiaugėst ir ggrėjoSi.

Tuo 
šymą, 
riuose 
tokios 
šiai butų rengiamos ir tu
rėtų tokį .pasisekimą, kaip 
.ši pirmutinė .Marijampolės 
paroda. . Bronius.

(“Šaltinis”).

iaro v. Jurbarko

Drau-

Dauk- 
lovį ir

Moko- 
lų atsivežė vieną gabalą ne- 
tręštos pievos, o kitą gabalą 
užtręštos ir užsėtos paša
rinėmis žolėmis tos pačios 
pievos. Čia kiekvienas aiš
kiai pamatė, koks yra tarp 
tų dviejtj gabalų skirtumas, 
įr ne vieną galėjo tai para
ginti, kad gerintų savo pie
vas.į
į M. Mykolis iš Šeštakavo 
atsivežė, kaip jis vadina, ro- 
pukų (rzepak) sėklų ir jų 
aliejaus. Gyrėsi, kartą pa
dėjęs tų sėklų 9 svarus, pri- 
piovė 1 tūkstantį svarų. Ma
no nuomone, tieji ropukai 
labai verti išplatinti, nes jų 
aliejus yra vienas geriaushj- 
jv
t Visųturtingiausias buvo 
paminės pramonijos sky
rius.

■ Musų mamyčių ir sesyčių 
darbais-darbeliais buvo 
karstyta visas didelių 
zarmių vidus.

Labai gražiai išrodė
“Žiburio” seklyčią, sugabe
nusi begalinį rankų darbo 
rinkinį. Labai traukė žmo
gių akis taipogi naujos pa
gerintos staklės; vienos 
staklės buvo Mątulaičiutės 
iš Marijampolės; kitas at
gabeno Vilkaviškio Moterų 
Ratelio audimo ir sagučių 
dirbijpo mokykla. Tautiš-

iš- 
ka-

čia

Ypač pasižymėjoMrŽagrSs” 
;; ^mdikątas.' - T

į J. Abraitis ia Liudvinavo 
rodė tekinimo inašinas-prie- 
taisas, M. Jurkša —’ lietūs 
kryžius ir spalvuotus bažny
čioms langus, “Alfa-Nobel*’ 
firma — pieninkystės įran
kius; Vosyliaus plytųdr do- 
kalkų dirbtuvė, .J. Bliū- 
džiaus mekaniška dirbtuvė’ 
ir kit. rodė savo išdirbi-, 
nius. . . ..... ......

Negaliu aplenkti nepami
nėjus vieno senelio — Au
gustino Burinsko nuo Sas
navos, — kuris atvažiavo 
su puodais. Per kokį pus
valandį jis pridirbo bent 13 
puodų ir bliudų, patraukdaf 
mas į save labai didelę kuo
pą žmonių. Ne taip mah 
svarbu tie puodai, kaip ta
sai senelis, kuris dejuote 
dejavo ir peikte'peikė musų 
jaunimą, kad nenori- imties 
amatų, šiokio ir tokio, kar
tais visai neblogai pelnin
go, krapštulio, o kas paau
gęs bėga Amerikon. Sene
lio beklausant ašaros iš akių 
pabiro... . ..

Parodoj e dalyvavo taipo-' 
gi “Šaltinis”, “Lietuvos 
Ūkininkas” 
(vietinis 
knygynas, 
čiu gavo pagarbos atsišau
kimą.

Tai tiek tebūnie apie pa
rodoje rodytus daiktus.

Per tris parodos vakarus 
buvo vaidinimai, o vieną — 
koncertas. ...... .

N orinčių j ų eiti ■ vakaruos- 
na buvo tiek, kad jokiu- bu- 
du neištekdavo bilietų. •■■■ ■'

Didelį sau žmonių prie* 
ankumą ingi j o atvykęs pa- 

rodon Jurbarko (Kauno 
gub.) choras. Turėjo jis 22 
asmenų. Jo vedėjasJur
barko vargonininkas Jonas 
Pocius, 
dainininkių 
Maculevičiutė 
10 metų, Anelė Šukaičiutė 
dainavo pavieniui (solo), 
priverzdamos kuokarščiau- 
sia joms ploti, k ’ •

Per visą parodos laiką 
grojo 19-jo šaulių pulko 
(iš Suvalkų) muziką. Pra
kilnus josios vedėjas Kuja- 
va, ypač vaidinimų pertrau
komis, dažnai kartojo kele
tą lietuviškų dainų, kelda
mas lietuvių ūpą ir pelny
damas sau padėką. . 3 

Parodą aplankė. keliolika 
tūkstančių žmonių..

, Buvo atvykęs ir patsąi 
Suvalkų gubernatorius su 
daugeliu diduomenės. Aug- 
štasai svečias apėjo, visą pa
rodą, neaplenkdamasnei 
vaidinimų salės, kur tuo

ir Penčylos 
Marijampolės) 
Abudu laikrąš-

asmenu. Jo vedėjas

Pora tojo choro 
Petronėlė 

ir mažytėj

NUSIŽUŲYMAS,
Rugsėjo 23 ■' di Vilniaus 

Suravičiauš <odų dirbtuvės 
kasininkas = n-' Rabinovičius. 
siuntė pačtŠEfe ;577 rub. dirb4 
tuvės pinigų. Indavęs vie
ną perlaid^aiorėjo duoti ir j 
antrąją, tik fiupt — 
ra kišeniuje 377 rub. 
grįžęs iš pastos - dirbtuvėn, 
niekam apie atsitikimą nie-j ... .
ko nesakęs išėjo sodan iiU Itali^^turkiną (Turkiją) taip nutvėrė smarkiai, kad turkinas lėkdamas su- 
husišovė Velionis palikęs :SW karvelio (sandoros) lizdu. Motina Europa nustebusi žiuri, ne*
raštelį tokio turinio: “pačteh^0<^%^s veikti. 
pavogė man pinigus. Šveį-.Į^v... 
carijon pinigu^ dar suspės I sokie,.praeįviai baigia jas 
‘ ‘ ’■ M. Rabinovi-|»aikįnti.<v: •

Bobų ponaitis.
jau išsiųsti, 
čius”. Velionis, sako, bu
vęs labai sąžiningas žmogus H 
ir ne sykį met labai stam- Į į 
bias dirbtuvės pinigų sumūs 
vartydavęs. . Spėjama, nu-|nauskienė. iš Taujėnų, 
sižudęs delbto, kad neno-jsipirkus Ukmergėje gabalą 
rėjęs, kad .kas pamanytų, cukraus, paliko jį ant veži- 
jog jis tups pinigus pasisa- mo gatvėje ir užėjo valan- 
vino. j- i dėlei | sankrovą. Išėjusi iš

———L—---- ten, cukraus jau nerado.
NETIKROS ŠTMT- Kai-kurie veikesai pradėjo

RUBŲĖS. pasakoti, kad matę miest-
Paskutiniu laiku Lietu- sargį imant cukrų. Čia-pat 

voj ir Baltarusijoj labai [stovįs ant sargybos miest- 
dąug esą yapt$jįųię netikrų
jų šimtarublių. Sako, šim- 
tarublės ■Uaipe puikiai esą 
padirbtos, kad tik įgudęs 
pirklys tegalįs' jadrhub" tik-] 
rųjų atskirti*. Tarp valstie-j 
čių šias netikrąsias šimtą* 
rubles, daugiausiai platiną 
arklių vertelgos — čigonai. 
Vilniaus policija stropiai 
ieškanti netikrųjų šimta
rublių dirbėjų ir jų platin
tojų. j

p . , UKMERGĖ, 
Rugsėjo 15 d. žydė Dubi- 

nu-

sargis gynėsi, kad nematęs, 
kas butų paėmęs cukru, ir 
pats to nedaręs. Bet, žy
dei užsispyrus, pas miest- 
sargiį buvo padaryta krata, 
ir pa vogt asai cukrus atras
ta pas jį budelėje, kailinių 
rankovėje. Miestsargis 
tuojau buvo pašalintas.

Bobų ponaitis.

Į j GINTELIŠKĖ, 
N Telšių apskr.

Bus jau beveik trįs mė
nesiai, kaip čia siaučia gal
vijų liežuvių liga (jašču- 
ras). Visa apylinkė, nuo 
Salantų ligi Platelių ir to- 
liaus taip užsikrėtusi, kad 
nėra sodžiaus, kur ji nebu- 

Tik liga

KAUNAS.
Kai-kurie Žemaičių vys

kupijos kunigai ir ligšiol 
vartojo Mišioms vyną, ima
mą iš pirmųjų rankų, iš vy- 
nyno Aj*Foka Ki-yme, pri-. . v i- 
gulinčio žmonai inžinieriol tų pasirodžiusi. 
RakauskioM ’5 Dabar Elena antrus metus siauzdama, 
Rakauskieiiė:-5 pasiryžo.-1 tąj^usų apylinkėje juo labiau 
vynyną dovanoti Žemaičių išsigimė; ir .šiemet ji daug 
seminarijai Kaune, kad pel-1 lengvam pereina, negu per- 
nas iš j^eitų švietimo pą- 0ai. " / 
kėlimui tarp .’klierikų, bu- i Milkų ' apylinkės ukinin- 
siančių žmonių, vadovų, ir k|i Šįėiūet kenčia, nebesant 
jau padavė apie tai tam tik- v^ndę^Jb^Į vargą, kokio 
rą raštą Žemaičių, vyskupui. I rūtas kas beatmena. Gai- 
Vyskupo ,paduotąvyąštas yį- j laį ^ėizdįėti | vargšus gyvu- 
daus dalykų ministerijai,llįtis kaip jie alpte alpsta 
kad pavelytų priimti tą do-įnęgėrę. Žmonės valgiui 
vaną. Kunigai^jmdami vy-Įvirti vandenį semiasi iš kū
ną iš to vy nyiio, galės turėti j drĮų, kur daugiausia vienos 
tikrą, nepagądįntą vyną Mi- sutros betižšilaiko. Mažę s- 
šioms, kaip y to reikalauja hij upeliai ir nėt! 'vidutinės 
Bažnyčioj įstatai. Į upės kuone visai išdžiuvę.

r Bepigu tiems, kurie turi ar-
TĄUJENAI, klius, tie parsiveža iš upės,

UkipergėfĮ apskr. ne sykį-per . 7 — 8 verstus, 
Šalę Paimlių, Pamūšiu ir ŲįlŲ betųvčiams kampinin- 

Kurklenci^kiUr. lauke, ant ’ 
upelės “Mušcg” "krantų iš
kasama žmonių kaulai. Prie 
kaulų rąndąma visokie 
daiktai, kaip tai peiliai, gip
so pust y kįėlėsyj įvairios sag- 
tįs, o Kur kieno iškių lauke 
iškasama daugybę miglių ir 
pelenų, tarp , kurių yra ap
degusių kaulų. Rasta kele
tas pinigėlių,-regis Aleksan
dro I ir Zigmanto Augusto 
I*laikų.?,,Pasitąiko visai ne- 
pažįstami daildaį. - Vertėtų 
ištirt tos vietos kokiam-1 
nors žinovui, nes dabar vi-1

*Mušų' apylinkės ukinin-

kams tai didžiausia nelai
mė. Žemaitijoje viskas, net 
jau ir bulvės, visur nuo lau
kų nuvalyta. Auštesnėse 
vietose šiųmečiai rugiai iš
rodo visai menki, pageltę.

Dom. Treigys.

I KODINĖ,
Lydos apskr.

Rugsėjo 8 d., per Užgimi
mu Panelės Švenčiausios, 
buvo i dideli keturių dešim
tų valandų atlaidai, į ku
riuos atvažiavo daug kuni
gų iš apylinkės parapijų.

; Pirmą dieną, penktadienį, 
Vaviurkos klebonas po su
mos pasakė lenkišką pa
mokslą ir apskelbė žmo
nėms, kad visi susirinkę ku
nigai lenkai ir lietuviai, ma
tydami, jog Kodinėje esą 
daug lietuvių, kurie kitaip 
nesuprantą, kaip tik lietu
viškai, nutarę sakyti du pa
mokslu: lenkams po sumos, 
o lietuviams prieš mišparus. 
Jis pats taippat esąs lenkas 
ir taip norįs, kad Kodinėje 
butų du pamokslu. Lietu
viai nusidžiaugė ir net iš
tolo atvažiavę laukė pa
mokslo; lenkininkai gi, ku
rie papratę yra vaduoties ne 
tiesa, bet savo norais, vie
nos miestelio, davatkos su
kurstyti, nuėjo klėbonijon 
ir ėmė šaukti, kad visai ne
reikią lietuviškų pamokslų. 
Duobičių-Rudnios klebonui 
pradėjus juos stabdyti, jie 
stačiai jam atsakė: “neturi, 
girdi, teisės mus valdyti, 
važiuok savo parapijon”. 
Eišiškių gi dekonas vaikš
čiojo tarp lenkininkų ir kaž
ką jiems kalbėjo. Prieš 
mišparus, pradėjus musij 
klebonui sakyti lietuviams 
pamokslą šventbriuje, ėmė 
bėgti iš rinkos į šventorių 
lenkininkai. Vienas lietu
vis, Juozas Rusteikis, Du- 
binių sodžiaus, lenkininkų, 
papirktas, pradėjo balsiai 
šaukti: “mes šitų amžinų 
nesuprantame”, ir tuoj pri
sidėjo ir kiti lenkininkai, 
kai-kurie net šaukė “ura”. 
Matant tai, kai-kuriems die- 
vuotiems lietuviams net aša
ros, iš akių pradėjo bįrėti. 
Visa tai galėjo pastebėti 
pats dekonas ir kiti kuni
gai. . .

Dabar musų lenkininkams 
nebereikia nei lenkiškų pa- 
mbkslUj nes, pradėjus jį sa
kyti, lenkininkai juokiasi ir 
salto, dabar nereikią kuni
gų klausyti. Liūdnas.

Kitas musų koresponden
tas apie tą-patį dalyką, taip 
mums rašo:

Rugsėjo 8 d. čia buvo šv. 
Panelės atlaidų diena. Žmo
nių susirinko daugybė, taip- 
pat nemaža buvo suvažiavę 
ir kunigų. Atvažiavo ir 
pats dekonas kun. Gintau
tas, kurs prieš tai buvo iš
prašęs Kodinėje minių ma
lonės, kad leistų pasakyti 
lietuvišką pamokslą atlaidų 
dienoje; tai jų malonei pa
žadėjo atsilyginti, ty. pats 
atvykti’ Mat ir atvyko. 
Kun. Malinauskis, lenkas,

Veviurkos klebonas, pabai
goje lenkų pamokslo pasa
kė, kad busiąs pamokslas ir 
lietuviams. Tik po to len
kų pamokslo būrelis malo
ningos minios pareikalavo 
norįs su klebonu pasišnekė
ti. Kun. Sabaliauskas 
buvo užimtas, tad jo 
vieton išėjo kun. Malinaus
kis ir paklausė to būrelio 
ko jam reikia.

— Niekcemy politeucku, 
nenorime lietuviškai, —rė
kė inkaušę lepūnėliai.

— Girdėjote, ką esu pa
sakęs per pamokslą?

— Girdėjome. " ‘
— Sakiau, kad bus lietu-* 

viskas pamokslas?
— Sakei/ dvasiškas tėveli. <
— Nu tai ir bus lietu

viams pamokslas.
Po to “deputatai” ėmė 

rėkti, šaukti ant kunigo Ma- > 
linauskio, kad jis litvoma- 
nas.

— Taigi, kad aš ne litvo- 
manas, bet lenkas ir pirmą 
kartą esu lietuvių parapijo
je. Gėda, kad jus taip ne
krikščioniškai elgiatės ir 
keliate triukšmą.

— A my nie pozvolim w, 
kosciele muvic kazania po
liteucku, — grubiai rėkavo 
drąsiuoliai.

Kun. Malinauskis labai 
pasipiktino tokiuo ištvirku
sios minios pasielgimu ir 
rūsčiai ją sudraudė.

Lietuviams buvo pasaky
tas* pamokslas ant švento
riaus. Moters senutės ver
kė, kad tokioje iškilmioje 
katalikų dienoje išdykę ro- 
diniečiai drįso tramdyti žmo
nių maldingą ūpą. Visiems 
buvo nesmagu, matant kaip 
tie piktadariai, esant pa
čiam dekonui Gintautui Ko
dinėje, galėjo liuosai kreitėtf 
ant lietuvių ir grasyti kuni
gams litvomanų vardais. 
Kaltininkai vargu ar bus 
bažnyčios teismu pabausti.

Daugumas kunigų, nelau
kę atlaidų pabaigos, liūd
nais įspūdžiais išvažinėjo 
namo. V.

(“Viltis”).

Galvos šviesa yra širdies 
šiluma, o rankos perkūnas.

Netiesus keliai tankiai 
rožėmis iškloti, bet jie ve
da prapultin, kurioj ištisios 
tautos žųva. . )

Darbuose palaima, bet. 
tiktai tuomet, kuomet tie 
darbai iš meilės paeiną^^—
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AMERIKOS ŽINIOS.
Rasiu kova.

Coweta, Okla. — Čia lau
kiama yra muštynių tarpe 
•baltųjų ir juodųjų žmonių. 
Priežastimi tos laukiamos 
rasių kovos buvo atsitiki
mas, kuomet nigeris E. Sud- 
deth užšovė miesto valdi
ninkų J. D. Beavers’ųr ir 
sunkiai sužeidė kitus du 
baltuosius. Vežant sugau
tų piktadarį kalėj iman,. už
puolė ant jo minia ginkluo
tų baltųjų žmonių, kurie re
volveriais sušaudė nigerį 
kaip rėtį -ir pagalios dar jo 
lavonų sudegino ant laužo.: 
Šaudymuose liko sužeistas 
ir kitas nigęris.

Tas baisus atsitikimas 
sujudino visus to miesto 
juoduosius ir dabar jie gin
kluojasi, norėdami atkeršy
ti baltiemsiems už savo 
viengenčio mirtį. Baltieji 
taippat yra apsiginklavę 
nuo galvos iki kojų ir bū
riais vaikščioja gatvėmis, 
laukdami juodųjų užpuoli
mo. Gubernatorius pasiun
tė ten būrį valstijos milici
jos, kuri gaudo ginkluotus 
nigerius ir jau suareštavo 
12 karščiausių sukilėlių. 
Daroma kratos nigerių na
muose ir viename jau su
rasta nemažai paslėptų gin
klų.

Karo laivyno mobilizacija.
Washington, D. C. — 

Trys divizijos Suvienytųjų 
Valstijų karo laivyno iš
plaukė iš Hampton Roads į 
New Yorkų, kur dalyvaus 
karo laivų mobilizacijoje, 
kokios dar šioj šalyj nema
tyta. Mobilizacija tęsis tris 
dienas. Bus sumobilizuota 
24 šarvuočiai pirmos kle- 
sos laivai, 4 skraiduoliai, 22 
torpedvalčių naikintojai, 16 
torpedvalčių, aštuonios po
vandeninės valtįs, keturios 
kanonierės ir visas laivynas 
įvairių transportinių, ligon- 
butinių, anglinių ir t. p. val
čių ir laivų.
I

Emigracija Kanadon.

Ottawa, Ont., Canada. — 
Pirmaisiais šių metų šešiais 
mėnesiais išemigravo iš Su
vienytųjų Valstijų į Kana- 
dų 83.316 emigrantų, arba 
10 nuošimčių daugiau negu 
tuomi pat laiku pereitais 
metais. Abelnai ateivystė 
į Kanadų šiais metais pasi
didino 18 nuošimčiais.

Teatrai nedėldieniais 
uždaroma.

Dallas, Texas. — Legis- 
latura šioj valstijoj išleido 
naujų įstatymų, kuriuomi 
.visi teatrai nedėldieniais tu
ri būti uždaromi ir abelnai 
uždrausta tų dienų taisyti 
visokie perstatymai. Kru- 
tamųjų paveikslų teatrėlius 
taippat ištiko toks pat liki
mas.

Valgio brangumas.

Tuscon, Ariz. — Apylin
kėse Guanyamas už vienų 
kiaušinį reikia mokėti 20 
centų, kiti valgomi produk
tai taippat nepaprastai 
brangus. Tokį brangumų 
iššaukė pavandenė, kuri lau
kuose sunaikino javus, pri
girdė daugybę vištų ir ra
guočių, o miesteliuose su
naikino valgomų produktų 
“indelius.

Anglekasiai laimėjo.
Springfield, HI. — Čia už

sibaigė straikas Madison 

Coal Co. kasyklose, kur su- 
straikavo 450 darbininkų, 
reikalaudami didesnės ■ už- 
mokesties už darbų ir geres
nių darbo sąlygų. Kompani
ja sutiko išpildyti visus dar
bininkų reikalavimus, tatai 
ir straikas tuojaus užsibai
gė.

Kovoja su visu milicijos 
. buriu.

Gloyersvillę, N. . .Y., '.5—• 
Charles E. Bokier, 21 metų 
vaikinas, nužudė vežėjų’ N. 
Briggs ir kuomet atėjo de
tektyvai jį' suareštuoti,' ji
sai pasveikino' juos šūviais, 
sužeisdamas du detektyvu 
ir raitų policistų. Užsidarė 
jisai savo namuose, kuriuos 
iš visų pusių užbarikadavo. 
Pakviesta būrys pėsčiosios 
valstijos milicijos, kuri iš 
visų pusių šaudo į namus, 
bet piktadaris nei nemano 
pasiduoti ir atsakinėja į šū
vius.

Trustas nubausta už 
boikotų.

New York, N. Y. — Pri- 
saikintųjų teismas pripaži
no $8.240 J. J. Moran’ui at
lyginimo nuo trusto Stan
dard Oil Company už boi- 
kotavimų . jo pirklybos. 
Moran’as nenorėjo pirkti 
nuo trusto žibalo, tiktai pir
ko jį nuo neprigulmingos 
kompanijos, už kų trustas 
keršijo jam ir padarė nuo
stolius jo pirklyboje.

Mušis bažnyčioje.
Denver, Colo. — Union 

Presbyterian bažnyčioje iš
kilo didelės muštynės, kuo
met keli parapijonai užpuo
lė ant pastoriaus W. L Ru
dolph’o, kada šis 'sakė pa
mokslų. Pastorius energiš
kai pasipriešino ir keliems 
užpuolikams sudaužė nosis, 
bet pagalios pats liko sun
kiai sužeistas ir išmestas per 
langų. Iškilo abelnas mu
šis visoje bažnyčioje, nes 
viena dalis parapijom! už
stojo už pastorių, o kita da
lis ėjo prieš jį. Keliolikai 
vyrų sudaužyta nosįs ir an
takiai, o kelios moterįs su
mindžiota. Pastorius savo 
pamokslu užgavo nekuriuos 
parapijomis, iš ko ir pakilo 
muštvnės. •/

Moterįs su keturiais 
pirštais.

Los Angeles, Cal. — Dak
taras Fr. Bergman prana
šauja, kad už tūkstančio 
metų Amerikos moterįs tu
rės tiktai keturis pirštus 
ant kojų. Kadangi jos ne
šioja taip ankštus čevery- 
kus, kad kojų pirštai nuo
latos dįla ir su laiku kaip 
nudils, jog liks joms tiktai 
keturi pirštai. Vienok da
bartinės moterįs dar nesu
lauks to laiko, kuomet tu- 
rėš tiktai po keturis pirš
tus...

Tramvajų vežiojimas už 
tris centus.

Detroit, Mich. — Po dvi
dešimčiai metų kovos šio 
miesto gyventojų su tram
vajų kompanijomis už tri
jų centų važiavimų, laimė
jo pagalios gyventojai, ka
dangi liko padarytas kont
raktas tarpe tramvajų sa
vininkų ir majoro bei mies
to valdybos, kuriuomi kam
panijos nuo šio laiko ap
siėmė duoti 8 tramvajų bi- 
lėtus už 25 centus tarpe 

5-tos valandos ryto ir 8 vai. 
vakaro, o po 6 bilietus už 
25 centus kitomis valando
mis. Apart to kompanijos 
turės duoti keliauninkams 
persikėlimo bilctus (“tran
sfers”) ant visų linijų.

Rooseveltas reikalauja žmo
nėms kontroliuoti teisėjus.

New York, N. Y. — Pul
kininkas Teodor Roosevelt, 
kalbėdamas čia konserva
torijos salėje į skaitlingai 
susirinkusius, piliečius, išsi
reiškė, kad ' Suvienytųjų 
Valstijų teisėjai- turi būti 
gyventojų kontroliuojami, o 
ne veikti sulyg savo užsi- 
manymų, kaip dabar yra. 
“Neteisingas ir nekompe- 
tentiškas teisėjas turi būti 
prašalintas nuo vietos pet 
piliečius, kurie padarė klaifi 
dų, jaigu tokį teisėjų išrin
ko” — užbaigė savo kalbą 
Rooseveltas. “ į

Vyrai savo pačioms Aųri j 
mokėti algas. ;:

Detroit, Mich. -
gistė Klarų Neddaūgh iš 
Detroit laikė paskaitą apie 
moterių teisių sulyginimą šii^- 
fragisčių kliube ir savo pas
kaitoje reikalavo, ridant mo
terįs imtų nuo savo vyrų al
gas už užlaikymą '■ namų. 
Tvirtina ji, kad' miožmūs 
vyras laiko savo pačią ar
šiau už šunį, tatai tegul ai-; 
gų moka už jos darbą. - ‘

' Sufra-

Medžio trustas patraukta • 
teisman.

St. Paul, Minu. — Fede
ralinis prokuratorius vy
riausybės vardu jau penk
tu kartu patraukė teisman 
medžio trustą Northwes
tern Lumbermen’s Asso
ciation už slaptas finansines 
kombinacijas, priešingas 
antitrustiniams Shermano 
įstatymams. Visi didžiau
sieji to trusto vedėjai ir 
Valdininkai pastatytą po pa
ranka. Teismo, atsakomy
bėn patraukta taippat ir to 
trusto leidėjai “The; Lum
berman Publishing, Go. ’ ’.

Didelė nelaimė kasyklose.
Hibernie, N. J.

žies kasyklose Wharton 
Steel Co., išsproginus di
namitu sienų dviejų saitų,, 
sugriuvo pylimas senos 
daubos, - pripildytos vanje-. 
niu, kuris urmu užplaukęs 
prigirdė 12 dirbusių kalna
kasių. Toji nelaimė atsitiko 
šaftoje New Langdon, ;kųTį 
rioj tuomi laiku dirbo 60. 
žmonių. Didesnė, dųlis, dar
bininkų išsigelbėjo išplauk
dami ant augštesnių galeri
jų, 12 gi, ar tai nemokėdami 
plaukti, ar tai tamsumoje 
paklydę, prigėrė. Beveik 
visi žuvusieji darbininkai 
yra ateiviai. - . ;

,Gele?

Pirmieji kandidatų f 
' rinkimai;

Phoenix, Ariz. -—Naujai 
sutvertoj valstijoj Arizona 
atsibuna pirmieji rinkimai; 
idant paskyrus kandidatus į 
naujos valstijos valdvietes. 
Paskutiniai rinkimai atsi
bus 12 dienų gruodžio. Trys 
politiškos partijos dalyvau
ja rinkimuose: republikonų, 
demokratų ir socijalistų. 
Socijalistų partija paskyrė 
po vienų kandidatų į kiek
vienų valdvietę pirmuose 
rinkimuose. Republikonai 
turi po du kandidatu į gu
bernatorius ir į viešosios 
apšvietos superintendentus. 
Demokratai turi 2 kandidatu 
į gubernatorius ir 6 kandi
datus į federalinį senatų.

Padėkavonėydfeną 30-tą 
lapkričio;

Washington D.
Prezedentas Taftas
proklemacijąjl kuria

išleido 
paski

ria 30 dienų lapkričio Pa- 
dėkavonės Didna ^‘Thanks
giving Day”). Išpuola tai 
ketvirtąjį mėnesio ketver
gę te ’

Aštuoni anglekasiai žuvo.
Harrisburg, HI. — Spro

gus parakai kasyklose 
O’Gara No, 9, aštuoni an
glekasiai ant vietos žuvo, o 
kiti aštuoni liko sunkiai su
žeisti ir apdeginti. Tose 
kasyklose dirba apie 400 
darbininkų, bet sprogus pa
rakui buvo jų prie darbo 
tiktai tieji 16 nelaimingųjų. 
Kas buvo sprogimo priežas
timi — ikišiol neištirta.

Plieno trustas teisme.
Trenton, N. J. — Federa

linė vyriausybė jau nuo tri
jų metų vedanti tyrinėji
mus plieno trusto “United 
States Steel Corporation” 
finansines koihbinacijas, pa
galios patraukė1 tų trustų 
teisman už peržengimų anti- 
trustinių Sherinan'o įstaty
mų! To trusto Aariai yra 
visi didžiausieji Ameri
kos milijardieriai ir milijo
nieriai. Plieno grūsto tur
tai apkainudjami $1.464- 
839.467. Prokuratorius ža
da įstatymų kelių į kelis 
mėnesius išardyti tų trustų. 
U- Dabar, priės prezidento 
rinkimus kapitalistų politi
kieriams kaip syk "po ranka 
pasirodyti šu'.’sbiĮAis savo 
šposais nuvargmtiti Ameri
kos liaudžiai..’.

Iš McNainąrų bylos.

Los Angeles, .CųL — Pa
skutinis teisiųp posėdis 
tęsėsi tiktap 35 jųįųntas,. ka-i 
dangi išsisėmė jau i surašąs 
125 kandidatUj iš kurių bu
vo renkamas prisaįkintųjų 
suolas ir dabar reikia šauk
ti naujus. Ikišiol išrinkta 
tiktai keturi prisaikintieji 
teisėjai ir tai su išlygoms, 
tatai ir tų dar nekuris gali 
biiti prašalintas. __

; Manoma yra, kad! McNa- 
marų bylų teis fedęralinių 
prisaikintųjų Jęisėjų suolas, 
pakviestas iš WHshingtono. 
Su tuomi sutinka; ip- McNa- 
marų apgynėjas Clarence 
Darrow, kuris pasitiki, kad 
federalinis teismas bus be
šališkas ir teisingas^/

liui pagalbon. Antrytojaus 
išsipagirioję-susekę baisiau
si daiktų: lėbos salėj gulėjo 
užmuštas karalius, kurį va
gilius buvo paklojęs.

Kuomet 1308 metais cie
sorius Vaclavas viešėjosi 
Fraricijdjej pas Karolių VI, 
taip daug nusigėręs vienų 
dieną,' jogei negalėjęs daly
vauti puotoje, surengto j jo 
garbei.
's .• -f/ ■

'? *■ ’ ;įi

GIRTUOKLYSTE SENAI 
; ' ■ SIAIS AMŽIAIS.

7, 8 ir 9 mėtašifaičįais gir
tybė taip labai ’bttvb prasi
platinus, jogei turėtą išleis
ti speci jaliniai įstatymai 
patiems teisliams, idant jie 
į teismo posėdžius ateitų vi
siškai blaivi/ 10 mėtašim- 
tyj girtybė apsiautė visus 
sluogsnius; apie Danijos ba
joriją buvo įąrąsi^lątinus 
patarlė, jog gerianti ..dieno
mis ir naktines be jokios 
pertraukos. Sii:'kokia ener
gija . girtuokli^utapt aišku 
jau iš vieno atsitikimo, ko
kis buvęs Anglijo^ kara
liaus Edvardo dhare; ta
me atsitikime ikar^lius už
mokėjęs saVo£> gyvastimi. 
Dvarėnai ir bajorija, tarp 
kitko ir žymesni diplomatai, 
užsitraukę taip.įnagiai, jo
gei visai nėpateiniję, kaip 
karalius kitame '■ kambaryj 
susirėmęs su va gilium, ku
ris nežinia kaip ten įlindęs ; 
P kad visi subrinkusieji to 
atsitikimo nebuvo patėmiję;

’negalėję palties savo kara-

Mandžiurijos mieste 
Mukdene japonai sutraukę 
sąyn.., ,10.000 kariuomenės. 
Regis, tai armijai liepta tė- 
myties į revoliucijų Chinuo- 
se,_kąd atsitikus progai bu
tų galima pasinaudoti.

Meksike dėlei nekuriu 
nesusipratimų pasitraukė iš 
savo vietų karo, apšvietos 
ir vidurinių reikalų minis
terial. Naujai išrinktas 
prezidentas Madėrb norįs 
pasiskubinti—apimti savo 
vietų.- Jis -mano, jogei tuo
kart višokė kontrrevoliuci- 
jos' judėjimas ištiyksiųs č

bzvSSy . .vft;. •::: k:
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Pįttsburge spalių 30 ir 31 dienomis bus mainerių suvažiavimas, kuriame bus 
išmėginta Z nauji išradimai, kaip gelbėti užtroškusius mainose. Vaizdas perstato 
mainas ir visų gelbėjimo demonsracijų.

Iš Danijos iššvilptas, an
dai Berlynan atkakęs žino
mas visiems dr. Cook, šiau
rinio žemgalio “atradėjas”. 
Jis važinėja su paskaitomis 
apie žemgalį, tečiau niekur 
jo neklausoma ir visur jis 
ujamas. Tai ko žmogus ga
li susilaukti su savo mela
gystėmis.

VISOKIOS ŽINIOS,
-r'. Samaros' Biržos krasos 
skyriaus viršininku paskita 
moteris. KęzĮova. Kozlova 
yra pirmutine moterimi^ 
in gijusią- krasos žinyboje to
kia augštų vietų.

; Austrijos arciknnigaikštis 
Ferdinandas Karolius andai 
atsižadėjo; visu-savo ‘titulų 
ii*, priėmęs pavardę Burg, 
apsivedė su Šveicarijos pro
fesoriaus Čuber dukterimi. 
Austrijos imperatorius te- 
čiau jam pripažinęs mokėti 
metams algos 40.000 koro- 
nų.,

Kadangi Ispanijos pro
vincijose viskas aprimo, an
dai karalius Alfonsas visoj 
šalyj panaikinęs karo stovį 
ir sugrąžinęs konstitucijų.

Austrijos parlamente an
dai buvo apkalbama ita- 
lų-turkų karas. Premieras 
patėmijęs, jogei tan karau 
įsimaišymas tuo tarpu ne
galimas. Aišku, jogei Aus- 
rija mananti turkus ginti, 
kad neleidžius italams 
praturtėti.

ten

Andai ■ • Konstantinopoly 
buvo iškilęs vėl gaisras, ku
ris ’sunaikinęs- daugiau po
ros--šimtų namų. Tai tre
čiasis šiemet - ten gaisras, 
žymus-savo-didumu.

HUMORAS.

Tomis dienomis Peterbur
ge buvęs paskiydęs gandas, 
jogei.. pasikėsinta ant caro 
ir carienės,. gyvasties; pas
kui -toji žinia pasirodžius 
neteisinga

Nesusipratimas.
— Ar tamsta nematei kur 

mano vyro? Dvi valandi 
ieškau ir negaliu surasti!...

— Didelis daiktas! 
dešimti metai ieškau 
vyro, o negaliu surasti.

Aš 
sau

me-
Musų vaikai.

Motina bara savo 11 
tų bernaitį: — Išteisybės, 
Kaziuk, jei nuolat busi tok
sai tinginys, tai visas gy
venimas liksies be apšvieti
mo!

— Eee! (atsako drųsiai 
Ožiukas): — Ar-gi tai mo- 
terįš klausia pas mus ap
švietimo?

Susikrimtimas.
— Taigi prisipažįsti, <»kad 

apvogei drapanų sankrovų?
— Prisipažįstu...
—- Stebėtina dar, jogei 

kasa buvo nepajudinta!
— Tegu man ponas tei

sėjas to dalyko neprimena; 
aš pats sau’ to nedaliu dova
noti!

• .CARE LESS- M (N ER WlTi LAHP POum^gOWDEP:

Iš didelės meilės.
— Brangiausioji Onute 

Myliu tave lig pasiutimui.
— Eik sau tamsta! Va

kar mačiau kaip bučiavai 
mano tarnaitę.

— Na, matai tamstele? 
Jau aš iš tos meilės retkar
čiais pats nežinau, kų da
rau...

Tai jums gerai.
— Kaip tik mano-«ehis 

perdaug persigeria, tai ant
rų dienų yra kaip sumuštas-.!

— Tai jums gerai, kurna, 
nes'maniškis kaip tik pasi
geria, tai aš antrų dienų esu 
visiškai sumušta.

Laisvas juokas.
Motina šukuoja šuneliui 

galvų, o tasai bliauna.
— O aš ar rėkiu, kuomet 

mane Jie va šukuoja? Gė
dinkis Vincuti!

— Matai, mama, mano 
plaukai ant galvos auga, o 
mamos dėžėn sudėti.

Labai gražus keturiose spalvose | 
Jubilėjinis paveikslas ; i - - - - - - - j;

L
KOVA TIES

ŽALGIRIAIS
!
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Didumo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai re

tenybė, tai įubilėjinis 500 
metų sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su j 
kryžiuočiais. Paveikslas tep- i 
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
Jagailos kpvą su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo- 

j čių galybė galutinai sumalta 
k ir jų garbė sumindžiota. Pa- 

i į veikslas išleista turtu ir spau- 
■ * da “Kataliko”.
t Tokio paveikslo niekur nega- 
į Įima gauti. Pageidaujama, i- 

dant tasai jubilėjinis paveiks- 
i b las papuoštų kiekvieno lietu- 
Žvio namus, o ypatingai, kuo

met šiemet apvaikščiojama
I 500 metų sukaktuvių jubi- 
į Įėjus.
Į Fartldnoda laba! pigiai. Partnnt “Ka-
■.......................................................... * —

t velltalaa IrtnoĮa tik 25c. Sn prialun- 
• tlmn ln kitus miestus, 80c. fljan- E tams, Imant daug, nuleidžiama gp X nuošimtis.
E Užsakymus su p'nigaiš siųskite 
9 "Kataliko” išleistojo vardu:

E J.M. TANANEVICZE
5 3244 S. MargųSt.,

I
I

I

k tallko” r«dakcl|o|e, ant virtos, pa-. į 
t ...tu.a.. *ilr QAn. An nrlninn«

I 
I 
I 
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iškiams?

KAT .. .^į

J MOTERIŲ SKYRIUS. J
LAIŠKAS REDAKCIJAI.

Matant “Kataliko” Re
dakciją įvedant savo gerbia
mam laikraštyj skyrių, pa
švęstą moterų reikalams, 
reikia labai pasidžiaugti.

Moterių draugija “Ap
švieta” svęikina “Katali
ką” su taip geru užmany
mų, linkėdama geriausios 
pasekmės pradėtame darbe. 
Minėtos moterių draugijos 
mieriu taipgi- yra budinti 
iš saldaus miego musų sesu
tes,* bet ikišiolei trūkstant 
geresnių spėkų, o iš šalies 
niekam nepagelbint, mažai 
ką gero galima buvo, ir nu
veikti. U

Dabar matant? jog musų 
* laikraštija pradedtvrūpintis 
moterių reikalais, : galima 
tikėtis spartesnio darbo ir 
moterių apšvietime. Taigi 
moterių draugijos “Apšvie
tos” kelios narės sutarę 
pirmiausiai pasižada .“Ka
talikui ’ ’ tame darbe sandar- 
bįninkąuti, rūpindamos pa
gelbėti ir tą darbą pastų-, 
mėt pirmyn. Nors mes ir 
silpnos jaučiamės šiame 
darbe, betgi pagal savo iš
galę stengsimės darbuotis 
ant mus apleistos dirvos, ti
kėdamos, jog musų silpnu
mą visuomenė nepaniekins.

Sesutes! Netik mus ke
lių yra pareiga dirbti ant 
šitos apleistos dirvos, bet 
tai yra pareiga mus visų. 
Gana mums miegoti ir ilgas 
metų eiles nepabusti! Kil
kime ir budinkime kitas 
musų sesutes! Gana mums 
visokių bedieviškų bęsįprą- 
vąrdžiayimų!.,.. ? Nesiskįrs- 

' tykini _ i partijas, bet dirb
kime visos išvieių-tikėjimiš- 
kąs’ nuomones pasriaikyda- 
mos kiekviena 
siekiant prie 
tįkyba galima
dinti. Atminkim, 
jaigu mes ir toliau taip mie- 
gosira kaip ikišiol, • tai lik
sime amžinomis vergėmis ir 
pastumdėlėmis. Taigi lai- 

- - kas rūpintis savais reika
lais, nes mes pačios geriau
siai suprantame, ko mums 
reikia, idant galėtumėm sa- 
vė apšviesti ir pavyti kitų 
tautų moteris, nuo kurių 
mes taip toli ^same atsilikę, 

r Todėl švieskimės! ...
| Moterių Dr-jos “Apšvie

tus” pirmininkė*
K. Katkevičienė, 

Chicago, Ill.

sau, nes 
apšvietos 

nekliu- 
kad

LIETUVĖIŠEIVĖ.

Pereitą sykį šioj vietoj 
“Kataliko” Redakcija, pa
minėjo, kas ir kuom lig šiam 
laikui yra lietuvė-išeivė čio
nai, Amerikoje, ir kuomi ji 
skiriasi nuo amerikiečių 
moterių. Skirtumas žymus 
ir kiekvienai skaitytojai pa
aiškėjo, kaip tai didžiai liū
dname padėjime stovi musų 

• tautos ateitis, jei musų 
gražioji lytis nesupras sa
vo priedermių, kaip kad 
anas senai jau supratus sve
timtautė moteris.

Už tokį žymų lietuvių 
moterių atsilikimą užpaka
lyj kitų tautų, jų niekas ne
gali kaltinti, jei atsimįs mu
sų moterių padėjimą Lietu
voje seniau ir dabar. Nors 
nękurie Didžiosios Lietu
vos laikraščiai linksmai 
skelbia, jogei tenai, pa v. 
Kaune, moterįs turinčios ir 
savo draugijas, ię savo., laik
raštį .vardu - ‘ ‘ Lietuvaitė ’ ’,

ir pačios savo pažangumu 
norinčios, nors nepralenkti, 
tai nors pavyti savo vyrus 
ir brolius; Tečiau.'mums iš 
tokio apsireiškimo nėra ko 
džiaugties, kadangi imi 
draugijas tveria kelios inte
ligentės, tai vėl" šiokios-to- 
kios “apšviestunės”, mies
to. ponų tarnaitės ir kitos 
amatininkės, ty. tos visos/ 
kurios įšbridusios, taip sa
kant, iš kaimo purvų ir 
nai kięk-tai “ apsišvarinu
sios ”. Bet kas Jigsibt vei
kias i Lietuvos f kaimuose? 
Ąiy ten motetų tarpe .sutik’- 
snne gal kokį pažąngiimĄ 
gal matysime svietišką kiiy-, 
gėlę ar laikraštį'^škaita'nį? 
Kaimuose viešpatavus vieš-, 
pataųją tąijiš^ė, M*, delbei 
šios skurdas- vargas ir am- 
žinos/AmėtbtiĮhs * nęląim^, 
Jei kėlios s moterįs inteli
gentės," kurios paprastai tik 
susirinkimuose priesiejųs 
reikalui lietuviškai prakal
ba, susimetusios * išleidžia 
laikraštėlį, o pastarąjį tur
tingesnių r ūkininkų =. švie
sesnės mergaitės paskaito 
— tai dar nereiškia, jogei 
Lietuvos moterįs jau iš sa
vo amžinojo snaudulio išbu- 
dusios ir nereikia jų tuo 
“pažangumu” džiaugties, 
bet tik anų vargus-varge- 
lius apraudoti, taip kaip 
raudota seniau, kuomet dar 
lietuviais Amerika nebuvo 
pažinota.

Todėl ir negalima lietu
vės moteries kaltinti už jos 
atsilikimą savo tautos ir 
visuomenės darbuose. Ne- 
suteikiama jai prigulintis 
mokslas, nereikia iš jos ko 
daugiau ir‘reikalauti; > r; O * s.

Griškhne 'dabar 'prie* 
Amerikos lietuvių moterių. 
Jos visos išeivės, tarp jų in
teligenčių kaipir nėra. Gal* 
inteligentes ant pirštų ir 
suskaitytum, bet: kad s ir 
joms nelemta čionai,* Ame* 
rikoje, ponauti, kai kad.ne- 
kurioms panelėms Kaune 
gyvenant. O paprastoj i-gi 
išeivė-moteris — tai amži
no skurdo pelė, tokia pati 
kai kad ir Lietuvos kaime 
jos sesutė. Jos niekas ne
paguodžia, niekas nesutei
kia gero patarimo, neišta
ria linksmo žodelio. Grum- 
kis per dięnąs sų vaikeliais, 

vakarais ir rytais su 
burdingieriais, kuriuos rei
kia apvalyti ir pavalgydinu 
ti. Gerai dar, jei kurį yyrą 
turi- gerą žmogelį, bet -jei 
kokį laidoką — pražuvus^ 
amžinai...

Esama ir moterių, žino
mas dalykas, ne pilnų dory
bėmis, esama ir jų laido- 
kaujančių, bet apie tai kitu
syk. Tik dabar norėčiau 
dar štai ką pasakyti.

Su svetimtautėmis mes 
tuo tarpu nesusilįginsime ir 
nenorėkime ju dabar vyties 
ir jų pėdomis sekti. Svetim
tautės apšviestos, štai jos 
jau siekia tokius žymius da
lykus į savo rankas pagrieb
ti, kai kad štai susilyginti 
teisėmis su vyrais šalies po
litikoje. Mums tas pada
ryti negalima, mes perdaug 
tąmsios ir be supratimo.

: Tečiau ir mes turėkime
1

viltį nors tolimesnėj atei
ty.
’ į Visupirmu mums pride
ra kreipties į savasiąs in- 
įėligentes-moteris:

Jus, tautietes-inteligen- 
tes, pirmiausiai mus mote- 
rįs-išeives ir čionai tamsy
bėje skęstančias, suvienyki-

te, išmokinkite skaitytį, galį bųt ^yj 
pramokinkite rašyti, duoki- " Net tasriie^alįma ir netu- 
te mums į rankas apšvietos retų taip^’tolijaū 'būti. Bet 
žibintuvą, o mes jums netik " J----- ---- ----- —
busime dėkingos, be£“ po- 
draug su jumis stengsimės 
pavyti pažangoje kitų 'tau
tų moteris ir. išauklėsime 
sveikus ir my®Siū&,AaVo 
tautą vaikus. '

Taigi ' pas jūihis,Ųįnteli- 
gentes,' prašome l^^dlbob, 
neleiskite' mums 
žineje leisti nenaudingai šd- 
vd dienas.

Suvienykite mus ar; ap
švieskite, o to/>yą^^>bųs

,podraug primenama ir pa
lioms moterims nors savo 
dukreles šviesti, idant jos 
ateityj turet^ gerą ginklą 
kovai su pragyvenimu ir, 
idant nei3 viena'anų negalė
tų žengti tos nelaimingos 
lenkės pėdomis..

Apsišviečius moterims, 
vyrai-brutaliąi turės išnyk
ti, nes jie pamatys* jogei 
su šviesia moterimi neleng
va kovoti ir turės anuose 
visoks brųtališkumąs ir 
barbarizma&.žuti, o. moteris 
pasiliks lygi vyrui.

Bus tikra Dievo palaima.
v: .. r ... --r

BAISUS VA

jjsžiįįg

KAIP PAŽINTI SĖRGAN 
TIS KŪDIKIS?

įmjgbskiįsū-lO^^^B^' 
kas buvo praneštu įZ/Ų; ,
- “Miko 'Mažuro^įpątf.ęten- 

kė) nuėjo ant' kaiiąlo"kfai'ų-
, ir, prisinsus puc savęs 

kaklaraiščiu dvi sayb dukre
les — dviejų ir ketili'ių uie-

lų vandenį.

nio priežastimi būvo blogas 
moterystėj e sugy veftlliTas ir 
stoka pragyvenimui būdų”.

Motina ir dm -vaikeliai... 
Reikia suprasti motinos‘šir
dies j ausmus,. kad. 'siipratus 
gerai, kiek toj i ./nelaimiu* 
ga moteriškė iškentėjo. 'Ne
galėjo ilgiau šiame./ašarų 
klonyj gyventi,; lies.; regis 
jos vyras daug girtavo ir 
ją daužė... Taip, ta s bent pra- 
matoma. Ir" ‘motina/ būda
ma nusiminime;i nenorėjo 
ant svieto tokiam-pat liki
mui.. palikti , savo mažytes 
dukreles, taigi anas ; su sa-= 
vimi ir. pasiėmė.!.. Mat, mo- r 
teriškė šiame sviete- viš- 
vien yra beginkle; tat kam 
turėtų jos likusios dukrelės 
vargelius vargti.., - Neramų 
darosi dūšioje ir -mintyse: 
skaitant tokius dienus „fak
tus. Ir atsįįiępią,; (piktai 
ausyse nekuriu-musų yyrų 
tokie moralės, .pąmoįjnįmaį: 
“sėdėk sau, žmoną,. namie; 
saugok namų . židinį, -buk 
motina, o visupirmu. .pati, 
nekuomet neapleisk; .namų 
be mano speąįjąlįo,■/ leidi
mo...” . .'

Kaip tai kruvinai šypso
si šiandieninis ■ gyvenimas, 
pasirėmęs ant ;tų/pamokini* 
mų t turinio -rrri gy.vemmąs 
sypsosi ir baisiai iluužudo 
liiotiną su vaikučiais^ * / • • n 

! Taip neturėtų--but. e i At
žagareiviai iri aš prigimimo 
vyrai barbarai -privalėtų* 'at
minti, jogei tie-laikai-pra
ėjo ir jau nesugrįš^'kuomet 
moterimis arta ir akėta, 
kuomet anos laikyta šutvė- 
lįimais^be dūšių, -kuomet lai
kyta namuose uždarytos lyg 
kokios amžinos kalinės. 
Tiesa, pas Azijos ir Afri
kos nekurias neapšviestas 
tautas moteris senoviškai 
vis dar spardoma, laikoma 
vyrų verge, bet jau nūdien 
ir tuos kraštus Eūropos ci- 
yilizacija pasiekia ir tam
sybėse paskendusias/tautas 
apšviečia, tolydžio ir pačią 
moterį ištraukia iš vargų 
klano. • .. . Aj

! Tai kas jau sakyti apie 
mūsiškes moteris? Mūsiš
kės moterįs šiandien sau sa
varankiškai privalo- užsi
dirbti kasdieninę duoną ir 
suprasti gyvenimo dbegį/i-ir 
tokias taigi moteris ar-gi 
galima laikyti vyrams ver
gijoje ir tamsybėje, šėmio--

" Tasai . klausimas kiekviė' 
nai niotihai’svarbus, kadan 
gi* .pažinti kūdikį sergančiu 
ir kuogreičįąušiai. įš^riidžių 
tą nelaimę jrųio kūdikio pra
šalinti —- motinai nereikia 
didesnės laimės ir džiaugs
mo. . ...  ;...'

Kūdikį . ęveiku skaitome 
tuokart, --kuomet jp orga
nizmo . veikimui. ųiekas ne
kenkia, kuomet kūdikis val
go, gerią, ųpegą ir visa sa
vo amžiųį.pęigįmtą linksmy
be žaidžia.r . ....

Kad pąžįpus,’ ar kūdikis 
turi normalinį stovį, ar gal 
serga, rejkąĮLąs Temokėti su
skaityti jo pulso tvaksėji
mą ir išn^itiŲti jo kūnelio 
temperatūrą — ir tik tais 
budais galrrhh ; patirti, ar 
kūdikis yra’Šveikas, ar turi 
gal karštį?'/ t'-'”’•*

Kad išbandžius kūdikio 
pulso tvilksėjtmą; pakanka 
pridėti vt4ną %rba du pirš
tu prie" 'kūdikio rankutės 
riėŠb i? pbf}itfiiHdtą?feuskai*> 
tyti pulsū'plakiinū. Reikia 
žinoti, jOgei -kūdikio pulso 
plakimas, žiūrint į jo am
žių, pasiduoda permainoms: 
pas naujagimius pulsas mi
nu tėję suplaka 130 kartų, 
pas vienmetį 100 kartų. 
paskiau*-90? ir taip laipsniš
kai nupuola kaip pas suau
gusius. Kūdikiui susirgus 
šiltine pulsas^muša smar
kiau ir tankiaiVJE -

Išmatavimui kūdikio 
karščio laipsni, imasi tam 
tikras geras termometras. 
$7° ir 37,5°’C. tki reiškia 
normalinį stovį; bet jei tem
peratūra bus aūgštesnė 
jeSkiai-kūdikis*1 turi karštį? 
Reikia dftr tas- žinoti; kad' 
kuomet nūrmalinio stovio 
žmogus miliutoje alsuoja 20 
kartų, tai kūdikis7 turo pačiu 
laiku net 35 kartus.

i Rūpestinga motina visuo
met suskaitys kūdikio alsa
vimo skaitlių, kuomet pa
matys jo nehatųrališką sto
vį, nuoalšį ir ant veidelio 
apsireiškusį Susirūpinimą, 
nesmagumus. Tam tikslui 
pakanka turėti po ranka 
laikrodėlis ir tėmyti į kū
dikio krūtinėles kilnojamą- 
si. Susirgusį kūdikį reikia 
paguldyti! lovon; ramion ir 
šilton vieton ir greitai pa
kviesti daktaras.

i Taip InotSnoins pasiel
giant bu^galima lengvai ap
sisaugoti 5fiudūų pasekmių.

; . ; >š. .'u. . :

į SUžAfifeftiNfiŠ’ TURI 
BUT EGZAMINUOJA

'i MCfe. .

SVEIKATA
Nesenai “Kataliko” išleistuvėje išleista nauja knyga, kokios lietuvių kal

boje; ligšiol dar ‘nebuvo, vardu:

Sveikata arba Tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatą.

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

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

i ; Štai kas SVEIKATOJE dailia ir visiems prieinama kalba aprašyta: 
p.rj Kųnąs.— kam mums reikia apie jį žinoti.

Valgis ir kas iš jo pasidaro.
Valgymo budai ir virimas.
Virškinimas.
Valgio, rūgimas arba fermentacija 
Kaš yra alkoholis, yj 
Kraujo cirkuliacija.
Alsavimas (kvėpavimas) 
Kuntf pielčiai ir judėjimas

• f K!

1.
2.
3.

aiškių

i Norvegijos parlamentas, 
apie kurį kklb&ma', jogėi ji
sai turįs ypatingas savo pa
žiūras p moterų reikalus,gijuie ir vamsyueje, seuuu-j_ . ■ , _ '

se prietaruose, buk. moK-ris R" nesyki Svarstė, ko- 
jra bedušė, o kaąįo igkį as klanus moterims są-

5,
6.
7-.
8.
9. Inkstai bei oda ir jų priedermes

10. Dirksniai.
11. Pajautimai.
12. Sveikata ir ligą.
13. Parazitai.
14. Privatinė ir vieša sveikata.

Kaip išplėtojus kūnas.
Balsas.
Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas.
Džiova.
Kaip sveikatai užkenkia vabalai.

'• -yis tai mokslas ir tai kiekveinam mokančiam lietuviškai skaityti priei* 
namas mokslas už labai prieinamą kainą. SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje 

’brąū^as Veikalas, nes pirmiau jis buvo spauzdinąmas tik Svetimose kalbose.
\r:‘’ SVEIKATOS apdarai drūti, stori, antgalvis paauksuotas, knygos spauda 
'aiški. “ ‘ • . . . ■ . '•

“ Visos lietuvių laikraščių redakcijos ir daktarai sako, jogei SVEIKATA 
verta būkšo tiek, kiek pati sveria. / ' . J

15.
16.
17.
18.
19.

,, p Štąį kas tarp kitko apie SVEIKATĄ rašoma:
‘ ‘ Šitoji knyga privalo rasties kiek

vieno mokančio skaityti lietuvio 
namuose. .Kas šitą knygą skaitys 
ir supras, ’tas apsisaugos nuo datige- 
Jip jligą it. sužinos daugelį daiktą 
apie savo kūną ir kaip jį užlaikyti 
svėikatojfe.e’ -(“Draugas’’).
.•‘‘Kpyga yra viena iš svarbiau
sių/ pasirodžiusių pastarais metiiis. 
Šioje .knygoje trumpai ir supras-, 
tinai sutrauktos žinios, būtinai 
rėikflingos kiekvienam žmogui, ku.- 
ris.nori būti sveikas. Juo reika
lingesnė -yra ši knyga vyrams ir 
moterims, auginantiems vaikus. ’ ’ (“UmK Viltis”).
,Si; knyga! pasirodė musų lite;- ' sytas populeriškai. 
raturpje ’ kaip tik į laiką: neturi-

■ r ,i Punašių dailiij ir teisingų liudijimų turime desėtkus. Ir vis sakoma tikra į 
tęįsybė.

me jokių raštų, kur butų taip pla
čiai, praktiškai ir pamatiniai iš-' 
dėstomos reikalingiausios ■ kasdie
niniame gyvenime žinios iš ana
tomijos, fiziologijos, o ypatingai iš 
hygienos. Knyga papuošta dau
geliu paveikslų; išleidimas gali- ■

> ma drąsiai pavadinti. dailiu ir iš 
visų* atžvilgių pagirtinu^ ” Batar-* 
tume visiems turėti namuose šį 
reikalingą rankvedį į branginu
sįjį žmogui turtą — sveikatą.” 
(‘‘Tėvynė”).

‘‘Knyga daro labai gerą įspū
dį, Ji yra labai pilnas rankve- 

; dis, tinkamas mokykloms. Para-
Iliustraeijos 

yra labai gražios. Abelnai imant,

mano manyme, SVEIKATA užpil
do svarbią spragą musą literatū
roj, suteikia .pilną populeriškai- 
mokėlišką rankvedį hygienos, kuris 
bus naudingas ir mokiniams ir pla
čiai visuomenei.” (ištrauką iš 
d-ro F. Matulaičio laįško). r

• j • '■ * ”*y-. • f;Į >*• <x'||

“Be panirimo ir pataika vinto sa-- 
kant, SVEIKATĄ skaičiau su tokia I 
atyda ir žingeidumu bei pasigėrė- j 
j imu, kaip labai retą knygą;’”.’ 
(S. Bježis). ........ .. , J

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

AR JUS PAŽĮSTATE SAVO KŪNO SUDĖJIMĄ.
, AR NORITE BUT SVEIKAS IR STIPRUS?

I AR NORITE NUSIKRATYTI APGAVIKUS, KURIE SIŪLO JUMS 
PER APGARSINIMUS VAISTUS? . . -

j®į ne, tai, mielas Brolau ir Sesele, nusipirk sau, ŠVETKATĄ, o šioj kny
goj atrasi, sau visą laimę. Nes kuomet žmogus sveikas, tai ir laimingas. I
-j-; ,: Kas nori-save pažinti, privalo skaityti SVEIKATĄ.

Kasnori būti laimingu, tegu skaito SVEIKATĄ.
ŲKas nori pamesti 'girtuokliavus, tegu skaito SVEIKATĄ.

<■ j -Y Kas .nori, kad jo vaikai butų sveiki, tegu skaito SVEIKATĄ.
Kas; nori ilgai būti jaunas, tegu skaito SVEIKATĄ.
“Kataliko” išleistuvė išleido SVEIKATĄ lietuvių brolių naudai, jų būvio 

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

PRISIUNTIMU.
X Galite pirkties “Kataliko” redakcijoje.

' Siųzdami laiškus ir pinigus p'adėkite tokį antrašą: j

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

lygas, be kurių išpildymo 
negalėtų visai ištekėti. Pa
staraisiais taigi laikais par
lamento atstovai viename 
posėdžių kalbėję apie įvedi
mą visai fonnališko pirm 
šliubo egzamino. Kiekvie
na taigi sužadėtinė pirm sa- 
vp šliubo privalo sudėti 
viešpatystei liudijimus, jo
gei moka siūti, o visupirmu 
savarankiškai virti. Tą eg
zaminą turės laikyti visos 
moterystės luornan kandi
datei, ar bėdinos, ar turtin
gos, be skirtumo luomo ir 
amžiaus, Parlamento at
stovai tai -nusprendžia mo- 
tivuodami, jogei be gero ir 
skaniai sutaisyto valgiu po-

roję negali but sutikimo ir 
meiles.

Kasžin, ai’ kuomet nors 
rieprisieis ir musų sesutėms 
panašus egzaminas išlaiky
ti pirm apsivedimo? O tas 
butų labai reikalinga.

MOTERIŲ APŠVIETA 
JAPONIJOJ.

liaus pasekė ir kitos drą
sesnės japonų moterįs, o pa
galios Japonijoj liko. įsteig
tos moterims ir mokyklos.

Šiandie “tekančiosios 
saulės’’ šalis skaito jau 32- 
000 jaunų japonių, kurios 
tose mokyklose yra išėję 
mokslus. Apart to, šian
die Japonija yra vienatine 
šalimi Azijoj, turinčia mo
terių universitetą. Daugy- 
bė moterių dirba laikraščių 
redakcijose ir leidžiamas 
yra specijalinis laikraštis, 
reikalaujantis moterims bal
savimo teisių. Tas laikraš
tis išeina po vardu “XX-tQ

Moterių apšvieta Japoni
joj žengia nepaprastai dide
liais žingsniais, nors judėji
mas tame atvėjyj prasidėjo 
vos nuo 1871 metų. Tuo
met tai- kelios jaunos ja
ponės nuvyko Amerikon į 
mokyklas; jų pavyzdį to-J^mžiaus moteris”.
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Iš Lietuviškų Dirvų.

Į GERBIAMUOSIUS 
SKAITYTOJUS.

Labai trokštumėm, idant 
tasai žinių skyrius butų 
kuoplačiausias ir todėl krei
piamės į Gerbiamuosius sa
vo Skaitytojus prašydami 
anų perėmimo.
ji Tvirtai tikime, jogei kiek
vienoj lietuvių kolionijoj at
siranda daugumas musų 
laikraščio bičiuolių, mokan
čių rašyti, kuriems kas sa
vaitė galima musų redakci
jai pranešti įvairius iš lie
tuvių gyvenimo apsireiški
mus ir atsitikimus.

Jei tokie redakcijai pra
nešimai bus rašomi prastai, 
sų klaidomis, redakcija ap
siima klaidas ištaisyti ir at
spausdinti artimiausiame nu
mery j. Paskui rašant jei 
palįgįs savo raštą su patai
sytu laikraštyj, turės iš to 
sau puikų pamokinimą ir 
tankiau rašydamas, išmoks 
rašyti taisykliškai ir be mo
kyklų.

Tatai meldžiama visus sa
vo Gerb. Skaitytojus mums 
sandarbininkauti, siunčiant 
“Katalikan” žinias iš savo 
kolionijų. Bet rašant mel
džiama prisilaikyti sekan
čių taisyklių:

1. Rašyti juodylu tik ant 
vienos poperos pusės ir ne- 
pertankiai, idant butų ga
lima pataisyti.

2. Rašyti tik gryną teisy
bę.

3. Aprašyti atsitikimus, 
kokie lietuvių kolionijoj at
sitinka, kaip tai linksmus, 
ar nelaimingus, > vestuves, 
parapijose iškilmybes, 
draugijų darbus, 
straikus ir tp.

4. Nerašyti apie 
kus kieno nors 
nesutikimus vieno
kadangi tokios žinios vi
suomenei nėra naudingos 
ir laikraštyj nevartojamos.

Redakcija.

gaisrus,

asmeniš- 
reikalus, 
su kitu,

Aurora, III.
..Šis miestelis yra labai 

gražus, visos gatvės išso
dintos medžiais, namai gra
žus. Oras čia labai sveikas 
netyras. Miestelis jau nuo 
sėliai beveik vienų vokiečių 
apgyventas, kurie savo ran
kose turi visą pirklybą. Iš 
lietuvių nei vienas neužsi
ima' pirklybą. • Dirbtuvių 
čia yra daug, kuriose gali
ma lengvai gauti darbas ir 
moterims ir vyrams. Šiuo
mi laiku darbai čia eina ne
blogiausiai, paprastam dar
bininkui mokama 1 dol. 75 
centai už 10 valandų darbo.

Lietuvių skaitlius labai 
didinasi. Prieš penkis me
tus lietuvių čia buvo vos as
tuonios šeimynos, o dabar 
jau yra apie šimtas šeimy
nų ir dar daugiau pavienių. 
Tarpe lietuvių yra visokių 
pažvalgų, vieni skaito save 
katalikais, kiti socijalistais, 
o yra ir tokių, kurie patįs 
nežino kuomi esą. Nekurie 
lietuviai turi nusipirkę sa
vus namus ir gyvena sau 
ramiai. Apie girtybę ir 
peštynes tarpe lietuvių ma
žai tesigirdi, bet daugiau 

'.nekuomi vietiniai lietuviai 
1 negali pasigirti. Smagu pa- 
l siskaityti apie tautiškus 
[ darbus kitų miestų lietuvių, 
I bet čia apie tai mažai kas 
l(ir pagalvoja. Nėra čia lie
tuvių parapijos, o ir lietu- 

, viškos draugijos ikišiol jo- 
• kios nebuvo. Tiktai šią va- 
Isarą rupestimi pp. S. Balt

rušaičio ir J. Račiūno liko 
sutverta pirmoji pašalpinė 
draugija po vardu Šv. Ka
zimiero. Iškarto draugi- 
jon prisirašė 22 nariai, ku
rie gerai suprato jos reika
lingumą, o daugiau neatsi
randa norinčių prigulėti. 
Daug buvo vargo minėtiems 
vyrams, kol jiems pagalios 
pasisekė sutverti toji drau
gija. Per žmonių nesusi
pratimą reikėjo nukentėti 
daug visokhj kalbų; net to
kių smarkuolių atsirado, 
kurie užmetinėjo, buk drau
gijos nariai surinksią pini
gus ir paskui tarp savęs 
pasidalysią. Žinoma, apie 
pašalpą ligoje, pomirtines 
ir kitus reikalus tokie smar
kuoliai jokio supratimo ne
turi. Tiek tai apie Auroros 
lietuvių veikimą. Gal su 
laiku ir mes pradėsime dau
giau veikti del savo ir savo 
vientaučių labo, juk žino
ma yra, kad iš pavasario 
ant medžio pasirodo tik ma
ži lapeliai, paskui jau žie
deliai, o pagalios ir vaisiai 
subręsta, taigi ir mes jau 
tą lapelį — savą draugiją 
turime, o ateityje lauksime 
jos darbų ir paskui ir darbo 
vaisių.

Per pastaruosius keturis 
metus tik vieną kartą į me
tus atvažiuodavo čia lietu
vis kunigas ir aprūpindavo 
tikinčiuosius dvasiškais rei
kalais. Šiemet rupestimi p.
J. Račiūno jau antru kartu 
atvažiavo čia lietuvis kuni
gas J. A. Gadeikis, Cliica- 
gos šy. Jurgio parapijos ka- 
mendorius. Kųn. Gadei
kis atvažiavo čia 10 d. spa
lio š. m., airių katalikų baž
nyčioj aprūpino reikalau
jančius dvasiškais reikalais, 
pasako porą gražių pamoks
lų, paragino rišties į drau
gijas ir nurodė naujos su
sitvėrusios draugijos nau
dą. Visi buvo labai užga
nėdinti ir dar tikisi su
laukti kunigą ir per adven
tus. Airių klebonas, kaip 
girdėti, užprašęs kunigą 
tankiau atsilankyti, neužvy- 
dėdamas lietuviams bažny
čios ir nereikalaudamas už 
ją jokio ’užmokesčio, nes yra 
labai geros širdies.

Valkata.

Toronto, Ont., Canada.
Nors čia lietuvių ir ne

mažai gyvena, bet jie turi 
tik vieną draugiją, o ir ta 
silpnai gyvuoja, nes daugu
mas visai nepaiso apie sa
vo tautiškus reikalus. Vie
ni priguli į anglų draugi
jas, kitiems esą draugijos 
visai nereikalingos, tad su 
tokiais manymais vietiniai 
lįetųyiąį jąų .toli .atsiliko 
nuo kitų. Nors -šv. Juoza
po lietuvių draugija jau ke
li metai čia gyvuoja, bet 
mažas skaitlius narių į ją 
tepriguli. Spalio 8 dieną 
šv. Juozapo draugija suma
nė padaryti viešą susirinki
mą ir sukviesti visus To
ronto lietuvius pasikalbėti 
apie savo reikalus. Publi
kos prisirinko nemažai. 
Pirmininkas V. Jasaitis, 
atidarydamas susirinkimą, 
paaiškino jo tikslą ir savo 
ilgoj prakalboj karštai ragi
no lietuvius rištis į draugi
jas ir laikytis vienybės. To
liau kalbėjo dar D. Čapas 
ir J. Vasiliauskas. Kalbė
tojams gausiai plota del
nais, iš ko matyti, kad šiuo 
susirinkimu visi buvo už
ganėdinti. Tą dieną drau-

gijon prisirašė 8 nauji na
riai. Taipgi tame susirin
kime buvo pakeltas klausi
mas apie du sergančiu lie-, 
tuvius, K.Kiselių ir J.Biir- 
kį, kurie nepriguli jokion 
draugi j on ir yra labai var
gingam padėjime. Susirin
kimas vienbalsiai nutarė 
juos sušelpti ir tam tikslui 
liko surinkta aukų: K. Ki- 
seliui $5.35 ir J. Burkiui 
$5.56. Reikia turėti viltį, 
kad Toronto lietuviai; tan
kiau rengdami panašius su-, 
sirinkimus ir svarstydami^ 
savo reikalus, nenorės atsi
likti nuo kitų miestų lietu
vių, kurie juos jau taip tolr 
yra pralenkę. P. J. į

krdštis tiesiaiJ^ęda į praga
rą. Šių metų^balandžio mė
nesyje čia susitvėrė draugi
ja šv. Antano iš Padvos. Iš- 
karto draugiibn prisirašė 
daug narių, bet už poros 
mėnesių nariai ' prasiėjo 
krikti iš tos priežasties, kad 
atsirado davatkų-agitato- 
rių, kurie pradėjo draugi
jos narius atkalbinėt, išva
dindami bedieviais, esą ge
riau tuos 50 centų pragert, 
negu mokėt už mėnesį į 
draugiją. Kaip liūdna, kad 
dar tokių “šventų” žmone
lių pas mus randasi !

Kukulis.

Vandergrift^1
Šis miestelis nors ar ne- 

didelis, nors dar jaupąs, bet: 
mažai tokių gražių mieste
lių randasi Pen u sylvan i jos' 
valstijoj. Jis gali pasigirti; 
savo švarumu, gatvėj visos; 
išgręstos, šaligatviais ;priso4 Jackson Co. Lietuviai tarp 
dinta žalių medelių^ įkuriej 
vasaros metu priduoda ne-į 
mažai gražumo. Tiktai da-; 
bar užėjus nekviestam sve-ž 
čiui rudeniui medžių? lapai 
pradeda gelsti ir mesti ant> 
žemės tuos savo puikius ru-į 
bus. Lietuvių čia gyvenai 
apie 90 šeimynų, b pavienių 
dusyk tiek. Smuklių čia?-per ką tankiai apvagia na- 
visai nėra, užtai lietuviai, m’ 
gana pasiturinčiai gyveną, 
yra keletas vertelgų ir šiaip 
praturtėjusių žmonių. . Čia 
yra susitvėrę dvi palaipinės 
draugijos, šv. Juozapo ir 
šv. Kazimiero, kurios pusė
tinai laikosi. Fabrikas yra 
tiktai vienas ir jame darbai 
eina gerai. •

Spalio 17 dieną š. m. čia 
atsibuvo vestuvės J. Puce-

! f i T. Bakdnąuskas.
1 b ’ ■■ ri

L Iš Londoni).
; — n.-

į Lietuvių duonos, keptuvė 
■1 Birutė ’ ’. pracįędąf siūbuot 
■Kiek patyriau, jau stokuo- 
įja jai pinigą.j,( J^as tnom 
kartu kaitau jjąžinau, o 
gal kepėjai%.pęrt.‘,‘ppniškai” 

.^. • . .įgyvena? Lįetgyjąi privalu
vičiaus su A. Krambliute. ;. ipa^įfcyk? iŠ

duot ‘ ‘ Birutri’^gpKr; Ben
drovės “Bįrutės” labai ne
užkenčia žydai, kuriems su 
duona žymiai susimažino 
■pirklybą.,,^ “Birutė:” jau 
dukrų nepardavinėja, sako, 
tuom kart i cukrui; pabran
gus, negalinti ant -gavo iš- 
feiti. .:•<;•{ jJOfU- 
h Oras šiuom/daiku jau ge
rokai atvėso, - tat ir - žmonės 

• , . taip nebesergą išbyra svei- 
kesni.. galijotas.

Vestuvėse buvo užkviesta ir 
keletas lietuvaičių, iš kurių 
labai gražiai pasirodė pdė 
F. Kemežiutė, padainavusi 
kelias tautiškas. lietuvių 
daineles. Ypačiai puikiai 
liko padainuota “Kur ban
guoja Nemunėlis”, kur 
p-lės F. K. skambus balsas 
graudino ir tiesiog žavėjo 
širdis tų klausytojų; kurie 
dar nors kiek turi' savyje 
tėvynės meilės.
pažinti, kad p-lesĖ* Kf 'Už
augus Lietuvoj, kaip ir ki
tos vietinės čia augušibs'lie
tuvaitės, kurios neapkenčia 
lietuviškų dainelių‘ii* neno
ri jų mokintis. Taigi pa
klausiu jūsų, ar-gi nė dailu . - -
girdėti Lietuvos dainas ? b ateinantį .mėnesi - lap- 
Pačios sakote dailu pa- d<ričio 25 d - ' 
klausyti; bet kodėl mokytis -
jų nenontet - Patareiau įartą McCaddin saKje «Bi. 
Vandergrift’o hetuvjūtems u 
sekti pavyzdį p-lesFi K. ir rutę”. Šitasai scenos vei- 
, - . . . .v.. . ,. kalas parašytas- rašytojo
dauginus prising We lie- |emkalniQ, muziįi gi-mu- 

•šų gerb. kompozitoriaus Mi- 
hjko Petrausko, su kurio ma
gesniais dalykėliais’.‘‘Kata
liko ’ ’ skaityto jai^aų. ture jo

tuvių ir turėti daugiau mei
lės prie tėvynės^ juk jūsų 
kratinėse plaka •ta pati lie
tuviška širdis, o? gįsl ose pe- 
■>». susipažįsti. , Šitą
jas. Jaunai ,. Jietlivaijęi, .a-u*,.. vaiksioii meladramn
p-lei F. K., reikia linkėti 
dar karštesnių ir negęstan
čių spindulių jos .meilėje 
prie lietuvių ir tėvynės.

Mažiuks.

Hudson, N. Y.
Pas mus darbai prastai 

slenka. Cemento ir kitose 
dirbtuvėse darbininkų - yra 
užtektinai. Daug žmonių 
yra be darbo. Daugumas 
kitur važiuoja darbo ieš
kot. Tarpe lietuvių labai 
yra prasiplatinus girtybė, 
iš ko kįla visoki nesutiki
mai, peštynės, tąsymasis po 
teismus, prasivardžiavimai 
ir tt. Laikraščius mažai 
kas skaito, o skaitančius la
bai išjuokia, vadina bedie
viais, šliuptarniais, esą lai-

Nashua, N. H.
Šis miestelis. , stovi į pie

tus nuo Bosfdpb, gražioj, 
tarpe ežerų ir upių, vietoj. 
Klimatas čia labai sveikas. 
Jau nuo 25 mėtų čia gyve
na lietuviai, kurie dirba 
prie aūdiriyčfiįf Nashua 
Corporation ir Indian Head 

savęs sutikime "gyvena, tik 
nežinia kodėl kįla nuolati
niai vaidai tarp parapijonų 
ir vietinio klebono už para
pijos pinigus. ‘ Darbai eina 
neblogai, kas pribuna — 
darbą gauna. Labai blogas 
paprotis musų, ntoterių, ku
rios neprižiūri^’savo namų,

mus visokie “pėdlioriai” ir 
Valkatos. •' ■ ■ - 

Brooklyn, N. Y.
Neminint. kitų,; iš.; scenos 

menkesnės ;>yęrtės 
Veikalėlių, •- > kurięj.įįęimipoje 
ateityje bus statomi sceno-

h 
b riailės.

brooklynie-
čiai gaus pamatyti pirmą 

dviejų veiksmų.. melodramą 
“Birutę” statytscęjios My
lėtojų choras, ;vedąmas p. 
Ks. Strumskįoov•. Chore da
lyvauja artį jlO© :rašmenų, 
merginų ir vaikinų,’Jiųrie su 
energija mokinasi įį' jau ge
rai susidainavę^jį Nežiūrint, 
kad šitą veikimą Ijesimoki- 
nant padėta nemažai triū
so, bet reikės dar padengti 
taipgi, nemažos^įšlaijlos.

Spalinio 21dięnos, suba- 
tos vakarą Juozapo 
dr-ja šventė sąvo 25 metų 
jubįlėjų. Dalyvavo toje ju- 
bilėjinėje šventėje teipos-, 
gi keletas kitų draugijų. 
Kalbėjo delegatai ir p. Liut- 
kauskas linkėdami draugi
jai susilaukti 50-metinio 
jūbilėjaus, ir nors kartą 
pradėti veikti jšį-tą kiltes-

Viršuj Chinų sargai, saugojanti geležinkelį, o apačioj universiteto Boone, 
Vučange, studentai. ” ’

nio,. prašalinti netikusius pa
pročius iš savo tarpo, kaip 
tai —į hištinimą alaus bač
kučių;..! .Dainavo p. St. Ra
kausko,. Vietinio vargoninin
ko, vedamas bažnytinis cho
ras, Jietuvnj hymną ir kelias 
kitas .daineles. Žmonelių 
prisirinkę .buvo nemažai. 
Bet i jaigu. reikėtų rašyti 
apie ••.susirinkusiųjų, kai- 
kurių, svečių užsilaikymą, 
tai prisieitų *kartoti;- labai 
seną pasakę, r: Tad geriau 
įieko apie tatav neminėti. - 
j Spalinio 22 d. T. Mylėt. 
Dr-jbs 3-čia kuopa laikė sa
vo paprastą • susirinkimą, 
'jėčiau; ' nors' susirinkimas 
buVo 'papraštaš, bet pažy- 
mėtihaš: 'r Pas lietuvius su
sirinkimai7 vedami pagal — 
beveik — regula de tribus: 
perskaito “paprastą” pro
tokolą, užsimoka duokles, 
kokios yra mokama ir pri
ima- - naUjiis • narius. Na, 
jaigu- reikia dar pridėti, tai 
— '^diskusijos”. Tuo jau 
ir pasikakinama. Bet 3 kp. 
šitame savo-. - susirinkime 
peržengė šitą . regulą. . Sa- 
kau^bjog. peržengė papras
tą ją .regulą, todėl, kad ne
pasitenkino; . - b perskaitymu 
protokolo, . ^užsimokėjimu 
duoklių, ir. priėmimu nauji? 
narių tiktai, bet griebėsi už 
visuomenės, darbų. Tasai 
jos pasiimtas darbas, dar
bas -abelhas, visus lietuvius 
apeinantis., .Žinoma, iš to 
jos -Veikimo,, galės pasinau
doti, tiktai, vi etiniai ir apy
linkės-,, lietuviai. Pasistatė 
ji .sauvuž tikslą rengti pas
kaitas. Susitarus su Liau
dies-Mokykla, bendrai ža
da- -vykdinti šitą apšvietos 
darbą..?. .T.-M. D. 3 kp. nu
samdys, svetainę, apskelbs ir 
išgarsins kokios paskaitos 
bus skaitoma, o L. M. nariai 
skaitys ir rūpinsis paskaitų 
parupinimu bei gavimu. 
Pirmoji paskaita, “Pirmu
tinė pagelba nelaiminguose 
atsitikimuose“, bus skaito
ma spalinio 29 d., skaitys 
dr. Misevičius. Reikia dar 
paminėti, jog paskaitos bus 
skaitomos, kiekvieną nedėl- 
dienio vikarą ištisai per vi
są žiemą. Jųl. Baniulis.

# ........'‘-F

RED; ATSAKYMAI. 
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K. K. — Labai gaila, kad 

jūsų dvasiškis mėgsta išsi
gerti, bet turbut ir visi se
nesni tuomi nuside
da^ tad atleiskite, šiuomi 
kartu Tamstos žinutės laik- 
raštin nedėsime.

V. J. Kovui. — “Rude
niui Atėjus” laikraštin ne
dėsime. Gal atgal pasiųsti?

Kukuliui, — Antroji ži
nutė musų laikraštin netin
ka, perdavėme juokų laik
raščiui ‘ SDagrui’ ’. ‘Htx. , -;

Lietuviui. -- Tamstos ko
respondencijos šiuomi kar
tu laikraštin nedėsime, nes 
jau pereitam numeryj tilpo 
aprašymas to paties daly
ko.

NAUJI RAŠTAI.

“Teatras” No. 1, Rugpiu- 
tis 1911 m. V. Gutovski 
Švarkas ir Milinė, triveiks- 
mis dramos vaizdelis su dai
nomis ir šokiais. Vertė 
Jaunutis. Muzika: 1. Pa- 
beržiečių Suktinis, 2. Ger
kit' Broliukai, 3. Klumpako
jis,1 4 Mane motušė barė. 
Harmonizavo K. Diržius. 
Pusi. 88. Vilnius, 1911.

A. Belcikowski Pono Fe
likso Atsilankymas, vieno 
veiksmo komedija, lietuvių 
kalbon išvertė Vaidelutis. 
Kaina 20c. Pusi. 40. Spau
da “Lietuvos”, Chicago, Ui. 
1911.

Girtuoklių Gadzinkos. 
Dainos, pasakos ir juokai. 
Parengė Kas Tas. Kaina 
10. Pusi. 32. Spauda 
“Lietuvos”, Chicago, Ill., 
1911.

Filosofiniai Tolstojaus 
doros mokslo pamatai. Pa
rašė Perkūnas. Kaina 50 
kap. Pusi. 58. “Vadovo” 
išleidimas No. 4. Seinai, 
1911.

Kalbos žinojimas.
— Ar panelė Alena ne

kalba franeuziškai?
i

- — Ne, bet ji greitai iš
moks, nes tas jai nėra sun
kų, Juk užuot motina sa
koma mama, o užuot tė
vas — papa, ot ir kalba!

-<w\

To delei.
‘— Kas tai? Esi gedi

me?
— Taip, mano žmonos 

motina numirė-..
— Aha!... Bet kodėl ne

sakai uošvė?
— Matai, ji buvo išteisy- 

bės gera moteriškė.

Reikalingas geras zeceris 
prie statymo job’sų. Atsi
šaukite tūojaųs į “Katali
ko” Redakciją. : 
J-'’-..... ■ Į ,7 r -• -

••••♦••••••y >/

i Pirmasis. ;
Lietuvių ;į
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2. K. Diena uždušinė.
3. P. Huberto, Teopilio v.
4. S. Karolio Borom, vysk.
5. N. 22 savaitė po Sekminių. P. M. Globos. 

. 6. P. Felikso, Leonardo išp.
7. U. Nikandro. . Jy . •

.8. S. Gottfrido V.
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Redakcijos Patemijimai.

atminimui jų darbo ir nuo
pelnų, statykime jiems am
žinus paminklus, kaip kad 
sumanytoji M. K. Čiurlio- 
nies vardo stipendija muzi
kams.

Ant antrojo puslapio šia
me “Kataliko” numeryj 
gerb. Skaitytojai atras ap
rašymų pirmosios lietuvių 
ūkininkų parodos Marijam
polėje, _Suv. gub., atsibuvu
sios šiemet spalių 28, 29 ir 
30 dienomis ir rugsėjo 1 die
nų. Paroda tęsėsi 4 dienas. 
Išteisybės, miela skaityti 
tokias linksmas žinias, ku
riomis pranešama- Lietuvos 
ūkininkų, ypač suvalkiškių, 
kultūroje pažangumas. Ka
dangi dvarponiai išpradžių 
prieš tų rengiamų parodų 
pasipūtė, lietuviai ūkinin
kai patįs vieni sukruto ir 
savo pastangomis nustebino 
visus svečius, lankančius tų 
parodų. ' •

Garbė lai buiiie už tai lie
tuviams ūkininkams!

r fe

Vilniaus “Lietuvos Ži
nių” No. 14 “Lietuvių Dai
lės Draugija” kreipiasi į vi
suomenę, prašydama siųsti 
aukas velionio M.K.Č!iurlio- 
nies muzikos veikalams iš
leisti. Kuomet muzikos vei
kalai bus išleisti, likusios lė
šos bus kraunamos ne judina- 
man kapitalai!, iš kurio nuo
šimčių bus steigiama lietu
vių muzikams M. K. Čiur- 
lionies vardo stipendija. 
Tan pačian kapitalan turės 
sugrįžti ir visuomenės sudė
ti pinigai, gauti iš minėtų 
veikalų pardavimo, tik gry
nasis pelnas eis per pusę L. 
Dailės Draugijai ir Čiurlio
nienei arba jos dukterei. 
Aukas prašo siųsti arba sta
čiai L. Dailės Draugijai 
(Vilnius, Zavalna, 15, 6,15), 
arba per laikraščių redakci
jas, kurios apsiims priimi
nėti šias aukas.

Laikas jau mums butų sa
vo neužmirštinų dvasios ga
liūnų veikalus sau turėti, 
užuot atidavus juos sveti
mųjų naudai, tad patįs iiaii- 
dokimės jų darbo vaisiais ir

Kaip pas mus Amerikoje 
įsigyveno-manija leisti nau
jus laikraščius, kurie tan
kiausiai turi mažų vertę, o 
kartais stačiai žemina visų 
musų laikraštiją, liudija Ma- 
hanoy’jaus “Saulės” pa
duota žinia, kad po Maha- 
noy City ir Shenandoah 
platinama naujai išleistų 
satyros laikraštį “Žemaj- 
tys”. Kokios tas raštpalai- 
kis yra vertės, parodo 
“Saulėje” paduodamos iš 
jo ištraukos, kurių porų žo
dis į žodį paduodame:

“Parafionis Maiše Maha- 
noy City Pa Wiskupas Ir- 
landionu, atsiuntė, dargi, 
kad Parafionis sugauditu ir 
sudietu kajp kates i visku- 
pa maisza”. . ;

“Turkią Oct. 12 40 szie- 
piu, italionu i siktaustte,- i 
Tripoli Kurkia, ale spadze- 
wojes Italiona: iszgrajswai- 
na”.-

Tai tikri literatūros per
lai!

* «
“Vien. Lietuvninkų” No. 

43 patėniija, jog lapkričio 
22 d. sukanka lygiai 60 me
tų nuo gimimo <(r. Jono 
Basanavičiaus (gimė 1851 
m.), lietuvių senovės ir his- 
torijos tardytojas, taipgi 
vieno iš tų musų tėvynai
nių, kurių būrelis inkurė 
pirmutinį musų laikraštį — 
“Aušrų”, ėjusį Tilžėje 
(1883 — 1886). Basanavi
čius ir dabar dar dirba lie
tuvių mokslo dirvoje, tuom- 
tarpu yra pirmininku “Lie
tuvių Mokslo Draugijos” 
Vilniuje. “Vien. L.” pa- 
tėmija, kad butų gerai, 
idant tam gerbiamam musų 
vyrui kas parašytų platesnį 
paminėjimų.

Liepos mėnesyj teko ai- 
silankyti New Yorko laivų ! 
prieplaukoj, iš kur Rusijos 
garlaiviai išplaukia Liepo
jon. Nežinau, ar visuomet 
lietuvių tiek grįžta Lietu
von, bet tuom sykiu lietu
vių grįžo keletas šimtų. Aš 
užklausiau kelių, Jko jie ma
no griebtis Lietuvoj. At: 
sakymų gavau, jog stengsis 
žemės gabalų ingyti, o že
mę turėdami, turėsime už-* 
tikrintų duonų. Ištikro, tai 
protingas noras grįžtančio 
Lietuvon. Amerikoj prisi- • 
žiūrėję ūkio vedimui, su
grįžę Lietuvon -pataikys 
amerikonišku budu tų žemę 
išnaudoti, ir tokiuo budu ne 
tik pasiliuosuos nuo visokių 
amerikoniškų trnstų ir žy
diškų fabrikų visokios 
smarvės, kurie ne vienų 
musų brolį į kapus nuvaro. 
Toki vyrai prisidės ir pido 
kultūros pakėlimo. Kultū
rai pakilus Lietuvoj, nerei
kės mums tėvynės apleisti 
ir bėgti į Amerikines Lie
tuva bus geresne- Amerika 
negu kur kitur. - - Aš girdė
jau nuo ūkininkų- šitokius 
rugojimus, kaip,’ girdi Lie
tuvoj ant ūkės gali 'žmogus 
gyventi - jei nežinai ”iš kur, 
reikalui atėjus,, rublį 'iš
traukti. Bet pinigai pats 
žmogui niekur kišėnin ne
lenda: kur negyvensi, visur 
jie reikia uždirbti. Ir Lie
tuvoj žmogus žemės gaba
lų turėdamas, kodėl negali 
pinigų uždirbti? Pa veiks
lai!, Liepojuj už vienų kiau
šinį moka 4 kapeikas, svies
to svaras 50 kap., uz kiau
lienos, visų paršų per
kant, 15 kap. svaras; už viš
tų moka 50 kapeikų, už kar
vę ! 60 rublių. Taigi niato- 
me, kad ir Lietuvoj kainos 
tokios beveik kaip Ameri
koj. Taigi žmogus, žemės 
turėdamas Lietuvoj, negali 
sakyti, jog nėra iš kur rublį 
sugriebti. Tegul grudų žy
deliui neduoda .pusdykiai, 
bet tegul juos kitaip sunau
doja; tegul laiko, paveizdan, 
500 vištų. Rudenyj, galės 
200 vištų parduoti .po _50 
kap., tai gaus jau lOO ru- 
blių; 500 vištų., padės kas 
dienų 200 kiaušinių,, po 4 
kap. kiaušinis,., tai išpuls. 8 
rubliai kas dienų..; Tegul 
augina ir parduoda nors <2 
karves, tai gaus. 120 rublių. 
Tegul užaugina arklį ir par
duoda nors į 3 metus,.vienų, 
tai gaus 100 rub. Arčiau 
didesnių miestų gyyenaųti 
tegul veža pienų, 5 karvės 
į dienų duos 75 kvortas pie
no; kvorta po 5 kąpeįkųs, 
tai išpuls 3 rubliai kas die
nų. Kam miestas tplįąu, 
lai įsitaiso mašinas ir svįeą7 
tų dilba. Nuo 5 karvių.,i 
savaitę gali padaryti $5 
svarus sviesto. Svaras po 
.50 kapeikų, tai gaus JT 
rublių 50 kap. Tegul ūki
ninkas neparduoda paršįų-

bud sviesto pienu girdo, 
faršai 7 mėnesių sveria 
450 svarų, į paršai bus 300 
§varų. Svaras po 15- ka- 
oeikų, tai gaust 45 rublius. 
Išmintingaip A gyvendamas 
ūkininkas ne tik rublį, bei 
ir šimtinę h turės kišenių j. 
Daugelis lietuvių, gyven
tam! Amerikoj, sutaupę ke
letu šimtų dolerių, laužo 
galvas, kų pradėti1? Grieb
tųsi prekybos) bet . mato po 
kelius mieste uusibankruti- 
jimus, o lietuviai prie to ne
pratę, neišlaiko su . kitais 
konkurencijos; norėtųsi far- 
.mų Amerikoj turėti, bet 
tam reikia ne šimtų, bet 
tūkstančių. Tai . lietuviui, 
turinčiam .. kelis šimtelius, 
geriausiai Lietuvon grįžti ir 
pirkti ten žemės gabalų. 
Norinčiam kų nors pradėti, 
dirva ten; plati; , grįžta ir
tiems ir pinigai pasidvigu- 
bįs. Dabar„Lietuvoj par
duodami dvarai ir dvare
liai. Gauti žemės gabalų 
pirkti nesunku. Negrįžki
me po vienų, kaip vištukai 
vanago išvaikyti, _■. nes po 
vienų sugrįžę, nedaug at
sieksime. Susivienykime, 
tada bus musų spėkos di
desnės. Sutverkime, grįž- 
tančiųjų draugijų. Sugrį
žę sykiu po 10,ar 20 galėsi
me dvarelį nupirkti ir žemę 
pasidalinsime, arba jų krū
voj galėsime valdyti. Veik
dami kruvejf gulėsime įreng
ti pieno dirbtuvėlę, supirk- 
sime visok|ųų..pašinas, žo
džiu, įsitaisysime viską, kas 
vienam butų negalima. Lie
tuvoj businjp kaipi vedėjai 
savo brolių,, Kas tam su- 
manymui p^tųjąa, tegul at
sišaukia žeųįriųu -padėtu ant
rašu. ; Kaip tjk atsišauks 
nors 10 pritariančių, .pradė
sime darbiu ”

. Atsišaukianti turi pra
nešti, kada mano grįžti, 
kiek mano žemės pirkti, ar 
dįrbo . Amerikoj, ant ūkės, 
kaip ilgai, kuom verčiasi 
ūkininkas,, pas kurį dirbo.

J. Butkus,
30 Mell River st.,

N c w* JJavcn,Conn, .,

ATSAKYMAS “DRAU
GUI” R.’ K; A. OR>

į&į.

Vilniaus “Viltis” rašo, 
jog Vilniaus gubernatorius 
telegrama pranešė Peter-

burgan, kad Daugėliškiu ir 
Lingmėnų valstiečiai lietu- 
viai-katalikai draug sū apy
linkės kunigais dalyvavo iš
kilmėj, kur su pravoslavų ti
kybos apeigomis buvo pa
švęsta carui Aleksandrui II 
stovyla, ir kad valstiečiai, 
atminčiai paliuosavimo nuo 
baudžiavos meldę išreikšti 
carui “nužemintus ištikimy
bės jausmus”.

Tokis apsireiškimas ne
labai kokių atestacijų sutei
kia tiems Lietuvos kuni
gams, kurie patįs parodo 
pavyzdį ir veda, lietuvius 
panašiais keliais.

Gyvendamas tarpe kata
likiškų ii’1 kitokių draugijų 
ir į jas prigulėdamas, gerai 
prisižiūrėjai!;1 kaip nekuriu 
draugijų 'bėriai nuolatos 
tarp savęs ginčijasi kas link 
priėmimo šoeijalistu į kata
likiškas draugijas — kas 
mane ir privertė ieškot tei
sybės katalikų organe. Nors 
mano klausimas ?ir išvedi 
įnai skambėjo grynai kata
likiškai, vienok organe jisai 
nepasirodė. Tik 45-am 
“Draugo” numeryj štai kas 
man atsakyta,, paduodu žo
dis į žodį:j;ii r r. -u
• “Senas patyrimas rodo, 
jog jaigu i paguldys! sveikų 
žmogų į vienų fovų su ligo
niu, tai ligonis.-mepasveiks, 
bet atpenč ųžkrės dar savo 
liga sveikų žmogų. Kadan
gi iš daugeįįo atžvilgių so- 
cijalistų pirįncipai yra ne
sveiki, tai geriausiai nepri
imti socijalįųtų į katalikiš
kas draugijas, pidant savo 
nesveikatos nepraplatintų 
tarp draugijos narių. Pa
vojinga priiminėti į katali
kiškų draugijų socijalistus 
net tuomet, kada jie apsi
ima pildyti draugijos įsta
tus. Patyrimas parodo, jog 
tokios katalikiškos draugi
jos, kurios pr’imiuęją į sa
vo tarpų apsiėmusius atliki-

vamanins/ 'šocijalistus, etc 
pamaži permaino savo įsta
tus taip, kad draugija ga
lop pradeda kovoti prieš ka
talikybę. Ana, vienoje'viėe 
toje draugija, nešiojanti Šv.- 
Antano vardų, uždraudė sa
vo nariams klausyti Šv. Mi
šių šventadieniais po baus
me 5 dol., ir atlikinėti vely
kinę išpažintį po bausme 7 
dol. Taip nebūtų atsitikę, 
jaigu draugija nebūtų įsi
leidusi į savo tarpų beti
kiu”.

Nesakysiu, kad “Draugo” 
redaktorius tame neturi tėi- 
Sybesj bet Salė teisybės glu
do ir klaidai Taipgi raši
nėlis neikiek neparemtas 
aiit katalikiškų dogmatų. 
Gėriaūs pritiko pasakyti, 
kad jaigu nesveikų žmogų 
ty. ‘ sbcijalistų paguldyti 
prie Šveikų ty. prie katali
kų, tai tas ligonis nepas- 
veiks, bet dar užkrės savo 
soeijalizmu tikinčiuosius. 
Bet kad Šveikų žmogų pri
leisti 'prie nesveikųjų, tai 
reiškia, Socijalištas sveikas 
žmogus; 6 katalikai ligoniai 
(ttirbut rašytojas klaidin
gai' suprato “Draugo” iš
vedžiojimus. Red.), aš tam 
priešingas ir tokį išvedimų 
priskaitau prie zeceriškų 
klaidų. 'Aš nemanau, kad 
žmogus šu socijalistiškais 
principais gali būti priim
tas į katalikiškas draugijas, 
ir kasžin, ar nors kas taip 
kvailai galėtų mųstyti. Bet 
jaigu žmogus ateina prie 
katalikiškos draugijos ir 
apsiima pildyti jos įstatus, 
tai reiškia', kad jau jisai 
žengia į draugijų su katali
kiškais principais, o ne su 
socijalistiškais ar kito
kiais. Ir kokis čia gali būti 
draugijai pavojus? Juk 
senas patyrimas parodė ir 
lai; 'kad jaigu žmogus są
žiningai pažįsta Sveikatų ar 
nesveikumų nekuriu, žmo
nių, tai jisai yra pavadin
tas daktaru, ir jo vieninte
lis ir svarbiausias tikslas 
gydyti žmones sergančius, 
anaiptol jisai yra nereika
lingas sveikiemsiems. Ko
kis gi tada pasirodytų tas 
daktaras, kuris bijotųsi pri
lipimo ligos ir atsisakinėtų 
gy dyt i' i jcšveikus žmones ? 
Pagal' “Draugo”- išvedimų 
išeina', kad socijalistei ne
sveiki, o katalikai sveiki, o 
aŠ “iŠVcdu • taip, kad jaigu 
katalikai supranta gerai kas 
kuom serga; tai juos galima 
pribfcaitytP ir prie daktarų 
skyriaus. Lai buna ir taip, 
aš iš to labai linksmas. Tik 
gaila, kad mes katalikai ne
pildome savo augšto tikslo, 
mes žinome žmonių ligas, 
bet atsisakome jas gydyti. 
Kada vargšas soeijalistas 
ateina pas mus ieškoti svei
katos, tuomet mes anų at
metame, nežiūrint nei į tai, 
kad ligonis apsiima gerti 
musų gydyklas. Nepriimi
nėti socijalistų į katalikiš
kas draugijas, tai truputį 
cariškai ir prieštaravimas 
arba geriaus Sakant sukly
dimas tikėjime. Mes žino
me,‘kad Kristus palikęs 
danguje burius šventųjų, 
žengė ant žemės ieškodamas 
kaltųjų. Bet nereikia nei, 
iš Kristaus gyvenimo pa
vyzdžio, mes matome ir da
bar kaip misijonoriai ke
liauja po visus svieto kraš
tus ir garsina Dievo žodį 
tarp tamsių minių, nesibi
jodami ir gyvastį padėti už 
teisybės žodį. O jaigu į 
musų draugijų ateina su
klydęs žmogus, mes jo ne
priimame ir amžinai pas-

pats už save: “tu prakeik 
tas cicilikas, aš geras kata
likas ir tu nesi vertas įženg 
H po musų stogu ir mes 
neskiriame tau tos laimės, 
del kurios mes darbuoja
mės”. Tas teisybė, socija- 
listai iš nekurio atžvilgio 
pasirodo tikinčiųjų priešais, 
bėt ar-gi jau tas amžinai 
nedovanotina? Jaigu taip, 
tai mes turėtumėm gėdytis 
ir melsti atleidimo už savo 
kaltybes, nes nenorime at
leisti savo prasižengėliams. 
Mes tankiausiai kišamės į 
svetimas organizacijas, taip 
kaip kad taisytumėm sveti
mų namų, o apie savų j į ma
žai kų tesiruĮMuame. Jaigu 
mes norime, kad musų na
mas butų tinkamas žmo
nėms, tai rūpinkimės anų 
pagražinti ir pastatyti ant 
tikrų pamatų, ty. pritaikin
ti prie tikrojo katalikų ti
kėjimo, tada nesibijosime 
nei tų limpančių ligų.

Šį straipsnelį rašau ne to
dėl, kad užkenkti Susiv. L. 
R. K. A., bet todėl, kad pa
sakyti teisybę, kuri pas mus 
yra slepiama. Žinau gerai 
ir tų, kad tas didžiumai na
rių gal nepatiks, gal nevie
nas į jį ir atsakys, mielai 
norėčiau sutikti atsakymų 
mano žodžiams, bet tiktai 
teisingą ir sujungtą su ti
kėjimo pamatais.

Šis atsiliepimas turėtų 
pasirodyti “Drauge”, kai
po katalikų organe, bet kad 
delei nežinomų priežasčių 
mano straipsnelį “Drau
gas” nepagaraino, tad ti
kiuosi bus užleista jam vie
ta “Katalike”. Rašinėlis 
skamba grynai katalikiškai, 
todėl ir neturiu sarmatos 
prieš katalikiškų publikų.

J. Pakarklis,
Norwood, Mass.
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PRIEŠAI SCENOS 
NEMORALI.

‘i

merkiame. Gal mes jam ir 
nieko blogo nepasakome,

Katalikiškųjų Draugijų 
Federacija Suvienytose 
Valstijose nesenai išleidžius 
atvirų laiškų į teatralinių 
veikalų autorius ir į teatrų 
direktorius, protestuodama 
priešai nemoralius persta
tymus, biaurinančius Ame
rikos scenų. Štai iš to laiš
ko ištrauka:

“Amerikos Katalikiškų 
Draugijų Federacija eilėmis 
metų patėmijo žymų puoli
mų scenos, to taip galingo 
moralės platinimui įrankio.

“Skausmas mus spaudžia, 
jogei tas velka ant scenos 
veikalus, pajuokiančius 
šventus daiktus ir moralės 
taisykles, brangias krikščio
nims. Juo labiau mums 
nesmagu, jogei tie veikalai 
įvairios rųšies teatrus ir te
atrinius pakeitė sugedimo 
lizdais, tuo budu suteikda
mi jaunuomenei, o net ir 
vaikams nesveika valgį.

“Panašių veikalų auto
riai ir režisieriai papildo 
tikrų pasikėsinimų ant vie
šosios moralės ir tautos ger
būvio. Tie veikalai kadan
gi, platindami tarp tautos 
perversmes ir žemindami 
moralę, kas reiškia begė
dystę ir ištvirkimų, žiūrėto
jus laipsniškai pratina prie 
ištvirkimo teorijos, o pas
kui jau ir praktikos ir to
kiais savo darbais rengia 
tautai greitų mirtį. Nes kas- 
gi iš tos tautos nauda, kuri 
savyj neturi moralės nei 
krislelio?! t

“Nekurie franeuziški ir 
vokiški veikalai platina mo* 
ralę taip biaurių, kad Ame-

lafyinų nepanaikįsime, 
trumpu laiku susilauksime 
lokių santykių, kai kad 
Franci jos teatruose, arba 
dar ir aršesnių.

“Departamentinės fede? 
racijos ant perstatomų rei
kalavimų direktoriams, 
idant iš teatrų prašalintų 
nemoralius veikalus, tan
kiai aplankydavo atsakymus, 
jogei tie veikalai busiu ap
valomi; bet visuomet pa
prastai pasirodydavo, kad 
prašalinimas buvo negali
mas, kadangi veikaluose tie 
nuodai buvo pačiu svar
biausiuoju perstatymo bran
duoliu. Retkarčiais visas 
pataisymas ir “apvalymas” 
būdavo tik — paties veika
lo vardo kitokiuo pakeiti
mus. Vardas būdavo užde
damas visai nekaltas, o ret- 
iarčiais net ir religijinis, ir 
;okiuo budu visuomenė, net 
natįs katalikai, būdavo ap
gaudinėjami.

“Ne sykį teatrų direkto
riai pasiteisindami sako: 
“Juk publika panašų vei
kalų reikalauja; taigi jai 
reikia duoti tas, ko ji trokš
ta”. Visa energija protes
to j ama priešai tokius pa
siteisinimus ir paaiškini
mus. Yra tūkstančiai, net 
milijonai amerikonų, atjau
čiančių tikrų pasibiaurėji- 
mų į tos rųšies perstaty
mus. Neatmainomai tvirti
name, kad tematai, kaipo 
soros persiskyrimas, sveti
moterystė, išvedimas, poro
je neištikimybė, laisva mei- 
ė ir tp. visuomet sveikos 
publikos. niekinama. Tokie 
dalykai, tai ne kokie ten vi
suomenės reikalavimai, ka
dangi visuomenė nereika- 
aus nemoralių daiktų, bet 
o visko pageidauja nekuri 
sugedusi minios dalis. ;c- •

“Mielai pažymime faktų, 
jog, dėkui nekuriu dienraš
čių kampanijai prieš nemo
ralius veikalus, tuos pers
tatymus lankančių skaitlius 
žymiai sumažėjęs, net lig 
tokiam laipsniui, jogei tų 
veikalų perstatymai ėmė 
duoti deficitus. Be to 
dienraščių kampanija suma
žino ir nepadorių dainų dai
navimų teatruose.

“Amerikos tauta tik tuo
met gali but laiminga ir 
moraliai sveika, jei remsis 
ant išlaikomų krikščioniškų 
moralės taisyklių.

“Taigi neatmainomai rei-. 
kalaujame pas teatrų direk
torius, idant visiškai ir vi
sados iš savo repertuaro iš
mestų visus nemoralės ir 
nedorus veikalus.

Tų laiškų aprobavo arci- 
vyskupai: Messmer, O’Con
nell ir Blenk.

Tuomet žmogus randasi 
didžiausiame pavojuj, kuo
met nežino sau grasančio 
pavojaus.

Paikas garsiai juokiasi:' 
drabužis, eisena ir juokas 
tai paliudija; išmintingai 
protingai šypsosi.

Neveltui kiekvienas vy
ras sako: mano brangiausio
ji pačiule! nes labai daug 
ant jos išlaidų turi.

Moteriškė labiausiai trok
šta keturių daiktų: vyro, 
gražių vaikų, parėdų ir šei
mininkavimo namuose.

Kas atsiduoda siaučian
čių Vilnių malonei, tas pa
galiau turi pražūti.

Tinginystė yru kūne nie«
tokį pasielgimų pasmerkia, kybė, o niekybė — dušioų
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KELIONES sapnas Taip man bcsapnuojant, | kuris nesenai aplankęs Tri-

Traukinis, juda, vir
tuoju, bėgdamas kiek jo 
jėgos išneša, pučia per 
šnerves, lyg nesuspėdamas 
durnus ryti...

Aš, lyg jausdamas ką 
taip malonaus ten toli, toli, 
už kelių šimtų mylių, pa
skendau mintyse ir snaus
damas pradėjau sapnuoti...

Sapnuojasi man praeitis, 
kad mane sena močiutė mo
kina poterių, liepdama kęs
ti viską su meile ir už tai 
sulaukti garbės vainiką ir 
širdies ramybę... Tiesa! 
man sąžinė atkartojo: ne- 
apsivyliau, klausydamas ge
rų motinos patarimų... Tai 
vėl man regis, kaip motina 
mane palieka našlaičiu, dar 
vos turinčiu 10 m., melsda
ma neužmiršti jos žodžių. 
Atsimenu, kaip su jaunimu 
valioju ten lankose-pieve- 
lėse... Bet vis man nera
mu... Širdis jaučia ką-tai 
ypatingo, ką-tokio nepa
prasto ten toli už neperbre- 
damos balos...

Tai vėl aš jaučiu džiaugs
mą, kaip kartą klebonas 
induoda man porą nume
rių lietuviško laikraščio, ką 
tik naujai pradėjusio eiti. 
Aš skaitau ir negaliu atsi
gerėti, kad jau be baimės 
galiu lietuvišką laikraštį 
skaityti... Bet štai vėl be
sidžiaugdamas laikraščiais 
gaunu pakvietimą stoti į 
kariuomenę. Mane baimė 
perėmė, persistačius visą 
žiaurumą rusų vyriausybės 
ir vargus kareivio... Suma
niau palikti savo mylimą 

«- pastogę ir bėgti anapus ba- 
< los... Atbėgau. Bet kas- 

gi? Čia sutinku sunkų dar
bą, svetimų žmonių apsiė
jimus ir galvoju sau: ar-gi 
jau visiems čia lemta taip 
vargti? Kalbinu kitus mo
kytis, griebtis apšvietos, bet 
vietoje pritarimo, sutinku 
tik pajuokimą tamsoje pa
skendusių savo brolių. Ei
nu iš dirbtuvės į dirbtuvę 
ir niekur negaliu rasti sau 
užsiėmimo. O sąžinė man 
sako: trūksta mokslo!

Nužengus toliau gyveni
mo keliu, kilst a pas mane 
du užmanymai: ar stoti į 
mokyklą, ar žengti šeimy
niško gyvenimo vėžėmis? 
Gerai butų mokytis, bet 
kaip gaila palikti gražiąją 
Rožytę, kuri manyje suke
lia tokius kiltus jausmus, 
kuri butų geriausia mano 
gyvenimo drauge!... Ap- 
reiškiu jai savo sąžinės abe
jones. Nusiminimas... Gai
lestis... Nors su ašaromis 
akyse, bet pataria man 
žengti pirmutiniu keliu, ža
dėdama nekados manęs ne
užmiršti... Atsisveikinu su 
visais draugais ir pažįsta
mais, visi linki man geros 
kloties, visų akįs linksmos, 
kad aš jau pagalios važiuo
ju į tą garbingą vietą, kur 
jau nevienas mano vientau
tis ingavo šviesos. Tik vie
na Rožytė atsisveikina su 
ašaromis akvse, su skausmu 
širdyje. Bet kas suturės 
gyvenimo likimą? Lieka 
man viltis, jog aš vėl sugrį
šiu ingavęs šviesos, kuomet 
bus lengviau pelnyti duonos 
kąsnis...

Dabar man persistato di
dis rūkų mūras, kuris reiks 
man griauti, kovojant su 
gyvenimo aplinkybėmis. 
Sąžinė man kužda: Tai ta
vo darbas! Tai tavo pasi
šventimo priedermė! Tu
rėsi griauti tuos mums, 
idant paskui galėtai skleis
ti aplinkui save šviesą ir 
žengti plačiu gyvenimo ke- 
iuL. •

įėjęs konduktorius sušuko 
atkartodamas: “Sekanti
stotis — Valparaiso!” — 
Šauksmas išbudino mane ir 
sutrukdė taip prakilnų ma
no sapną. Mackas.

TURKIJOS LAIVYNAS 
IR ARMIJA.

Indomu šiais laikais mu
sų skaitytojams žinoti Tur
kijos laivyno ir armijos sto
vis, kuomet dabar verda ko
va Tripoly j., •.

Vienas angliškas admiro
las, kuris ligšiųl Turkijos 
ląivyne tarnavo, tomis die
nomis apreiškė, kad nors 
Turkijos karo laivynas yra 
silpnesnis už Italijos laivy
ną, tai vienok nereikia jis 
taip daug niekinti. Turki
jos karo laivų ingula susi
deda iš parinktinų vyrų, 
kurie iš jaunystės pripratę 
ant juros plaukioti. Tie vy
rai, jūreiviai, yra nepapras
tai drąsus ir jurų kovoje 
pastovus, kas šiandie labai 
brangintina. Kas tiesa, Ita
lijos laivyno gal jie ir neap
galėsią, bet lengvai galį jį 
taip nusilpninti ir sugadinti, 
jog ansai ilgam laikui galį 
likties nenaudingas nei pa
čios Italijos pakraščių ap
saugojimui.

Kas link Turkijos armi
jos, tai pastaraisiais 15 me
tais armijoje atlikta reor
ganizacija vadovaujant ge
nerolui von der Goltz, nū
dien Vokietijos armijos 
feldmaršalui. Šis generolas 
turkui kareiviui štai kokį 
išduoda liudijimą, rašyda
mas:

“Nepergalimas ir nelai
mėje nepasiduodantis, nesi
skundžiantis net ant sun
kiausiųjų vargų ir kentėji
mų ir kiekviename atsitiki
me laikosi geros minties, be 
to augštai inteligentiškas, 
turintis visuomet karo dva
sią, paveldėtą po pirmtaku-, 
nais kariauninkais — tok
sai turko idealinio kareivio 
tipas. Turkų kareivis sa-: 
vo ypatybėmis paskiausiai 
atsižymėjo ties Plevna, 
taippat laike Sana, Arabi
joj, apgulimo.”

Generolas Goltz taippat 
neslepia turkų armijos ir 
silpnų pusių. Prie tų pir- 
miausiai priskaito stoką at
sakomojo oficierų korpuso. 
Tenai maža dalis oficierų iš
eina iš karo mokyklų; ir to
ji dalis yra tobula iš kiek
vieno atžvilgio. Antroji 
oficierų dalis rekrutuojama 
iš paaficierų, kurie aplaikę 
poručninko vardą, jau dau
giau nieko sau nereikalau
ja, nenori karo amate to
liau lavinties. Šitų oficie
rų apšvietimas labai žemas,

Taip perstatoma tikroje 
šviesoje Turkijos karo lai
vynas ir armija. fi .

TRIPOLIO BEDUINAI,

Iš Konstantinopolio pra
nešama, jogei kelios bedui
nų giminės iš Tripolio gilu
mos skubinasi pasiekti ju
ros pakraščius ir tenai pa
gimdyti “šventąjį karą” 
prieš giaurus (krikščionis) 
ir prieš užpuolusius Tripolį 
italus.

Jei toji žinia pasirodytų 
teisinga, italams butų pa
vojus, kadangi Tripolio be
duinai dideli mušeikai, nar
sus, drąsus ir gurdųs, taip 
kad juos pergalėti butų la
bai sunku, arba ir visai ne-

polio ir Benghasi retenybes, 
štai kaip tenaitiues beduinų 
gimines aprašo:

Apleidžiant oazus Siva, 
Džagubul ir Abunaim, ap
leidžiama podraug ir pas
kutiniai civilizacijos pėdse
kiai, ir inkelte ujama šalin, 
kur nėra įstatymų, pirkly- 
bos, nuosavybės teisių, nei 
ko kito, tiktai įstatymai, 
kokius suteikia užtaisytas 
Šautuvas. Tai Senussi ša
lis, prigulinti mąhometanų 
tam tikram zokonui, kuris 
XV1JLL metašįmčio pabaigo
je inkurtas tam tikslui, 
idant ištolo palaikius Isla
mas, idant jis apsaugojus 
nuo taip vadinamo moder
nizmo, o be to, idant užken
kus Afrikoje apsigyventi 
giaurams. To zokono cent
ru esanti oaza Džungub, iš 
kur toji religija visur ir 
platinosi.

Kol Džungub oazoj gy
veno Mahomed-el Mohdi, 
tol jo religijinė intekmė ant 
senussi sektos (paeinančios 
iš'beduinų giminės) imdavo 
viršų. Bet kuomet tasai 
Islamo pranašas iš ten 
1894 metais delei nekuriu 
aplinkybių parsikėlė į pie
tus, su juom podraug išny
ko ir sandoros dvasia se
nussi’uose ir keliais metais 
vėliau tų senussi fanatiz
mas pasirodė pavojingas 
netik Tripolio pirkliams, 
bet ir tiems visiems keliau
ninkams, kurie naudojasi 
Egipto karavanais. Nuo to 
laiko sekta pasidarius vi
siems pavojinga ir baugu 
net pagalvoti apie^jų suki
limą prieš giaurus.

Iš visuomeniškojo atžvil
gio senussi dalinasi į tris 
klesas, Viršiausiai klesai 
priskaitoma beduinas, kara
vanų vadas, beveik nuolat 
keliaujantis per Sacharos 
tyrynus. Tasai tyrynų ži- 
novas ir keliauninkas Libi
jos tyryne vienoj iš oazų, 
besitęsiančių skersai tyry- 
ną, paprastai turįs savo na
mus, pačias, . vaikus, ku
prius, arklius ir vergus; ir 
tuos savo namus ■ ir turtus 
matąs retkarčiais vieną ,žy- 
gį į metus, kadangi jis nuo
lat užimtas kelionėmis. Jei 
jaunas nenumirštą, . arba ne
būna nušautas, sulaukęs < se
natvės praturtėją ir tuokart 
gyvena it koksai Europos 
kunigaikštis pilnai, visko 
turėdamas. Tokie, bedui- 
nai ant savo oązų turį gin
klus ir amuniciją,:, greitai 
galį apginkluoti saviškius 
ir vergus ir įraukti prieš 
savo priešus italus.,.,,.

Antroji senussi klesą — 
tai žemdirbiai. Jie apsigy
venę didesniuose,, oązuose. 
Toksai žemdirbis užlaiko ■ 
paimu gojelį ir mažą plo
telį dirvos; maitinasi dak
tiliais ir žemės vaisiais, 
pats nieko nedirbą, tik lie
pia sunkiai dirbti savo, pa
čioms ir vaikams. Tankiai 
su kaimynais atlieka trum- 
pas keliones, idant naudin
giau pardavus savo vąisius. 
Yra didis Islamo fanati
kas, bet kovoti apsiimtų tik 
tuomet, jei matytų sau di
delę skriaudą.

Trečioji klesa susideda iš 
besikilnojančių iš vietos į 
vietą, turinčių savo skait
lingas kaimenes, kurie su 
kupriais ir avimis apkeliau
ja šimtus mylių ganyklomis 
ir su ant vietos gyvenan
čiais gyvena nuolatiniame 
nesutikime. Tatai pavojin
gi kariauninkai, turinti, ge
rus ginklus ir daug amuni
cijas ir lengvai puolasi kau- 
ties su Savo prieširimkais.

jie savo pačias, vaikus ii 
kaimenes ^palieka atvangio
se vietosep-o patįs apsigin
klavę traukia: prieš neprie
telių ir eina itjpadukę 
nais. Ii; lengva juos su
kurstyti prieši kirkščionis, 
ypač dabar prieš italus.

Oi bus ten italams daug 
darbo!

' -r ■

BE TĖVŲ.

Viems angly. l^irieras,*  Kitus bent kokiam pavojui^

Rusijoj prie mokyklų li
ko panaikinta mokinių tė
vų komitetai'

Apšvietos ministeris p. 
Kasso viską suprato ir vis
ką pasiekė. ’■

— Kas ta?‘yra tėvai?
Tėvai revoliucijos ir dau

giau nieko!
Pagal sutaisytus tardy

mus pasirodė, kad absoliu
tiškai visi revoliucijonieriai 
turi arba pirmiau turėjo tė- : «*• • J
VUS. '

Susirišimas su revoliuci
ja perdaug jau aiškus.

Ir cirkuliaras pats savi
mi prašosi: -

— Prašalinti tėvus!
Panaikinimas tėvų komi

tetų, tai'tik pradžia didžio
sios reformos.

— Prieš tėVus!
Obuolys netoli nuo obe

lies krinta.
Nuo tęvi),- persiėmusių 

“kiamola”, labai juokinga 
butų laukti patriotiškų vai 
kų. ’,;:h

Tiesiog pasakysiu minis
terial. ,H '

— Aš žiūbjaii vieną pore
lę, kuri susituokė specijališ- 
kai deltoj'idant valstybės 
pražūčiai padėti kiaulę.

Papildyti; niu jomis spė
komis revoliučrjonierių ar
mijos eilėkIfemii ;

Ir jiedu, — aš girdėjau, 
— išpildėr saVoJ pragarišką 
užmanymą.

Gimė pas juos, rodosi, 
jau kctVirtaš maksimalis
tas. v :

Būtinai i’eikalingi galuti
ni įrankiai.

Nuo gimdančiųjų reikia 
imti prižadus ant rašto:

— “Šiuomi prižadu pa
gimdyti Puriškevičių ”.

Prie . šliubd/būtina i turi 
būti re i kaulijamas ištiki
mybes liudijimas.

Kaip iš vienos, taip ir iš 
kitos pusės. į <; -

Intariamus.. įsimylėjusius 
reikia sękioĮAp ,,f. i ;

Ir “atsitikime” katego
riškai jiems pranešti:

— Šiuomi prisakoma 
jums į 24 valandas nustoti: 
mylėjus vienas įrištą.

O pasipriešinusius tiesiog 
ištremti. :

— Už priešvaldišką įsi
mylėjimą. Prasidės slap
ti šliubai. . b

Nebaisu ii tas. Padidinti 
priežiūrą. ' • «

Vartoti įrankius perser
gėjimo ir pertraukimo.

Turėti-“savim” akušeres.
— Sandąibiiankeš gine

kologijos šąkojd;
Atėjo skundai
— Tokiarii'ėidi bute, šian

die, pirmą Valaūdij nakties, 
užmanyta yH piktadariškas 
gimdymas riėištikimo kūdi
kio nežinomas lyties.

Ir pušiai! piimą butan 
jau atvyko policija ir per- 
stato “ochranos” paliepi
mą:

— Sustabdyti gimdymą!
— Bet...
— Mes pildome tiktai tą, 

kas mums paliepta. Bukite 
maloni...

Piktadarišką neščiumą 
galimą skaityti kaipo: 

’ — Piktadario slėpimą.
Be pranešimo.
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BROTHE.

Cbinų jaunas “ciesorius” ir jo tėvas regentas. Regentas ant kelių laiko 
ciesoriaus savo jauniausią vaiką, “ciesoriaus” brolį. Apačioje chinai revoliucijor 
inąriai, gyvenanti Amerikoje..

Ir bausti buto savininkę. 
Tėvams apskelbta karas. 
Jr aš tikiu, p. Kasso jį lai

mias.
Mūšio plianas, matomai, 

jau apibriežtas ir išdirbtas.
Historija turės dar vieną 

vardą: ų
— Tėvų pergalėtojas!
Tegul užsienis skėsčioja 

rankomis.
— Rusijoj išnyko tėvai!
Tegul sau nesupranta:

- Kaip gi tas, jog vai
kai gi ten yra?

“—Yra!
—- O vaikai tėvų?

• -—G'vaikai tėvų neturi!
T. y., kaip gi taip? .

- — i Na taip ve ir nėra. 
Prašalino, na ir tiek!
----  Reiškia, ten ir nege- 
ma?-------------- ■ <.

; — Ne, gema tai gema, 
bet tiktai ne nuo tėvų... taip 
kaįp-tąr įvyksta...

• Nieko nesuprantu!
■ • Ir ■ nesupras ite, tamstos, 
nekados!

Jau ir pirmiau tas buvo: 
“ “Protu Rusijos nesupra
si”.
: O dabar, prie Kasso, jau 
ir visai nėra kas nei galvos 
laužytį.
; Taip. t.ąį, dovanokite, ir 
gyvename be tėvų.
; .Vienas mus tėtušis:
• rKąsso.

O matušes •risai ir nebu- 
Vo. P. Aševski.

Toji bau-

KAIP INGYTI VAIKŲ 
PRIELANKUMAS.

Nekurie tėvai mano, kad 
visas vaikų auklėjimas pri
klauso nuo jų baudimo, o 
kad iš visų baudų papras
čiausia ir skaudžiausia 
jiems išrodo mušimas, tatai 
muša už mažiausią prasi
kaltimą.

Tuomtarpu tokiuo vaikų 
auklėjimu jie papildo bai
siausią ir pavojingiausią 
klaidą. .

■ Pirmiausiai bauda yra 
prasčiausiu ir mažiausiai

geibstančių badu auklėji
me. Bauda gali tik tiek 
būti gera, kuomet kiti bu
dai, tokie kaip geras pa- 
vyzdis, patraukimas į gerą, 
gei-i inpročiai — jai gelbsti. 
Baudas reikia labai atsar
giai vartoti, nes daugumas 
jų daugiau kenkia, negu 
gelbsti.

Prie tokių kenksmingų 
baudų priguli kūno bauda 
arba mušimas.
da pirmiausiai yra labai ne
sveika. Tėvai taukiausiai 
net supratimo neturi, kaip 
daug blogo jie padaro vai
kams net tuomet, kuomet 
kūno užgavimas ar sužeidi
mas nėra matomas. Pasta
ruoju laiku vaikų ligų gy
dytojai labai stropiai tyri
nėjo kokią iutekmę į vaiko 
sveikatą tūri mušimas ir 
persitikrino, kad jis visuo
met vaikui yra pragaištin
gas.

Mušamuose vaikuose išsi
dirba palinkimas prie įvai
rių ligų, daugiausiai dirks- 
nių ir tankus mušimas pas 
vaikus kaip syk dar labiau 
prigydd tas ydas, kurias' 
norime prašalinti — išdir
ba juose net palinkimą 
prie visokio nešvarumo ir. 
ištvirkimo.

Labai pavojingas yra 
vaiko mušimas į galvą, ką 
tėvai nekartą vartoja. Gal
voje yra smegenįs, proto ir 
minties lizdas, tatai mu
šant į galvą užgaunama 
smegenįs. Taip mušami 
vaikai tankiai serga galvos 
skaudėjimu ir pavojingo
mis smegenų ligomis, o bu
na atsitikimai net visiškos 
vaiko beprotystės.

Botagas yra budu varto
jamu žvėrių mokinime, bet 
ne žmonių auklėjime. Šian
die net protingi naminių gy
vulių augintojai persitikri
no, kad ir-gyvulį galima iš
mokinti ir pripratinti kito
kiais budais.negu botagu, o 
geriausieji važiavimui ar
kliai botago, nepažįsta.
. Gyvulinė - bauda gaivina 
Vaikuose ženms, gyvulinius

instinktus ir inpročiųs. 
Mušdami juos apipaikina- 
me, užmušame juose ambi
ciją ir žmogaus pajautimą, 
žeminame ■ juos, mokiname 
storžįeyystės lt piktumo, 
duodame blogą pavyzdį, sa
vęs nesusivaldymo, žemina
me savo tėvišką autoritetą. 
Tiesa, kad vaikas bijosi tė
vo, kuris* j į skaudžiai mu
ša, bet bijoti ir godoti — tai 
visai kas kita, o juo dau
giau tėvai muša, juo ma
žiau vaikai juos godoja. 
Nei rustus auklėjimas, nei 
rykšte ir disciplina vaikų 
nepadarys prielankiais, bet 
tiktai tvirta tėvų valia.

Galima nepasiduoti vai
kų kaprizmas, nenusileisti 
j tems, neleisti jokių sauva
liavimų, vienok šalę to, ne- 
užduoti vaikams nei vieno 
kirčio. Visa gero auklėji
mo užduotis ir galybė yra 
tame, idant vaikas žinotų, 
jog tėvų valia yra nepaju
dinama, jog savo paliepimo 
jie nekados neatsiima atgal, 
jog išreikštą grąsinimą vi
suomet išpildys, jog savo 
prižadų visuomet laikosi, 
jog tęvi) žodis yra taip tik
ras ir neperkeičiamas, kaip 
tikra ir neperkeičiama yra 
toji tiesa, kad ugnis šildo, 
o ledas šaldo.

Turtai gerklėje.
— Tai ir viskas jau, dau

giau nieko negalima, už sko
las paimti?

Giesmininkės vyras: — 
Užspausk tamsta antspaudą 
ant mano žmonos lupi), ka
dangi ji tvirtina, jogei tur
tus turinti savo gerklėje.

Teisme.
Advokatas: — Tas labai 

nesmagu, bet tamsta pa
smerktas penkeriems me
tams kalėjimam Gal tam
sta norėtum dar ką pasa
kyti?

Pasmerktasis: Taip.
Buk tamstą toksai malonus 
pranešti manu žmonai, 
idant ji nelauktų manęs su 
pietumis.

7
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KAZYS PUIDA.

Musų Dainiai.
—----- Kritikos Bruožai.—------

Nur der verdient sieh Freiheit wie das 
Leben,

Der taeglich šie erobern muss. •= 
Goethe.

(Tąsa).

Mano laimė — visa laimė!.
, ’ Kad dainas dainuoju.' (38)

Bet kaip liūdnai, kaip sopulingai skamba ta “visa 
laimė!” • Rodos, kad pasaulis užsiveria nuo gyvo ir 
jaučiančio žmogaus; rodos, kad saulė pavydi jam gai
vių savo spindulių ir būtybės patamsėse liepia gyvam 
žmogui klaidžioti. . z S c -•

Ir verkia poėta dėl tos savo “visos laimės”, kol 
“blakstienos supunta”, kol širdies negalės jausmas nėr 
apsiaučia ir kol iš slapčiausių ir švelniausių sopulio 
gaidų neiškįla paveikslas tos numylėtosios. Liūdnas, 
susisielojęs, gal dėl neteisingo apgylimo, numylėtosios 
paveikslas sužadina poėtoje senovės atminimą, užgau
na visuomet atvirus žaizdų šaltinius ir tuomet skrįsta 
ton numylėtojori “visa laimė” poėtos slapčiausio jaus
mo šydu prisidengus: - v . < ;

Dainos mano — dūšia mano -24 c i " • . ■ ■ : , .
Žodžius megskit, pinkit! . .. j Y .
Kregždiinėlės-lakunėlės ,’į -.
Sparnus pasiimkit. •/

Ir kad tikrais savo puiyais ; , <
< . Jus mane apdrėbsįt. (59)..

Bet meile virpahti poeib^ širdis, mLažįlta keršto.; 
Ji myli ir nemylėtinusį ji užtaria ir nęunąrtinųs.

Ypač maloniai sveikina poėta tuos, ®
Kurie Lietuvų iš grabo kelią. (9) -■

prašydamas jiems iš Aukščiausiojo visų m,aį^n,ių. Nes
Kaip tik Jaugėla apsipačiavo W
Daugiau priešininkų Lietuva sau gavo. (9)

O tie šiandieniniai stengiasi Didžio Vytauto pėdo/ 
mis eiti ir kelti tautą iš miego ir vesti ją ateitim

Bet politiniai-tautiniai bruožai neskaitlingi ir ne
aiškus pas Vienažindį. Jam politika ne taip labai 
rupi. Jis neieško kęįįųjricurįais tautos laisvė atsiekti- 
na. Jis vieną težino kelią: darbo ir meilės taką.

Patsai poėta neatsižiuri niekan ir “tiesiai keliauį 
na” pasirinktuoju meilės takų. Jam gaila kiekvieno, 
kuris gali apsivilti, japsįgauti ir todėl jiš^pe^spęją so
džiaus mergelę/ i s

Neeik už bernelio,-pančio- jaunoji, .į
Kurs derėt pasagą’ įfas jtavę atjojo. ; : '
Jis tavęs ųęipylės ir mylėt negalės, >;
Širdis turtams gili, o nuo tąyęs toli.. (20)

Poėta gerai supranta tokio “turtams gilia širdžia” 
jaunikio ideologiją. Kasdien su žmonęspais ;susieida
mas ir tarp jų gyvendamas, jis gal nevieną- tokios “mei- 
lės” tragediją mate. ; ?

Jis jieško bagotos, neveizi į grožybes; -
Kad ir butų be protų, bile auksu žibės..J

‘■į. n '

O Svarbios pasekmes del kurių turite 
V pas mus pirkti J ŪSŲ P E C ZIU S.
PIRMA — Dėlto kad esame pirmais pirkliais Chicagoje. Perkame daugiau pečių į mus dvi sankrovas negu kokia 
nors kita sankrova.
ANTRA — Užlaikome pečius geriausių firmų kaip “Peninsular”, “Laurel” ir kitų visur žinomų kaipo geriausios 
'firmos — kožnas fabrikas gvarantuoja kiekvieną pečių, atsitikus neužganėdinimui apmaino.
TRECZIA — Mus Union planas duoda jųmi kuo pigiausias kainas už geriausius pečius, duoda jumi būdą išmokė
jimo už pečių ant ičmokesčių, kokios jumi parankiausios. -

Nelaukit kol užeis šalčiai.

•--įv,-.—— ‘-c - - ‘--VI - »= ■ 'V"' Nereik jam Širdies, iuiųi «jį mylėtų jgL - tj.
Nei tokios žmoneles, kljri .vargt pad^. ^1) ■' 5 '

Vestuvės sodžiuje |)dsi^e^ė kažkokiem) biąurion

Skrįskit, lėkit, vėju bėgkit —
Gavę sau sparnelius, ’ .
Jus nuneškit meilei mano
Patiekos žodelius! (40—41) . ..v’* .

Nemarioji meilė — nemariame jausme . . .
*

* * f. ■

Kaip matome, Vienažindis gyveno tiktai intensi- 
viniu vidaus gyvenimu, iš visų atžvilgių pilnu gyvenimu 
ir niekuomet nesistengė prišitaikinti prie išvydinių gy
venimo sąlygų Bet toksai taikinimos prie išvydinių jo 
formų ir negalimas žmogui, kuris pilną vienatą tveria 
ir todėl tokie žmonės nelaimingi musų akimis į juos 
žiūrint.

Jų-gi nelaimės priežastimi dažniausia buna per- 
jantri širdis, ištobulinti pajautimai ir gemanti iš to 
vidaus pilnybė.

“Kam tu mane mokei ir liepei mylėti. (37) . ,:
■ SkumĮžiasi- poėta, kuomet jo pilną jausmų širdį, 
}dar išeigos iš savęs nesuradusių^ atsiekė, ar prižadino 
-anoji meiles vėSrimė — moteriškės medė. O kartą pa
smilusios, tokios vienatoš nemoka, įiestengia, gaht-gale 
nenor pirmosios meilės štebuklų:šlėjiinių nustoti. Jos 
tobulina -pirmąjį, tą šventąjį visaapimančios, meiles 
jausmą, lavina širdį, mikroskopiniams širdies pagei
dimams, jausmų tobulume, priduoda didžią pfasmę — 
ir iš tokio jausmo kultūravimo tiktai svaigulingas so
pulys tegali gimti., ; ri■.

To beprašvaisčio sopulio nieku bųdu pesimizmu 
pavadinti negalima. Nes visųpirmiausią jame herą 
tulžies išliejimo, nėra asmeninių smulkučių ar didžių 
pageidimų ant klaidingo pamato stovinčių ir iš tų 
klaidingumų pasaulio tvarką ir žmogaus būtybės men
kumą ar netikumą tęisenčių. -v4

Vienažindyje, kaip minėjau, plačiai veikia sens dė: 
la vie, tiktai jis sopulio skraiste prisidengęs. Tame 
tai ir yra Vienažindžio skirtas ir jo išskirtina ypatybė, 
jo originališkumas. O juk kiekviename orįginalinią- 
me žmoguje gyvybės balsas daug stipresnis už visa 
kitą. : “f. ' - ■ - ■ '-•=-• ....... -

Iškilmingiausį ir arčiausia prie jo atsinešim© į pa
saulį stovintį vaizdą tos liūdinčios linksmybės, kurios 
P. Vaičaitis nesuprato, suteikia poėta mums savo liyni
ne liūdinčios ir gyvenimo nuskaustos sielos. >

kas grožybes po kojų kloja 
karčių tulžį gert duoda — 

Man vis tiek pat . . .
aštrių dagių —, ar žalių rūtų,

Ar
Ar

Ar
Jus man vainiką nupįsit!
Man užmokesnis vienoda butų,
Ar mane peiksit, ar girsit!

Man vis tiek pat . . .

s-.

siskaito nė su lUiotakS.^'liS' Sii jft.unikiu:: ibedžiaginis 
klausimas, baui:o jųnbiciją,, 
kartų pamatau. Ir visivteisingiausia apibudino Vie
nažindis tą srovę,'■pažyrilėtlamas, jog 's

Imtų jis ir ožkų, Ijad tik but turtinga.■" ir---
Iš poetinio atžvilgio poetą gerai ^įno^kąd r ų

Oi kaip linksma yr dainuoti • —- t :

Prie savo panelės. (25]F •• i "'V- /
Bet draugėJr mokina Jiernužėlį nepasiduoti meilės 
grožės burtaįįi^ Pats ^jsą -amžį def meilės kęzda-.

Jau Širdyj mano kraujai sukepę.
Akis iŠ skausmo ųfmerkiau!
Ir tiems, kur džiaugias mane sutepę, 
Nei sakiau ačių, nei keikiau. T s , 

Man vis tiek pat . . . (30—31)
Iš tų pačių eilių matyti, kad nelaimingoji poėtos 

meilė, be vidaus sopulių, suteikė poetai dar išvydines 
kančias, kaimynų ar šiaip žmonių tauzijimo pavydale;

Kaip ten nėra buvę, bet mes dabar aiškiai mato
me tą kančių pragarą, kurį musų poėta turėjo pakelti 
ir pakėlė vardan žmogaus jausmo laisvės, ir visiems 
jį šmeižusiems ir užpuldinėjusiems tarė; savo Jaiismų 
gplgotoje prakilnų ir teisų žodį: J J ; -

. . . Mialem tę pokorę, U ... ri-
Žem žadnego nie kląl ruchu . . .*). .

4’ ■
Sopulių audroje Vienažindis mokėjo, ir kitus at

jausti. Ypač meilės ir grožės reikalai turėjo) jame už
tarytoją ir apgynėją. Rodos, jog po to, kaip žmonės 
su juo pasielgė, poetai reikėjo prabilti skaudžia satyra.

Netikėjau, kad už Širdį ‘ '
Tulže užmokėsit -

*) J. Slovacki. “~Wiersz do aut ora trzech psalmow”.

bei L . . .... . ... ..... . . ..
mas ir tų kančių 'p’adugne^ atsiekęs, jis’^ibĮr noi's kitus 
perspėti. Jojo 'pdinbltytaš bernužėlis, '/iieijgaitės mei
lės burtus jausakosi:.

Ir rankelei ^S's’^Įįpausiu, _ 
Ir ar myfl’man paklausiu. 
Bet jau manęs nebapgausit, 4 -tų 
Kilpoms kasų nebsugausit! (27) įįį . - Jit-'X

Išgudrėjo jo pamokytas bernelis, sjis?-jau vengia 
anojo “verksmo upelio”, kurį pats poefJi S&vo gyvėrir 
mo kelionėje užėjom; jis men^r tarp mdteiiišklVhj ^krumii 
daugybės” surasti aną “^ąžųjįvlvfė^felį’^'d^ kši¥lo 
“blakstienos papusti” iš verksmo tufB<ų? * JiS nenor 
ašarodamas “tris tąku^’ šios ,žępaės” prakeliautu^ gie
dresnio laimės-meiiės sj)indulio'neišvys,ti . . . t 
2 Šąįe yilipjąpiOjĄ.IfeTn^liOj šalę apgaudinėjamosios 
mergelės, poėta jiiąto ir kasdieninį sodiečiosu
pranta jo vargitš įiV ątj‘įu’čia , jo nelą^ūįęs^ "rti ''

Procevojani, praiąitaujam ... . tiS 
Per visų amželį!.11- į, ' 
O ką turim, kaip1 jjflžiutiį^, 
Tiktai sermėgėlę. (iMi): ?

“Cinakakčio” r politika, ; ar-e “Podlnržės : piktadėjo” 
rūstybė juk nieko; nenuypkia ii’ nenpr hĄ iiųvokti, nė 
suprasti. Jų angeliškosios1 g^ŪėsipJIjįjięĮės.?'*' ^,1

... ir ta gal nuvilkti ' ' i
Su dantims sukandę, < !:T;i .
Kad ant sklaJkų S r padptkų *:. -r. 
Spashbo nebrandi. (31).' ” ’ '

Nevienas jĄiiuitepaklaus, ar’'turi 
pasikvies dąrythlkon kamatninkąJ||^^f

Visaip žeme 'išmieravę 'X: r.:.-.
Kišenius mieruoja. (36)': ..- . .t .; —

Iš medžiaginio skurdo nieks daugiau ir ųegįms, 
kaip tik girtuokliavimas; Jr vpoeta jautria savo šįrdį- 
mi užjaučia nelaimingą moteriškę, kurią likimas su 
tokiu vyru surišo^-

Kas ten rėkia, kas ten šaukia, - 
Teip, kad laukai; plyšta, .

Beg ne inųųų .te&Sž|lis C ' - - c- •
•’ ; . . ; Jšįkaji-čiauMis^eižta!?~(44) .

O tasai “tetužėlis’.’ toks. dabar smarkininkąs; kad 
jau nieks su juo iiestengs susikalbėti. Ne tik susikal- 
bėti, bet kas išd^įš nofs ^eną žodį prieš jį tarti. Juk 
■dabar ■' i; ■-■■■■'-L'

.Visas valsčip^ mane žinoi,\ ■*—~
s, Kad aš gėriui u ^aršštraĖ,; ••■v’šrf" J ''

Kas prieS;’tnan^ kas prieš, man?! (46) 4fl' J'
Tokįuo bųdu-«mąt0ine, jog Vienažindis nenuskendo 

ypatiniame beprašvačiame sopulyje, bet ištobulintu 
’širdies jausmu visus vargstančius užjauto—ir pamilo. 
Už tą visaapimantį jausmą susilaukę*s£r»Jumų, kuriė 
jo jautrią širdį; užgavo, bet pė piktuinop nčl(tulžies , ne
sužadino jame, tik jo sopulį padidino,

■ - • • .*■ '■ " *

Kalbėti apie Vienažindžio eilių formą, "štilių ir ki
tas ypatybes, skaitai visiškai bereikalingu, nes :Čiac ei
lės nerašytos, tik iš slapčiausių sielos gelmių išsiveržę 
atdusiai tyro, švento meilės jausmo inkvępti. Jo so
pulyje gyveno jo siela ir iš jo sėmės tąją jėgą, kuri 
skaisčiausius hymnus meilei nupynė.

Du turime musų raštijoje dainių, kuriuodu iš tau
tos dvasios gelmių sėmės tyrojo poezijos vandenį jnti- 
sų vargams plauti ir Juos, apdainuotį, tai vysk. A. 
Baranauskas ir kun. A. Vieiražindisj^ ■ > :

! (Toliaus busi

Jie
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Special kai nos ir išlygos šę savaitę

Kuponas Pečiaus

į

•£

■a

4

į. • Jeigu lįjKirodysit pirkdami ku:

I
kninį:pečių arba, šildymo, gausite, 
dykai įrankių kųkninių iš 30 štu- 
kų Vįirtes $5.0d. ‘. ’ T

Union-Liberty
' Furniture Co.
, i ųjį *.£ -i , M.

s 1327-33 Milwaukee Avenue
470889 So. Ashland Ave.• <> ■

t i

PENINSULAR
■ ' '

Musų speciališkas Peninsular Pe- 
i^uSMkepų labai gerai ir užčedija ku- 
S, i^duojn įtang kar- <0'9 75 

io. Speciališkai mu- y J JĮ»I v 
SU abiejose sąkr^vose,..

c^r^6’
Šitas pečius Base Burner, padailin
tas gražiais nikeliavimais. Dvigubas 
šildytojas, turi speciališkus įtaisus 
kurie pritraukia šiltą orą*^ del kurio 
gausite dusyk daugiau šiliimos iš a- 
no. Turi didelg ugnavietg ir paskiau
sius pagerinimus. Tai. yra labai 
gražus pečius, kurį . atiduodam taip 
pigiai, kad užčedysit daug pinigų 
pirkdami pas mus. Speciališkai per
siduos abiejose mūšų; A 7E 
didelėse sankrovose yI V 
tik už.'.. ........ .. WW-

Už seną Jūsų 
pečių parokuosi- 
me kaipo įmokė- 
jimą ant naujo 

Pečiaus.

Musu speciališki Pečiai — Dirbti pagal 
musų nurodymą. Kepa gerai. Gvaran- 
tuoti ant 10 metų verti EA
$45.oo, už taip žemą kai- 
na tik........................ ““

J
3 
i 
tv

rtHiMsuLAn
PfNINSULM

Musų Speciališkns Pe
čius— šilumai, užšildys 
5 arba 6 kambarių pa
gyvenimą, užčedija ku-

$27-50 
koš pard... ■■ ■

j W^ihigus arba ant : 
išmokesčių. ‘ :

Sankrovos atda
ros vakarais:

Sankrova ant Milwaukee Ave.
Panedėleis, (Jtarninkals, 
Ketvergais ir Subatoms.

Sankrova Pietinėje Szalyje: 
Panedėleis, Ketvergais ir 

Sukatoms.

■•S, -j.SIL. ■ . _
ikfltion Kukninis Pe- Painatykit musų Musų Kukninis Pečius—šilumai
6 dugnais, šildytdjum Oak Hot Blast ,šil- kepa lųbai gerai. Turi naujam 
■t-gerai * A M CE dytojus, ant par- sius pagerinimus. Speciališkai 
iiaiVtri S\w<n.Oil davimo, AE ab ejose mus dide- QE

,rovose...Tužžemą^J.UU lėse sankrovose tik ?|Q»O3 .

1327-29 31 33

FURNITURE co.

•‘KATALIKO” .

“KATALIKO’GENERALIŠKAS 
AGENTAS.

'Tikri; %ibsą'Hi&ašinėti laikraštį “Ka- 
jį prenąme- 

ra^j; rinkti;_druk.ųs ir apekelbimur 
‘‘Katąlikųf’’ ęir 7;kblektuoti už juos 
pinigus, taipgi, pardavinėti namus ii 
tot&>yri'' ' ’
. .„i i;•j0Has m. Tananeviče, ; .' f

oiubue^^^j^taliko” leidėjas. 
Sv .pensgs't !>Ei- ■ .■ : ■

ANDRIUS JUREVIČE musų ke
liaujantis agentas -po visą Chieags}.* 
Pas jį galite drąsiai užsirašyti laik
raštį ^Kataliką’’/ priduoti apskelbi- 
mugĮir-kibekiiisj drukoriškūs darbus. 

‘ * Kataliko ’ ’ išleistuvė.
> -gvifRĮ■«,,•■>■■■■___ ._■< :: i-:. ;

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

., ST. CHARLES, HfL.
-S. 575 L W.; 6th St.
T® Ą t* > \...

.ę WttKES-BARBĖ,;PĄ.
Kaį-Kūčinskas, J8 Lehigh St.
A. šeškeviče, 501- New Grant' St; 
W. įAilominag, 34 Logan St. 
J. ^Kučinskas, T > 238 ' Slocum Av.

PLYMOUTH, PAL ' 
St. Potoliiinas, 345 E; River St.

DU BOIS, PĄ.-
V. J. Kizelis, • 401 So.. Av.

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekas, - - 785 Bank St.

WORCESTER,' MASS.
Vįerąįtis,,,- 107. S. Harding St.
faltanaviče, 15 Millbury St.

T. ROCHESTER, N. Y.
‘ Kasparas, 19 Stoke St.
i. Riekia, ; 781 Cliford Av.

Y... - KENOSHA, WIS.
M. K. Petrauckas,... 415 Middle
Jonąs. Bagdonas, ' , ii)6 Maple

NEW HAVEN, CONN.
Kaz, Makarevicze, .“. 255 Wallace

YOUNGSTOWN, OHIO.
Sabaliauckas, 28 Murduck "pt.

■.-- (rir---------- -TT..'
SWOYRS, PA.

, Antanaitis, : P. Q. Box 22.

BROCKTON, MASS.
;P. Meškinis,-; 35 : Arthur St.

J.
M.

Jos.

st.
st.

St.

J. P.

G.

T^^-'ĖOCi^bŽbY ILL. ■
C. Miklas, ..... 1011 Samford

■ ; SO. BOSTON, MASS.
N. Gchdrolis, ? : 224 Arherus St.

St.

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

GRAND RAPIDS, MICH.
W. Stasėviče, ’ 349 Hamilton St.
Kaž. Brazaitis, 581 Broadway St.

/ , SCRANTON, PA.
J. Petrikis, ’ 151'4 Ross Av.
J. JMgiys;. , 1213 Philo St.

■pėRĖŠT-OITY, PA.
J* DziW^?rs»; • P.' O.' Box 453

W. LYNN, MASS.
W, Waicenavicze, 26 Rival Bi.

St.

St.

Dvi krautuves: 
1327.29-31-33 

MILWAUKEE AVE.
arti Wood St.

4705-9 Ashland Av 
arti 47th St.

“Aušros’-’ Draugijos Skaitykla į
3149 So. Halsted St.

SO. OMAHA, NEBR.
P. Versacki, ■ 261 So. 33rd Si.

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

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkeviče, 877 Cambridge St.

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE-

NIĄĮS NUMERIAIS. •
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland Av.
P. -Laikar, 710 W. 14 Place, ■
V Stulpinas:, 921 — 33rd PI.
K. -Steponaitis, 2341 Illinois Ct.
Dom.' Venckus, ’ 3222 Auburn Av. 
John Dabulskis, 3262 So. Morgan St. 
Jonas Visockis, 8132 Vincennes Rt. 
Antanas Visbara, • 3019 Parnell Av.
Petras Vaitiekūnas, 827 — 33 Place.

R. _ ____ .... _________  __
John Ramanauckas, - 135 James St.

BAYONNE, N. J.
J. Zujus, • 1 500 Broadway

LEWISTON, ME^
Kazys Vilniškis,

CICERO, ILL.
F. A. Golubickis, 1412 — 49 th Av.
M. Szarka, 1410 — 49th

BROOKLYN, N. Y.
Sabast. Valantinas, 370 Humbold
J. V. Lutkauckas, • ' 120 Grand

St.

P. O. Box 36.

Ct.

st.
st.

keliaujantis agentas naujo
je ANGLIJOJE IR APEELINKĖJE, 

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

CHICAGO, ILL.
P. Monkus, 
A. Gembutas, 
Kaz. Jamontaa,

2345 W. 20
3036 Union

3<£2,W. Lake St.

St.
St.

CHICAGOJE, ILL.
M. J. Tananeviče 670 W. 18 St.
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland Av.

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Marcinkevicze, 255 Wallace St.
J. J. Vaitkevičius, 48 Walnut St.

ELIZABET PORT, N. J.
D. Boczkus, . 211 — 1st St,

- ■ i
BROCKTON, MASS.

Ch. Tamulęyičę, Box 108. Montelo Sta.
B. P.- Miszkinis Co., - 25 Arthu St.
John J. Roman, 135 Ames

BROOKLYN, N. Y.
A. Plachocky, 87 Grand

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine

LAWRENCE,
A. F.^Svirta, 
A. EamanoskL

MASS.
31 Union
99% Oak

st.

st.

SĮj:

St.
St*

8
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SATAIA: 
; -

niū ir žieminių Siutų ir Overkotų.

l

cHQPUii * Klauskit 
, ChopenlOe 
, cigarų, nes 
’ padirbti iš 
geriausio 
tabako.

f JOS. BARTKOWIAK
Išdirbėjus 

4934 So. Paulina 8t„ Chicago, HL 
Phono Yards 4154.

■

DOVANAI!
f

Dr. G. M. Glaser

i

Cartercair*!

m.
©

M

911-33rdSt.
Tel. Yards 5423

Pirmutinis lietuviškas išdirbėjai 
visokių minerališkų 

gėrynių, kaipo.
GINGER ALE, l'APSO, SALSERIO 

IB OBUOLINĖS SALDĖS

Telephone Y ir ds 2710.
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ.
0253 Illinois Ct, kertė 33-čios gatvės

McAvoys Malt
2340-8 South

_.-r. Telefonas Calumet 5401 .Viii
2i-’-»

INT ISZMOKEJINO
Po 5 centus ant dienos arba $1.50 ant menesio. 

Nusiusime kiekvienam lietuviui 14 k, paauksuota 
laikrodėli, lenciugeli ir medaliona vertes $20.oo ant 
iszmokesties no $1,50 ant menesio. Mėnesinės ratas 
ihokesit tiktai tada, kada turėsit laikrodėli, iszme- 
ginsit ir busit anuom užganėdinti. Raszykit tuo- 
jaus su uzklausymu kataliogo ir informacijos Už
dedami uz 2 centus marke atsakymui.

AMERICAN WATCH CO.
1152-11S4 Milwaukee five. Dept, II, Chicago, III.

LIETUVIS KRIAUCZIUS

. ; ST, KUCZIS 
Mtis lietuvis Miuvtg^z

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

Ashland Av., Chicago, Ill.
Mada yra viena dalyku iš musų di

delei geros išveizdos naujų rudeni-

K. MAKAREViCZE

CPUIKUO SALI U NA
Labai rd i arielkele, sžaltas bavarskas 

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

užsirašyti.

Telephone Monroe a842

DR. F. WISNIEWSKI
GYDYTOJAS" IB CHIRURGAS.

Ofisas 1268 Milwaukee Av.
arti Paulina St^

Specijalistas ligų vyrų, mote
rų, vaikų Jr akušerijos. -? Gydau, pri- 

> vatiškas ligas. vyrų, . reumatizmo,' už- 
nuodijimo kraujo,' vidurių ligąsl inks
tų, širdies, akių ir prirenka akulio-

c

Ofiso valandos nuo 10 iki 12 ryte;
• nuo 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8 

vakare. ; . •< f-'

Bussian- American
Line

Vienatinė be persikėlimo Linija, tarp 
Rusijos ir Amerikos.

8%-d. j Rotterdam ' . 11%, d. į Libava
--------  ------- 4IT klesa-$33.00

■ II kiesą. $47.00
T klesa $(J2j0li-

Ill klesa $31.0,0
IĮ klesa $45,00 
į klesa $52.00 
Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 

miisų ageątO, arba prie pačių persta
tytųjų.

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

Sluoml apreiškįu pagodotai visuo- 
meniai, Jog ėsu seniausias gydytojas 
arit Erldgeporto, 'praktikuojant per 19 
mėtų, perkėliau savo ofisų Ir gyveni
mą j savo locną namą po. numeriu

3149 So. Morgan St.
Kertė 82-ros gatvės. 
TeJąfoįias’'Yards 687.

Mano t aąapruidiita- uav’anslais 
bucais Vfeus li^onius ąteag-
nluosl _ _ fcatrr tę ligšol. Pasl-
tlkėdainas/ jog'gerbtam? publika Ir to
linus maut, rems, estu namie ant kiek
vieno parsiki-ūivlmo jjlenų ir naktj. 
Estu specialistas Ilgose valkų, moterų 
ir vyrų ir. UŽSeOdfntosė llgėsę. Darau 
.visokių operaciją. Liekuosi »ū pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 32-ros gatvės.

EXTRA! EXTRA!
Grynai vilnonio materijolo geriausio 
dirbimo ir geriansio pritaikinimo siu-i" 
tai yra antru dalyku, svarstant labai 
didelį pasirinkimą ir įvairumus. Męs ,» 
parodysim kad vieną iš jų pasiskirsįt.

Mes užkvie&iame jumis 
peržiurau mušu naujas 
rudenines ir žiemines ma
das ant 2-3 guz’ku Siutus

vyrų ir vaikinų madose ir'" 
taipgi mus naUjrOv^tTcSlal“ 
su Presto atvergiamais  ̂ir 
aksominiais kalnlėriaiš, Iftįr' ' 
riuos mes parodom šimtnpV 
se naujausių patentų. Kai 
nos eina nuo -/’i

$7.50 iki $25.00
. z. ' . t ' - ■ -

1800-1806 Blue Isla 
Kampas I8tos gęįį 

Atdara;k.<»žną vakarą išskyrus SeredosIrPėtoy^jišR. 
Atdara Siedėliom prieš piet nuą 8 iki 12

Visados darote ge 
kada geria!

McAvoy’s ALMA U
i J MATER’BBi5

MAOWF
Jeigu ne McAvoy’s, į 

Tai ne Malt Marrow.

Telephone Yards 157
DR. J. N. THORPE

Gydytojas ir Chirurgas.
Pasekmingai gydo moterį; ir vaiki;, 

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

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

Telephone Canal 285

KAZ. KATUTIS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Fersamdo kefecsiub ant 
pagrabų, veselijų ir tt ' 

668 W. 18th St. Chicago, HI

t-

Bzaltas 
alus 
skani a- 
rielkair 
kvepen 
ti eiga 

tai

Turiu didelę salę dei 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

didžiausias pirkinys Moteriškų Pliušinių ir
Caracul Kotų kokį kada padarėm

S. Kampėrio visotinas dideles vertes tavoras 895 Broadway, 
New York — paaukautas del Klein Bros, už mažiau negu gali
ma. ‘ ' • ; • " t

Subatoj
'Skyrius 1. "'f '

$12.98 moterų ir merginu Caraciil
Kete i $7.98—ger i ir gražus, pil
no ilgio su dideliu apsupimu 
kalnierium, su geru pa-J’j Gft - 
mušalu, tik........ ..

Lapkričio 
4ta

SKYRIUS 3.
$23 MOTERŲ CARACUL KOTAI S16 95 
padaryti iš paskiausio geriausio pouy*Cara- 
čdf, išpamušaluoti su iškimštu atlosn. gra
žiais guzikais arba branž- IMA -AE 
galiukais, $22 vertes, dabar

Skyrius 2.
$15 MOTERS m MERINO" GAtMiCULX 
KOTAI $10.95 ■— gražus, ispanių- > 
šiluotį i geru atlošo panfii^iru4> ’ 
su' takią apsupančiu<-£|fl QK 
kalnien Utff. .. r f.': ■ '

SKYRIUS 4.
816418 MOTERŲ PLIUŠUSIAI KOTAI
$1245—kotai pilno ilgump, *|A VC 

, su venetišku pamušalą, gra; w
ž’iais.guzikais tik.'...; .’.T. .-’■W1 -

$3G.oo MOTERIŲ PLIUSINIAI KOTAI 
824.75 — geriausi' sealette 4 7t 
pliušo, geriausio atlošo pa- w
mūšai u, vertesįKiO.’po.... A-.

Rukai I KLE N BROS. 
U J l\ u 11 Pirklybos ma
rkes su kiekvienu pirki
niu.

M 
0 s’

Ii no
Si

•l> h; J

Mes turime 25 lietuvius 
pardavėjus.

- ■ Telephone Yards 2750 
FIRMOS KL1AS0S SALIUNAS

Š T. RADAVICZE
. Linksminkis brolau pas ma-.c atėjęs 

nes aš užlaikau šaltų alų, geriausią 
tjiną ir raginę DEGTINĘ, c cigarui 
tai net iš pat Tflrkąjos, o prie* to turiu 
didelę Hallę dalei Mitingų, veselijų ii 
kitokių susirinkirių: 1 Kuris pas man* 
atsilankys, tai bus širdingai priimta** 
ir suramintas. Eitllm su godone.

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

'i
> J. W. Zacharewicz

, Notary Public, Real 
. Estate ir Insurantee.

Examinavoju Abstract us,irat 
lieku kitus visus reikalus No- 
tariuszo pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarantuoju 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve 
timtautį.

r J. H. OLSON
A K O ir karštuvą-' 
* ndeniu šildymo 
pr ietafi sų j ved ima& 
ir pataisymas. •

4012
I State Street

Tel.Oakland 1441

GERIAUSIA VIETA
Del pirkimo auksinių ir sidabrinių lai
krodėlių, ienciugėlių, : pilkų, kolčikų, 
visokių žiedų, miizikališkų instrumen
tų, drukuojamų gromatoms mašinukių, 
britvų, albumų, visokių knygų ir šim
tai kitokių daiktų. Atsiųsk už 5c. 
markę, o gausi kataliogą dykai Tai
sau visokius dziegorčlius ir žiedus.
L- M. K. WILKEWICZE,

Š. HALS7ED ST. CHICAGO, ILL.

Lietuviškas Salimi as
Siunčiu pinigus į visas dalis svieto, 

greitai ir pigei, taippat ir laivakortes. 
Užsiimu su tnom per 8 metus. Atlie
ku viską gerai ir teisingai. Kam rei
kia kokios rodos arba pagelbos, pra
šom ateiti pas mane, o aš patarnau
siu del visų, visokiuose reikaluose. 
Taipgi turiu del parandavojimo ramus 
del pakeleivingų žmonių.

SAM VOGIUS
637 Collinsville Av, E. 8t Louis,

NAUJA DAKTABISKA KNYGA. 
DAKTARAS KISENIUJE.

Su paveikslais, naudingais patari
mais ir daugybe receptų nuo visokių 
ligų ,gražiai apdaryta su auksinėms 
raidėms ant apdaro, knyga .parsiduo
da po 1 dol. Tą knygą gali gauti 
dovanai užsirašydamas Kataliką” 
: at metų mokėdamas ' prenumeratos 2 
dol. musų agentui.

M. EALT.INAVICE
51 MUbury St, A$rcester, Mau.

5; THE FALCON CIGAR FACT.
'^o vardu 8AKALAS Cigarų Fabrikas
į. J. A. Nutauc Sav.

~ iSdirbą- geriausiuo -— ...:
| HAVANOS CIGARUS
I ,r Ghi^gjfeJJU; j,.
f< 4613 S-"Ashland Av,į-y.

TeLYaris.į73o.

Prie ifeisųWmo;;SijįgJ§^^ 
Jdurdimo,;' Perimtu 
j muskulu, Skausmu «-L 
‘ Romatižmo, Neural- 
‘ gijos ir panašiu kati.-. 
’ kiti niekas taip greit 
nepamačina, kaip 
sutepimas su 
Pain Expeleru 
Saiituinti vmx ap. 
UcL-ooe tut 2S Ir BOe.

F. Ad.Ricbter& Co

Gražus vyriškas ar- 
.. moteriškas LAIK
RODĖLIS, gold fil
led, gvarantuotas 20 
metų; viršeliai dailiai 
graviruoti, mechaniz
mais geriausios kon- 

i strukcijos. Kiekvie
name lombarde gali
mą gauti už jj mažų- 
mažiausiai 5 dolerius, 
užstatant.

Šis naujausias importuo
tas FONOGRAFAS yra vie
nas iš geriausią, kokie iki 
šiam laikui žinomi, padary
tas iš geriausio metalo, su 
didele metaline truba, turįs 
aišką, grynąir stiprų balsį.

Turintieji musų FONO
GRAFU. gali kiekvieną va
landą ■ parengtie sau namie 
koncertą, kadangi fonogra
fas griežia visokias dainas 
ir maršus.

Visai dovanai duosime viršui aprašytus fonografą arba laiXrodelJ kiekvienam, kurs tik pagelbės mums 
parduoti tarp pažįstamų geriausio musų rusiško tabako už 6 dolerius.

■ Prisiųšk 50 cenrų markėmis rankos pinigų, ,'o 'mės jums prisiusime 40 dėžučių-tabako, vertės $6/ir dovanų 
fonografą arba laikrodėlį—ko norėsite, ...... .

Expresui primokėsite $5.50. Pardavę tabaką atrinksite savo pinigus, o už rekomendavimą musų firmos ir ta- 
;• bako-turėsite-gerą dovaną, kuri jums Ihieko nekaštuos: ‘ r
.,,, . Jei kas ne.butų patenkintas,musų tabakų arįja doyanoųąią,$ tam sugrąžinsime pinigus..

Saugumą jūsų pinigų gvarantuojame savo $2.000.00’ kaucijos, sudėtos Amerikos valdžiai.

RUSSIAN TOBACCO C0„ b-i>l t 343 E. 9 St., NewIork,N.I.

NEW YORK

Tėmykit 
ant Ankara 
ženklo ap- 
e aukojimo.

$1,875.00,

■m. 25 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

ę: Vyriškas arba 
.moteriškas laik- 

.indėli-, gvarantud- 
tas ant 20 metų,

i'įiaanksudtas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gerai 
laiką laikanti, la
biausiai naudoja

mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
ką. Spciiaiiškrs pasiųlijimas. Mes 
Nusiusime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir expreso kaštus 

A«1 peržiūrėjimo.' >®Jei nepatiks, ne- 
įmokėk nei cent- jį kitur mo
kėtum $35. 14k. fac-uksuotas lenciū
gėlis 'ovanr.i jirie lai!-odelio..

EXCELS; OR WATCH CO.
-004 Ati'-ioaum Bldg., Chicago, HL

BANKINIS KANTORAS 
INDIANA VALSTIJOJ.
Parduotų' namus ir lotus ant leng

vų išmokėjimų Gary, East Chicagoj ir 
Indiana Harbor. Parduodu farmas ir 
mainau ant namų.

Priimu - pinigus ant sutaupinimo. 
Padarau visokius dokumentus Ameri
koniškus''ir. Ruškus su konsulio pa
galbą, Tgįpgį aš esmu Netarijušas.

B. R. Yasulis,
3604 Deodar St., 

Indiana Harbor, Ind.

K. J. FILLIPOViCH
GENERAL AGENTAS

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. Ap
saugoja namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga
ry, Ind. už labai žemas kaimas, kolektuoju bilas viso 
Mos noturos, teiposgl prisiunčia kamaminkus dėl iš- 
mieravimo lotų ar farmų. Imu visokias provas civil- 
nas ir kritninališkas ir priduoda gerinusiems advoka
tams. Reikalauju agentų Chicagoj ir kituose mieste
liuose, vyrams ar mokantiems rastą geras uždarbis.
Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiškal. 

Offiso valandos: nuo 8 ryto iki 9 vakare.
858 W. 33rd St. Gyvenimo adresas: 826 W. 34th 84.

TELEPHONE DROVĘR 2205.

.Cartercar
$1,875.00

TEL. YARDS 1804

ST. ANUČAUSKIS, 
J Karpenderis

IR
. Kontraktorius.

. Bųdąvojų (visokius namus, mūrinius 
ir*' inedinius, -atlieku darbą greitai, 
Stipriai,, .gražiau įr pigiai. Kreipkitės 
pas savąjį po numerių
* ’ - 4559 S. Hermitage Ave^ 

Chicago, Illinois.

Certifikatą duodame už vieną dolerį vertesbiletuose; kuriuos;aplaikysi- ' 
te prie kiekvieno.pirkinio tąvorū kiekviename degartmente, Bufete, Ka- 
yihSj, Vy ų Departments Ir DaugmeninSe Pirklybos sklode. Ki
ekvienas eertifikatas yra sunumeruotas, ir kiekvienas kostunieris,' kuris ; 
turi paženklintą nunjfetįąn'Įr&yoęertifikatb, apIaį.kys Cki^eroar.IMI “M”-1- 
vertės $1,875.00. Kumcriš pažymėtas ant to certifikato, bus patalpintas 
kiekvienanie depatUnen te tarp 15 Satisio i r 1 Vašarib* lOT2?m.' jeigu nieks 
neatsistuiktiį prie tb autbmobiliaus į 15 dienų po islaimėjimui, paskiria- ■ 
me kas 10 dienų kitokį numerį, bet iš tų pačių certifikatų, pakol neatsi
šauks tas, kuris turi,tą patį numerį ant savo certifikato.

Telefonas Canal 3263

Daktaras S. Wissig
IŠ SENO KRAJAUS.

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

Dr. Wissig duos geriausius vaistus iš savo aptiekos.
Pirma rodą dovanai.
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8:30 vakare. Ne- 

dėliomis nuo 10 iki 12 ryto.
1759 West 18 Str., Corner Wood Str.DR. J. L. ABT

$100 NAGRADOS.

45

08 r.ffl -

Mes turime pilna sankrova importuotu ir čionykščiu Vynu. 
Degtiniu ant švenčiu -už prieinamas kainas.

Mes taippat vedame plačią išsiuntinėjimo pirklybą ir su kostumeriais iš 
visų kitų miestų. •; • : • • ’ IT - J*

■ ------------- ■----------------------l.:. i ; i*.j =

•
 Halperin Bros.

WINES AND LIQUORS

1225-1Milwaukee Ave. kert. Ashl. av.

■ Pranešame visiems lietuviams ant Briįigeporto-.Jr apielinkej 
kadmusų ofise randą si;, geniausios ir didžiausios kampanijos del 
apsaugojimo nuo ugnies.(įfįrę.Insurance), naihus, „biznius ir ra
kandus, jūsų namas, ar biznis ar brangus naminiai rakandai-dar 
neapsaugoti nuo ugnies, tai ateikit pas mus.' Tuomet nebijosite 
gaisro, nes sudegus gausite už juos savo pinigus. 1 "•

J. TANANEVICZE
3244 S. Morgan St. Chicago, Hl.

kas, moteriškas ir vaikų liga&

•f'”.... VALANDOS:
! Nuo 8 iki 9:30 ryte, nno 4. iki 6 po 
kietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne
senomis nuo & iki 10 ryte.

DR. JOSEPH Tu ABT, 
1832’ So. Hoisted St- Chicago, DL 

Telephone Canal 37
i ■ - • • " ‘

: Parašyk ■ numerį kožnam langelyje, 
numeris turi but neaugštesnis už 19 
ir sudek taip, kad ant kožno šono pa
daryti 45. Po išrišimui atsiųsk mums 
ir jaigu atrasime, kad gerai sudėjai, 
mes tada atsiųsime jums patvirtinta 
levitą vertės $100 ant 4 puikių lotų, 
IpjOOO kampinių pėdų didumo, tik 10 
"mylių nuo New Yorko miesto. Re- 
gailiariškai kaina tų lotų yra $199. 
Jaigu’ gerai išriši virš minėta išriši
mą tada kaštuoti tik $99, šitą sumą 
gali užmokėt ant syk $5, po tam $3 
ant mėnesio. Asiųskite išrišimą ir 
prašyk,, kad atsiųsti jums mapas. ir 
informacijas apie musų lotus. Adre
suokite.

Reikalaujame gerų agentų visur.

Lit. Dept., 2 Room 912,
63 FABK BOW, NEW YORK, N. Y. 

"'(41—44) -

W i $ i

Siuvu visokias vyriszkaa drapanas 
kaip tai: Overkotus ir visokios ma
dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 
busite užganėdinti. Turiu daugelį vi
sokių ceikių; priegtam senas drapa
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
buoju. Meldžiu kreiptis po antraszu: į®

J. Kuezinskas, $
238 Slocum St. Kingston, Pa.

9



Klauskite B. W. Courzeck, klerką 186 arba Helena Putrament lietuve klerką 39.

Klauskite 
12-th Street 

krautuves 
Pir. Markiu.

ffiBŠŽlEETS®
Mus mirkęs 
geriausios.

Viena suIOb 
pirkiniu.

<tOPPtKKElMER&^ vT rr)p ASHLAND AVĖ. & 47™ ST.COR. ASHLAND AVE. & 47T7 SI
“Katalikas”

12th STREET KAMP. HALSTED.

PETNYČIOJ ir SUBATOJ, Lapkr. 3-4

Didelis Išpardavimas Mo= Jgrt JJQ 
terims, Mergnoms Kotu po ™"

Caracul — Plušiniai — Maišytos^ Materijos.
Dabar duodame jumi nepaprastai ankstyba progą nu- 
sipirkti'geriausius garniturus, kur pirmiau parsidavė 
po $20.oo ir $22.50 dabar parduosime už taip žemą kai
ną $12.98. Visokių naujausių. madų,..kokios .tiktai yra 
šitą sezoną. Išverčiama ir dubeltavo audimo kuri su
teikia nepaprastą žavinimą jaunimo madose, kuri yra 
išaukštinama už savo gražumą Eeržiureję mus di
džiausią pasiskyrimą' tuo jaus persi tikrinsit kad meš 
turime lygiai tokį kotą kokį norėjote pirk-
ti ir atminkit, kad kiexvienas kotaswrtas:^E -H ■ !!
$20.oo. Pliušiniai kotai yra padaryti iš 
geriausio -matėrijolo, su didele apikakle-ir gi- B 
liais rankogaliais, ^pamušalas gvajanluptp at-M HU 
loso, beabejonės verti $20, dabar po ...............

jLiięitacįjinio Pirkinio
Išpardavimas!

ŽINIŲ, POLITIKOS IR MOKSLO ILIUSTRUO
TAS SAVAITRAŠTIS.

Ateinantį Panedelyj
DIDELIS PIRKINIS iš LICIT AC! JOS
Pradedant Panedelyj Lapkr. 6, mes išdėsime ant pardavimo mus 
didelį pirkinį iš licitacijos dideles’Wholesale firmoj.

Lyon Brothers
323-329 W. Madison St.

VISOKIU PIRMOS RŪŠIES REIKALINGU TAVORU-.

Temykit mus lengus.Temykit mus apgars.

Pigumai kokių dar nebuvo.

Kuponas
ds!. *♦ -v-: * *

Balto Muslino.
3,5 colių plpči^įįįįį 

Minkštas lygaus h auL 
dimo verta 8 l-2c•. ’ ■ y <

10 jardu yž

■: 45^5
-jį 

Neparsiduos. už šitą ; 
kalną be šio kupono, I 
neparsiduos vaikams. *;

Labai linksma knyga

HUMORAS IR S/HYRA
1 / ' 11 " ■ '■ '*.■ " ' ■ ■■'■■'I '»•'

.kurioje^aprašoma -senovės ir šio? .gadynėsi-juokai, juo-. 
J’kingi prietikiai; Inėiliški ' atšitikifiiai, linksmos patarlės 
irtt. . ■?-' " .,"y.<•?

- Toj knygoj atrasi daugiau juokų nei dešimtyje, 
jmmoristiskų 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 tuo jaus atsiųsk 
“Kataliko”' redakcijon tik 50 centų idant tau toji 
knyga butų išsiųsta ir tai greitai.

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

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

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

HUMORĄ IR SATYRĄ. '
Pinigus šiųzdamas adresuok laip: *

JONAS M. TANANEVICZE
8244 So. Morgan Street Chicago, IU.

,.s» T

JUOZ. RICKįS
781 Cliffort Av., Rochester, H. Y.

Kas atsiųs !|2.00, gaus taj juokingų knygių ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.

L- "---- -------- .. "

S Jeigu, -troli, liūdnas Utini;*'Ttt&f.itfi 
■liūdnume žuvį, tal pas^Blckl eiterkfcB- 
Idieną, Jis priima koziią vieną C1U- 
fordAve. Henry kampo, fcal klek- 
įvtenas atsilanko. 'Pirmas Lietuviu 
Viešbutis, ■ ■' ; ritĮfTš 
i ’ Home ?honeJįB7^Į įA..^į^įj

'---------------------- ., . ’ į. : ■■■

Telephone W. Pullman 19s9 I’'■” 
Lietuviška Registruota

- - -i,-i?
AKUŠERE - . .

ELE0N. S. SUTKUVIENE
. 148 East 107’ Street,

Roseland, Hl; - ?

Skaitykit ‘‘Kataliką”
• **************************
J Telephone-Canal ži iŠ *

i DR. A. LEONARDAS JUŠKA
į Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. į
* 1749 8o. Halsted St., Chicago, Illinois. *
Ž PRIĖMIMO VALANDOS:

Nekurįę iš geriausio skyriaus nuo bankrupt ta- 
voro iŠ Lyon Bros. Wholesale General Mer

chandise laukia jūsų. Geriausias tavo- 
ras visokios rūšies daug žemiau kai- 

e hos. Čia yra keletas papiginimų:

(PIRMOS Ėt 
VAIKU- PIRŠ

Vaikam yilnones pirštines-*«sokių-jdažų. paprastai 
_25c vert^, Pątnyčioję parduoeim^vjęn tik flflp

. ■; DR.įR A VES D AI^^MUDERIS 2

• 2 5c vęrteą,-V- '> lw 
.j"”;' • VAIKU DRESES

padarytos iš geriausio flanęl^įtę, gražiai papuoštos, 
šviesios ir.tamsios nuo’ L-išlaki >5>m.-senumo |Ea
35c vertės, Petųyčioj po .......... .  .IUU

" is (TREČIOS LUBOS)
ŽILAI PALIRUOTI KIBIRAI

Š.kvorĮų yjenvaliniai žilai palivoti kibirai. Me® par
duodam juos visados po'23c, Petnyčioj kokį ifln 
noresitųT?f .‘7.',, ......IUU

5 SVARAI KRAKMOLO
su 25c pijjkitiiu negarsintų; grocerio dalykų iš-

į skiriaiit jmkftį,. .'’ .. ...................................... HG
| ’ J ‘ ‘Tiktai PėtnyčioJ nuo 3 iki :5. vakare ~ -
I H (KETVIRTOSXUBdS)

Extra djutaš audeklas, šy iesus paprastai 8c ver- E p
Įtes,Pe t tyčioje už jardai J.. .7..... V v

I. lll - Į

DUKART NE BELINIS LAIKRAŠTIS
4’j1š '-is: .-.-■•■■ .‘i

•1SAULE”
■ JF i: \ ■ . ■ ■;

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

v!'»a-“5» -- f iron Si’..--.'s-r:':l '
ANT NEDĖLIOS

' iSelna Kas utarninkas Ir petnyfla.
------------- — PRENUMERATA KAŠTUOJA: ------- --------------

AM ERIKOJ f JSŽSSLSm 2s pusei xxihli^ /
EUROPOJ f R°sii2i.i;..Li?‘u.''°j $3-50. Anglį-
 h A joj inSkotijoj f 5 ^ Prūsuose 15 m. ;

R^Syk-tuojaus, o gausi '.rienę numerį dykai.
• ' - -d. .: -č .tr .. . .

W. O. Boczkanskas & Coc '
620-522 W.' South Ail., 1 i Mąkanoy (lity, Pa.

I

’ A ROETI WlKT AL
Teleph  orias Seeley 30291859 W. Chicago Ave.

6235 So. Halsted St. Telephones .formal 2617 
r CHICAGO, ILLINOIS^/ —

Išeina kas ketvergas, 12-kos puslapių, didelio 
formato, Chicago, Ill.

“KATALIKAS” netarnauja jokiai partijai, bet 
lietuvių visuomenei, yra laikraštis bepartijinis. Ne
peikia ir nepasmerkia niekieno nuomonių, bet drąsiai 
įvairius prasižengėlius savo skiltimis baudžia. “KA
TALIKAS” nėra laikraštis agitativinis, bet informa- 
cijinis, pamokinantis lietuvius išeivius. “KATA
LIKE” spausdinama labai daug žinių, kadangi tai 
didžiausias Amerikoj lietuviškas savaitraštis. Kiti 
laikraščiai tik apie savo partijų reikalus rašo ir juos 
gina, “KATALIKAS” to nedaro. Verta “KATA
LIKAS” visiems užsirašyti ir jis tarp lietuvių pra
platinti. “KATALIKAS’” metams kainuoja $2;00, 
o pusei metų tik $1.00.

Nuo šio laiko lig Kalėdų “KATALIKO” išleistu- 
vė paskiria SPECIJALIŠKAS DOVANAS užsira
šantiems “KATALIKĖ”* Tos DOVANOS bus duo
damos tik ligi Kalėdų š. m.

SPECIJALIŠKOS DOVANOS:
Kas prisius tuojau $2.00, gaus ištisus metus 

“Kataliką’’, ir šias knygas vertės 60c.: J
: Ciesorius Domicijonas ir Brolis ir Sesuo.
Jei tų dovanų nenorėtų, gali pasirinkti iš kata- 

'liogo musų spaudos knygų vertės 50c.
Kas prisius $2.25, gaus ištisiems riietams “Ka

taliką” ir šias knygas dovanoms: ~
Vaitkaus poema Laimė 35c., Antrasis Krikštas 

25c. ir Jono Širdis 25c. Viso vertės 85c.
Kas prisius $2.50, gaus ištisiems metams “Kata

liką” ir sekančias knygas:
Dangus 65c. ir Tvardauskas 40c. Vertės $1.05.
Kas prisius $2.75, gaus ištisiems metams “Ka

taliką” ir sekančias knygas vertės $1.20:
Gulivero Kelionė, Mylėk savo artymą ir Mūsiš

kiai užsienyj. . - . ■ -
Kas prisius $3.00, gaus ištisiems metams “Ka

taliką” ir knygų vertės $1.50: s . . , ;
Pajauta ir Lietuvaitė. ; ' ~
Kas prisius $3.25, gaus “Kataliką” ištisiems me

tams'ir knygų vertės $1.75:
Rankvedis angliškos kalbos, Mūsiškiai užsienyj 

ir Antras Krikštas.
Kas prisius $3.50, gaus “Kataliką” visiems me

tams ir knygų vertės $2.00, knygas galės pasirinkti iš 
kataliogo. .

Kas prisius $4.00, gaus “Kataliką” visiems me
tams ir knygų vertės $2.50:

Skaitymo knyga, Dangus, Mylėk savo artymą, 
Gulivero Kelionė, Poemą Laimė ir Tvardauskas.

\ Kas prisius $5.00, gaus metams “Kataliką”? ir 
knygas sekančias vertės $3.50:

Sveikata, Pajauta ir Lietuvaitė. - :

Reikia žinoti, jogei “KATALIKAS” šiemet lig 
Naujų Metų bus siunčiamas DOVANAI, o prenume
rata baigsis sausio 1 d. 1913 m.

ATMINKITE! Tos specijališkos dovanos bus 
įduodamos tik lig Kalėdų šių metų, taigi lietuviams 
tuojau vertėtų tuomi pasinaudoti.

< Laiškus rašydami ir pinigus siųsdami padėkite 
tokį adresą:

JONAS M. TANANEVICZE,
j 3244 SO. MORGAN. ST., CHICAGO. ILL-

DR. A. l. graičunas
LIETUVYS GYDYTOMS

** >
3312 South Halsted Street

Telephone Yards 3162 

CHICAGO, ILL..

Mes turim geniausius SIO siutus-i

4
‘■i ■

i

******************#*****įt* 
J Telefonas yards 153a J

f DR. J. KULIS |
Lietuviu Gydytojas^ ir ,Chiru'isa& i « 

3255 80. Halsted St., Chicago^ Illinois. * 
PRIĖMIMO VALANDOS: - ‘ ?

Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare. - 
Nedel. nuo 9 ijci 12 pą'piet; nųpjS ikū&vak,.-

*
* ...*

I
* T . ......... .
* 174#---------------------„-- ---------
J PRIĖMIMO VALANDOS:
* Nuo 9 ryto iki 11: po piet nuo 3 iki 5 ir
* vakare nuo 7 iki 9-
**************************

• ANT WEST SIDES .
vakare nuo 7 iki 9-

*
£ . Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare. ? XL 
% Nedel. nuo 9 iki 12 pa'piet; nųpjS ikh&vak.- 
**************************

Broliai neeikit pas žydą S
Mes siuvam Siutus ir Qverkotus, kvarbuo- cf» 

jam čystinam ir prosinam, teipgi ir moteriškas 
(naujausios mados). Turiu keletą lotų ant par- rj 
davimo pigiai; užrašau “Kataliką ir atnaujinu.
Čia galima gauti knygų ir paveikslų. į?

KAZ. KUCZINSKAS,-'-;' 5
ISIĄU., i J S

LIETUVIŠKAS - į- 
BUFFETAS. ;

Fas neturi n^hvin'Ss. Pakėlei vingi 
Laga a.ūlanko prie mi są, p. mea Jqms 
duosime atsa.“.auCią vietą pails, -. ir, pa
tarnavimą visokiuose reikaluose,

> Lieku su godone, ,

Kasparas IdzUevicse, ; .
3200 Aubufn AV.

J, NAUJO JN8TATYM0.
fĮ Lietu vižKon kilbon :,A8gujde vysku
pas kunigaikštis ef Juą^apas Arnulpus 
giedraitis, antru kartu atspausta' kaš
tu kun. S. Pautieniaus su komento- 
hnm parengtu kun. A. Staniukino, 
telpa čia išguMinėjimąs fiventps evan- 
geŪjos višŲ keturiiT'evangelių. - 'Apaš
talą darbai ir-apaštalą- raštai. Pusla
pio 494. LietuviiHEomis raMėmul
2 v Drūtuose audekliniuose apdaruose ąu 
toksiniu ant niigarbs pariišn ir auksi
ni a ant ■ šono ’ paveikeleliuį^gerai “ išro-■ 
ląnti, gera spauda.* Kaina su priaicn- 
tlina1 .. i■.. i“,' y-j‘.. i .L • • $2.00.
'^Pinigus siąskite ant adreso:

GERESNE MADA—dčlto kad jie tinka teip kaip geriausi siutai kurie 
kitur parduodami už augštesnę kainą.

GERIAU TINKA—dėlto kad jie kirpti, pasiūti geriausių kriaučių kurie 
gerai žino žmogaus didumą.

DIDESNES VERTES—dėlto kad jie turi reputaciją savo gerumo.

GERESNIO DARBO—dėlto kad jie rankom siūti perdėm.

Vyrų Siutai nuo $7-50 iki 528-®®
MORRIS & GOLDSCHMIDT
. CLOTHING. HATS FURNISHINGS & GLOVES

1932 ^o. Hoisted Sti^et,. - Chicago. Ill
ANT.MARTINKUS, ANT.TUPIKAITIS, J.K AI RIS Lietuviai pardavėjai.
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATRAI. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Nik. Overlingas, Pirmin., 

3245 S. Morgan St.
Stan. Stonevieze, Vice-prez., 

3206 Auburn Ave.
Ant. Kasparas, Prot. Raštin., 

3416 Auburn Ave.
Dom. Kadzekski, Pin. Rasti., 

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

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

3244 S. Mrgan St.

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

4527 Marshfield Ave.
Mot. Randis Pagelbininkas, 

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

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K.

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

425 S. Grant lt.
V. Staneika, Vice-prezid., 

57 Oak Lane.
S. Pieekis, Prot. Sekr., 

462 E. South St.
J. Daukšys, Kasierius, 

18 N. Meade St.
V. Adomynas, I Finansų Sekr., 

34 Logan St.
J. Anekaitis, II Fin. Sekr., 

New Grove St.

7 vai. vakare. Inžanga 25c., ?5c. a 
ABELIS, drama 4-se veiksniuose, pa- 
50c. Scenoje statoma KAINAS IB 
rašė Br. Vargšas..

Po lošimui deklemacijos it dainos. 
Bus keli ėhdtai, kaip vfetitfiįi, taip, 
ir iš Chieagos, kaip lietuvių, taip ir 
kitų tautų. Bus balius su lakiojančia 
krasa ir kitomis žaismėmis. Gavę 
daugiau atviručių gaus puikias do
vanas. Dedama visos spėkos, kad 
šį vakarų padarius dailiu, kokio čia 
dar nebuvo. Bus blaivus,- linksmas, 
smagus vakaras, todėl pasitikime, kad 
gerbiamoji publika skaitlingai atlan
kys tų vakarą. KOMITETAS,

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

Draugysčių Reikalai.

PAIEŠKOJIMAI,
Reikalaujam vaiko, asistento ir 

gistruoto klerkos į aptiekų, 3315 
Morgan St'., Chicago, 111. -■ - (44—46) ..... . -Ci ’*■

re-.
So.

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

, VILKE-BARRE, PA.
> J. Laukis, Pirmininkas,

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

130 Stauton St.
K. Kučinskas, Fin. Rast.,

■ 168 N. Washington St?
P. Aeeviče, Raštin. Prot.,

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

138 S. Meade St.
J. Aušura, Glob. Kasos,

159 Reese St.
J. Griniaila, Maršalka,

31 Techery St.

TEMYKITE 
LIETU VIAU

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
LIETUVOS SUNŲ NO. 1. 

ANT TOWN OF LAKE. 
Tam. Petrokas, Pirmsėdis, 

4614 S. Wood St.
K. Jovaiszas ,Vice-prez., 

4600 S. Paulina St.
Juoz. Zalandauskas, Prot. Rast., 

4513 Hermitage Ave.
S. Vaitekaitis, Fin. Rast., 
4549 S. Hermitage Ave.

-Antanas B. žemaitis, Kasierius, 
47.37 . So. Wood St.

KLIUKAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIO.

J. V. Zaehareviče, Prez;, • • 
917 — 33rd St.

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

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

Kun. M. Kraučunas, Kapclonas, 
32nd Pl. and Auburn Ava.

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

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

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

3231 Auburn Ave.

Taupykite pijįigus.
Keistuto Paskolinimo ir Budavojimo 

Dr-stč N. 1 (Spulka).
Nauja 42-ra Serija atsidaris Lap

kričio 9tą (Nov.) 1911, ant Dr-stęs 
susirinkimo, kuris atsibuna kas Ket- 
vergas, 8 vai. vakare J. Ridiko sye-’
tainėje, 3251 .Illinois Court, kampas, 
33-čios gatvės, ši Dr-ste (Spulka) yraf 
seniausia iš visų lietuviškų Spulkų 
Chicagoje. Akcijos kaina 25c., taigi 
kiekvienas gail užsirašyti po keletą? 
akcijų, akcijos užsibaigia už 6 metų 
ir kiekviena akcija atneša $100. Tai-, 
gi guoduojami draugai ir draugės 
meldžiame užsirašyti kiek galima sau. 
akcijų, nes tai yra geriausia būdas del 
suččdiįimo pinigų,- mokant-po kelis- 
centus arba dolerius ant savaitės.

Virš minėta Dr-stė (Spulkų) y ta po 
priežiūra Valstijos Illinois ir- yra ve
dama pagal tiesas Valstijos.

Skolina pinigus ■ tiktai ant pirmo 
morgičiaus (Mortgage) su peržiūrėjimu 
visų popierų ant atsakančių, namų. .

Su guodone,
B. Butkus, Prezidentas, 

843 W. 33rd St.
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

3253 Blinois Court.

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

Juazapas Zalandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Avc. ' 

Turgis Leščinskis, Vice- prezidentas, 
4535 S. Honore St.

: Juozapas Palekas, Prot. Rast.
4558 S. Madshfield Avė.

l Juoz. Volskis, Raštin. Finansų,
< 4524 S. Wood St.
' Stan. . Anučauskas, Kasierius,

4559 S. Hermitage Ave.

ADMINISTRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

uEE PARK, WIT KES-BARRE, PA.
Adomas Čikanauskas, Pirmsėdis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMIN ISTR ACIJA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TAUTIŠKOS DR-STĖS “VIENYBĖ”.

S. Pocius, Pirmsėdis, 
670 W. 18th St.

Stan. Radaviče, Protokolų Raštin.,
M. J. Tananeviče, Kasierius, 

j 670 W. 18th St.
J. Girgždas, Pirm. Padėjėjas, 

736 S. Ruble . St.
Jonas Simanas, Finansų Rast., 

2037 Canalport Ave.

DR-STĖ ŠV. KRYŽIAUS ANT 
TOWN OF LAKE.

A. Kasmauskis, Pirmsėdis, 
4559 Hermitage Ave.

J. Vasilkus, Pagelb., 
4508 S. Wood St.

Aug. Saldukas, Protokolų Rašt.,
4559 S. Hermitage Av.

Jonas A. Kruša, Raštin. Fin., 
4642 S. Marshfield Ave.

M. Ambrozaitis, Išdininkas, 
4447 S. Honore St.

DR-STĖ LIETUVIŲ JAUNIKAIČIŲ 
DAINOS MYLĖTOJŲ.
A. Mieszlaikis, Pirm., 

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

, • 2409 S. Hoyne Avę.
S. Pocius, Raštin. Prpt.,. .

' : 670 W.’ 18th St.
J, Neverauckas, Fin. Raštin., 

2313 W. 23 Plaee. . ■
M. Palionis, Išdininkas, 

2323 S. Leavitt St.

ADMINISTRACIJA DP-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

Pctr. Andrejauckas, Pirm., 
^18 — 33rd St.

Antanas Mazelauskis, Pagebininkas, 
3302 S. Morgan St.

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

Antanas Kasparavičia Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave. 

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
i 3220 Illinois Court.

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

Silvestras Pileckas, Prezidentas, 
462 E. South St.

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

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

Caate. Deltuva, Finansų Sekr. 1-maa, 
96 Logan St.

A|BK> Liaukos, Finansų. Sekr.
v 425 S. Grant Si.

g * Jwkaas Šnipas, KasieritM, ’
JT x 386 New Grova St,

“Kitai 
galima atli 
jentališkus 
veizdan: Egzamųiuojam ab
straktus, Pirkinio ir parda
vimo raštus; Doviernastis; 
Testamentus^ draugijų ih- 
korparavimųs; J^kffųiayitus 
ir visokius kltds raštus; ko
ki tik Rejento arba “Notary 
Public” skyriuje daromi. 
Mes taipgi iškolektuojame 
dalis iš tėvynės ir atliekame 
abelnai visus reikalus. Taip
gi parūpiname pasportus iš
važiuojantiems. į Lietuvą ir 
užtvirtiname jios pas Rosi- 
jos kohšuli. ” !

lokius Re 
tentus, pa IRTIS

labai sunki 
i kožnam.

f-

W0.00 povĄ®OSSH03244i S; Morgan St.zl .ma v. rv. o - i TtavftHxrci . Ir U V • - '
■ '■■■ : <5 - f.--

Priimu bankoa pinigus, ir
3%. BkoUha pinigus ant-Seal 
,Perka ir parį’joda iBaBiua ir- lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 

•Ji < ų Visas. svieto dalia. jį
■ OFISO VALANDOS:Nuo 8 ryto 

'iki 9 vakaro.- Nuo .birželio. 4 dienūs 
šis ofisas' užsidarys 6 valandų vakare: 
nedėliomis, utarninkais ir pėtnyčiotnis. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras iki 
D-vai. vakaro, kaip ikišiol. J ' ,į

Atsakančiausias
Lietuvis

Gerbiami Tautiečiai ir 
Tautietes.

Kiekvienas sergantis 
supranta kokia sun- 
kenybS yra liga i r 
k a i P' smagu esant 
sveikini.

Jeigu l’įiflbį. ką skauda 
įhrba Akijančia sveiku 
||uri nu^ldiipti j KRZY- 
|WINŠ^Ip APTIEKA 

tuojąlMįaĮiks sveiku, 
|hes j^Jįžtikrina kiek- 
%ienani/^ąd duos ge-

Užlaikau sekančius 
švaistus: Zozon Casto-

| 20 metų senas laikraštis gI “LIETUVA”
Išeina kas Pėtnyčia Chicago, Ill

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA 
DR-STĖ RŪTA.

Parengė puikų vakarėlį su DAI
NOMS, DEKLEMACIJOMS . MONO
LOGAIS IR ŠOKIAIS, kuris bus lai
komas Subatos vakare., 4 d . Lapkri
čio, 1911 m., P. GaVrilavičiaus sve
tainėje, 2301-5 W. 22nd Place, kertė 
Oakley Ave. Salė bus atdara nuo 6 
vai., o programas prasidės nuo 7 ir 
trauksis iki 2 vai. ryto. Ineigos ti- 
kietas 25c. porai.

širdingai visus kviečiame brolius ir 
seseles, pas mus atsilankyti ant šio 
vakarėlio, ir drauge su mumis links
mai pasibovinti keletą valandų. Nes 
bus gražiausios padainuotos dainos, 
kaipo tai: Kvartetai, Duetai ir Solo, 
garsių Rūtos choristų dainininkų bei 
dainininkių, ir mažos mergaitės pa
kalbės gražiai išsimokinę Deklema- 
cijas. Taip kad visti širdis džiaug
sis išgirdę tokias mažytes kalbant apie 
musų brangią šalelę LietuUą ir vei
kiant' jau musų kųiįurįŠkam šinksnyj 
arba afišviefoj. ' -Taųtrigi būs^'du Mo
nologai, labai juokingi, kur bus ko
kis maišas juoku. Potam puiki Rū
tos orkestrą grieš lietuviškus šokius 
taip smagiai, kad net viskas skambės. 
Taigi malonus broliai ir seseles ne
pamirškite atsilankyti pas mus, o mes 
stengsimės visus užganėdinti. širdin
gai kviečia KOMITETAS.

4-tas METINIS BALIUS.
Parengtas Dr-stčs Meiles Lietuvių 

Amerikoje; atsibus nedėlioję, 5 Lap
kričio (Nov.), 1911 m., Apvaizdos Die
vo parapijos svetainėje, ant kampo 
Unijos (Union) ir 18-tos gatves. Ba
lius prasidės 3 vai. po pietų. Inženga 
25c. Ant katro širdingai užkviečia- 
me kiekviena lietuvį ir lietuvaitę del 
gražaus pasilinksminimo ir meilaus su
sipažinimo Chieagos jaunuomenės.

LIETUVIŲ JAUNIMO RATELIS.
Stato pirmu kartu ant scenos vieno 

veiksmo komediją “Pono Felikso Atsi
lankymas” nedčlioj, Lapkričio (Nov.) 
5-tą d., 1911 m., Columbia svetainėje, 
48-ta ir Paulina gat. Vakaro pradžia 
lygiai 6 valanda. Tikietų kaina ypa- 
tai 25c ir augščiau. Po vaidinimui 
Dainos, Balius ir draugiškas pasilinks
minimas.

- Vakaras bus papuoštas dainomis ir 
šiaip įvairiais pagražinimais. L. J. 
Ratelis lavinasi naujas puikias dainas 
ir sudainuos jas tame vakare. Per 
vasarų neesate ehero girdėję, todėl 
ateikite šitan vakaran. Orkestrą pa
imta viena iš geriausių, kuri sugrajįs 
apart Suktinio ir Klumpakojo, tik ge
riausius šokius. Kviečia visus kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti

LIET. J. RATELIS.

tam kuris, duos žinių; ir. parodys 
būna Karolis Ežerskis, apie _ 50/mėtų 
senumo, išrodo kaip ant Viršuj patab 
pinto'paveikslo. Dovanų $50.00 yra. 
sudėta Detective Bureau“. ' " Dbėkit 
žinią po antrašu: . Ų

■! A. Paulauskįs,.
3317 So. Halsted St.į i ‘ Chicago;., 
. i ...................(43-45) -
-T'-——------—----

Paieškau savo moterį Aleksandru 
Vitkevičienę (iš namų Pšelgauskiutę), 
paeinančios iš Kaunu , rėdytos, Telšių 
miesto. 3 metai kaip'-iir Lietih’OBf 
Pirmiausiai gyveno Ųhicagoje : ant 
West Side. Apleido mane 13 d. Spa
lio su kažinkokiu nepažįstamu vyru ir 
iki šiolei nieko apie -jų nežinau. Sčfe 
dųtinio ūgio, amžiaus. 22 m. balto, 
pailgo veido, tr-mpi geltoni- plaukai, 
ant kaktos priešakyje biski pakirptų 
ant kaires rankos turi ženklą? *' Gal 
kas girdėjote, tuojauš prahėškitJė,?JBip:‘t 
laikęs tikrų žinių, atlyginsiu $25.00.

Jurgis Vitkevicze,
318 S. Leavitt St., 'Ghieego^ ilk' ? 

(42—44)

ANT PARDAVIMO. -■

A. OLSZEWSKI 
3252 S. Halsted St. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus, ir lotus. 
Parsamdo bankines skrynutes (boxes) 
po $3.00 metams'. 'Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigu?! į . visas svieto 
dalis, . .. *

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. ' Nbd’ HfželiO 4 dienos 
šis ofisas užsidarys valandą vakare: 
nedėliomis, utarniųkąis ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms' bus atdaras iki 
9 vak vakaro, kaip ikišiolei.

Ant pardavimo bueernč ir groaęrnėį-. 
Parduodu iš priežasties pačios nękvei/ 
katos; biznis eina gerai tr turiu įferus’ 
kostumerius tarpe lietuvių- ir’.visokią ■ 
maišytą tautą; prie to parsiduoda ar- 
klis ir vežimas, Jos.Bersinos, Box 413, 
Melrose Park, Ill. ./? ■ ■ (44—49)
į—į---- ------- --------- ———r----- —--------- r
»i | ■ ’ k V . .• ? y uAnt pardavimo biznio' hhmas pigiai. 
■NŠmas yra mūrinis, su akmens fruntn,. 
•ant 2 fliorą, su dideliu basementil. 
Ant pirmo flioro yra didelis storas ir 
'5 kambariai del gyvenimo. - Ant ant-;. 
ro'flioro yra 2 gyvenimai, po 4i kaii- 
;barius, su gazu ir elektriką-it man- 
itlyklčm ir kitos vigados vėliausios ma
dos. Basementas aukštas. Namas 
yra geram padėjime ir ant geros ^biz
nio gatves, tik 1 blokas nuo lietuviš
kos bažnyčios, yra gera vieta ■ del - lie
tuvio, ba visa aplinkinė yra apgyven- 
ta'lietuviu; butą labai gera vieta .del 
lietuviško barberio arba del kitokio 
biznio. Norėdami žinot, kainų Ir įt. 
atsišaukit pas savininka, Chąs? Wi. 
Hense, 2338 S. Leavitt St. ant West 
Side, Telephones Canal 1798 (44—45)

Parsiduoda ' labai pigiai ant dvieją 
augštą mūrinis namas su krautu ve,.ię 
kitas medinis su 5 kapbarįaiĮL 
niai stovi tarpe 37 ir 38 gatvių. 
Parsiduoda iš tos priežastie?, kad sa
vininkas išvažiuoji ant farmos. At
sišaukite: Szymon Szymkowski, 2870 
Throop St., Chicago. (42—44)

---------- -
ANEVICZE

670 W. 18th St. Chicago.
Priima ibkon“ pipįgus ir moka 

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perkaį. irV pardądda-i Jr lotus 
Parduoda Šifkortes ir siunčia pinigus- 
J visas svieto dalia.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto: 
■iki; 9 vakaro. . Nuo , birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6*valandą vakare: 
nedėliomis, - utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, Kaip ikišiolei.

JOHN J. BAGDŽIUNAS 
2334 S. Oakley Av, Chicago, 
i. Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus~ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkortes 
ir siunčia pinigus į visas dalis svieto.
-OFISO VALANDOS: Ntio 8 ryto iki 

9 vakaro. Njio birželio -.4- dienos šis 
ofisas užsidarys 6 valandą vakare: ne- 
dčliotnis, utarninkais kdr netnyšiomis. 
Kitoms visoms- dienoms nūs atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

Už -700 gali nusipirkti 'pripildytų' 
grosernę ir delikatesų krautuvę da
rančių gerų “biznį’/. 5 kanibųriai 
užpakalyje su maudyne, į ą -<Gęriaiisia 
proga norinčiam gauti: apšimdkamų 
vietą. Atsišaukite tuo jaus; :nį?'Avi
niukas turi išvažiuoti, .3218.-ĘŠ įlžjSted 
St., Chicago, III.

Ant pardųvimo pigus* lo^&ilųbąf ge- 
r_-j vietoj ant 34 place. Reikale- atsi
šaukite į ..............—

-..A . - c.-'-.-

" TOWN OF LAKE 
įv ^AVIJIG^|3ANK,? 
Joseph J. EliaSj savininkas, 
4600 S. Wood St.5 Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
8%; Skolina'pinigus, ant Real Estate. 
Perka ir parduoda ’namus ir lotus. 
Parsamdo bankinės skrynutes (boxes)

į 4^Kataliko’’ Redakc^^/'y-■ mėtaniM./ payjupda fiifkcxr*
— - ■ ■ -r-1 ■ ■ —lea ir "siunčia piniguai f visas svieto

MOKYKLA ŠOKIŲ dalis. .
OFISO V ALO DUS: Nuo S ryto 

iki 9 vakaro. Nuo-birželio 4 dienos 
šia ofisas nzsiAfir-riraU>al<i'nrlsi vAkwrh; 
nedėliomis, utąrninkais ir pėtnyčioms. 
ifitoins visoms^dženoms bus atda-iis iki 
9 vak vakaro, kaip ikišiolei.

’■‘šis ofisas užsidaryk 6’■-talaindų vakarė:

‘Birutes

“Birutės” vakaras! 
Teatras ir balius.

Nedėlios vakare- Lapkri
čio (Nov.). 5 d. šv. Jurgio 
svetainėje prie 32 PI. ir 
Auburn . Avę9
Dr-jos statoma ant Scenos 
dvi-puikios ir linksmos ko
medijos “Degtinė” ir “Be 
Šulo”.

Lošime dalyvauja geriau
si “Birutės” artistai: p-ios 
Damijonaitienė, Moskienė, 
Bernotaitienė, p-lė Žil vi
elutė, pp. Briedis, Vaitiekū
nas ir kiti.

Po perstatymui dainos, 
šokiai ir žaislai. Bus gražu 
ir linksma, kaip visada “Bi
rutės” vakaruose. Pradžia 
7:30 vakaro.

“Birutės” Valdyba.

Valtz, two step, buclc wing, 
buck skirt ir kitus. Iš vigo 95 šokius.

PROF. JULIUS.. S.,
2124 So. Halsted st., Chicago, Ill.

i ■ " . Ž7: (44—45)v;Ų>. ...

' GARBUS TAUTIEČIAI. ' S 
LIETUVIAI MIESTO CHIOAGOS. ? 
Pranešu jogei uŽįfejųme naifjos ma

dos važinėjimų ant pajjrabų, -^estuyfų, 
krikštynų ir tt-i su autumobiliai»i,.arba 
mašinoms. Bet užlaikome keričius ir 
karabonus po sedoveKS su arkliais 
traukiamus. Kiekvienam yra duota 
ant valios gali pasiskirti- kas kam pa
tinka. Su pagarba, Ų

P. Mažeika, ,
. 3315 Aubutn Avie.

Galima pašaukti ir per teleponą 
Yards 1138. . ■ ?5 (44—45)

4601 S.a|H
Priima ba&os 

8%. Už afOg 
koj duodamvįgfc 
galima rašyti 
22— skonto

.Peri^^s 
Parsapiji

te&icągo
• - - f •'

inoka
ban- 

hįįęį iš kurios 
H’ jįe tinkanti 
Ūa. ant, Real 
io<ia- namus ir 
S&BŠ ‘ skryneles 
»'Paiduo- 

i vi-

s ryto 
Nws birželio 4 dienos'

TEATRAS IR BALIUS.
Parengtas L. S. S. A. 137 kuopos, 

atsibus Subatoj,. Lapkričio . (Nov.) 4, 
1911 m., Tūrne? Hall, 168—170 Ken-

SVARBU TEATRŲ RENGĖJAMS!
Apiaikėme iš Lietuvos (//Teatro” 

No. 1 keliolikų egzemplioįių. galima 
gauti pavieniais numeriais'./-“ Katali
ko” Redakcijoje. .!-?

“Teatras” No. 1 talpina naujų ir 
gražų- veikalų. V. Gutovskio ‘ ‘ Švarkas 
ir Milinė’’, drama - trijose veikmėse 
su dainomis ir šokiais. Taipgi yra 
muzika: I Paberžiečių suktinis, II 
Gerkit Broliukai, III Kluąnpakojis ir 
IV Mane Matnšė barė.' Knygėtė SO 
pusk Kaina 45 centai. .

Pinigus siunčiant adresuokite •

3244 S. MORGAN K,

jhsur.
Ęstate. 
lotus, 
(boxes) -po $2.54 
da laivakortąh if 
šas dalis vreto-.
•/ofiso valą:
iki 9 vakaro.^’•'?. _ ______ _ _ _ ___
Sis ofisas cžsidaryA-'® yjlandų vakare: 
tįėdėlioma, utarnipkaįBiiĮr pėtnyčioms. 
Kitoms visoms . panoms bus atdaras 
i|ri 9 vaL vakar®, fiįįį ikišiolei. .
-L__ ■ - - U' i -v -: ----- •

i IZIDOR NAUSIEDAS
01T W. 3$rd §t. Chicago.

! Priima’ bankjn piįigus ir moka 
Skolina j^Bigus .put Real Estate. 

Perka ir. paMnoda; namus _ ir Irtus. 
Parduoda štffciftes ir aiusčia pinigus 
įiyiaas ariat® ĮU,La? 7, .
JbFISO VALANDOS: Nuo .<yt®
iki 9 vakaro. Nuo birželiu 4 dienos

JOHN M KATCBmaEK; — ~ ofis*s ^alMd^ą^re:s 'Jtėdėliorfis, utarninkaij ir pčtnyČloma.

Hrlą, vaiką ant iš- 
alymn vidiirlą 35c.

buteliukas Ui 25c, Zo- 
Bon ■ ( palengvinimui 
^rūtinės valkams ant 

Bosulio Ir peršalimo 
25c, Roboline Kilis 
Pain, dėl trynimo vi
sokių skausmų Ir su- 

įtynlmų po 25c, Zozon 
IBalsamas G y v y b ė s 
ant slogos visos siste
mos Ir šalčio $1.00.
’ Partraukiau visokių 
Šaknų ir žolių ant vi
sokių ligų. Taippat tu
riu-gryną tikrą Med- 
Pelynes, tai yra seno 
krajaus gyduolė nuo 
pilvo skaudėjimo 25c, 
turiu gryno liepos žie- 
|dų medaus, kuris taip 
pat yra geru dalyku kū
dikiam i r senesnėms 
ypatoms, dėžutėse po 
lUcir 25c. _

Turiu i r gyvatinės 
„tikros buteliuose, taip
gi tuiriušaknų trejos 
devynertos arba tikroji 
TrajanJįą ant visokių 
vidurinių? ligų po 25c 
dėžutė. ’

Dr-o Krūmo Arbata 
Žolinė labai gera ant 
išvalymo kraujo visos 
sistemos po 25.

“TUTiu ir visokių kito
kių gydančių žolių ant 
visokių ligų i r visko 
kas risaši šu aptiekory- 
ste. Visokias rodąs su
teikiam dykai.

Taippat išdirbu viso
kias gyduoles šeimy
niškas ant visokių ligų. 

I Kainos mano žemiau- 
B stos. Persitikrinkit pa- 
I tys 'k atminkit kad ta- 
I voras mus visados yra 
I šviežias ir gvarantuo- 
I tas. Užlaikome daug 
s diržų Rupturinių ir. ban-
■ dažų pilvinių. Pritai- 
B kom kiekvienam dykai, 
B lygiai pagal mietą. Tu- 
B' jrame^visbkių šmirkšty- 
B nių, guminių butelių 
B dčl karšto vandens už 
B žemiausias kainas.
B Čėdykit musų tikietus 
B pž vieną tikietą iškirp- 
| tą, duodame dėžę cuk- 
I rinių (kendžių) saldžių, 
B ųž 5 iškirptus tikietus 
I duodome buteliuką per-
■ funidš kvepenčios, dė- 
I žutę muilo kvepenčio 
i arba dėžutę šokolado 
B dykai.
fl t DWiiiusia Lietuviška

Laikraštis, “Lietuva”, 8 puslapių, didelio 
0R formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tai- 
M pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet pil- 
M. nas naujausių ir tikriausių žinių iš Lietuvos, A- 

merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie- 
|n tej miesto Chieagos, kuriame gyvena apie 60.000 
W-. Ųėtuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatra- 
vi - liŠkų, bizhiškų ir kitokių draugysčių.
U “Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Vai- 
A stijuose Šiaurinės Amerikos: —
■t Metams $2.00, pusei metų $1.00.
m Kanadoj if Mexike:—
V Metams $2.50, pusei metų $1.25.
M , Roąsįjoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse vięŠ- 

patystėse: — Metams $3.00, pusei metų $1.50.
g Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.
W Užsiraiant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siąsti per 

paJto Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleisto
ji Jo ranką, adresuojant šiteip:

R A. OLSZEWSKI,
S“ 3252 So. Halsted St., Chicago, III.

RAŠYK taojaas, o gausi Tleaų "Lietuvos" numerį ant pažiūros dykai.

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

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

Telephone Yards 4527.

VYRAI’EŠS Dr.ZINS'
Senu patyrusiuir pasekminglausiu specijallste Chfcagoj*, kuris 

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

Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydrocelčs arba ypatingų vyrų ligų..
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir 

gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau.

VYRAI ATG AUKITE SAVO SVEIKATĄ ' 
atsilankykite j mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. , Tamista gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, jgytu per 14 metų 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir i .

Išgydau visiškai Ilgas skilvio, plaučiu, kepenų Ir inkstu. 
Nemokėk už nepaaekmingų gydymą— NEISŽGYDO, NEMOKĖK.

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir

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

Plaučiai
Dusulys. Bronchitis. Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai

Išgytfa, kad t>nmm sveikas

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

, inkais ir pėtnyčioms. I 
Kitoms vitnmL dienems bus atdaru į 
fld 9 vai. rutt.ro, kaip ikriKclsL

DIPLOMUOTAS APTIEKOflWS
. _ J’ra.ktiknoja aptiekoje
• <uyir% 20 «\etų. ~ "

3I« St Ghtaifp

UŽNUODIJIMA 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktųjų Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas. Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Vidurines Ligos, Skausmai 
Sirenose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi
senėjusios ir nerviškos moterų 
ilgos.s“' (Btjrifflis Dorinai)

VI8I8ZKO I8ZCIJIMO Riekvietįas įieško. Aš tainistų išgydysiu visiškai, jaign tamista I 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti .prie mano at
sakančio gydymo, o išlygos yra Ubai lengvos. Ateik šiądien ir pasiiiuosuok nno kentėjimų. (WM OOVAMA1J KalbameJLIntuvUakaC

Dr.ZINS, 183S^SCHICAG0
Valandos: Nuo 8 ryto Iki 8 vak. Nedilloms nuo 8 ryto iki 4pop.

TIESAS PRANCŪZIŠKAS KARTUS VYNAS $1.00.
Nuo visokių pilvo, skaudėjimų, kaipo tai: prietvaiiaus, skilvio, slogoj, 
inkstų • ir kepenų skausmų, skausmo nugaros Ir šonų, skysto kraujo, rie- 
mens, geltligės, yra tai vienatinis sudrutinimas sergančių ir silpnų. Su
gražina jiems sveikatų ir sudrutina. Prancūziškasis Kartusis Vynas yra 
nėpraaukštinamas vynas del apetito ir dauginimo kraujo, yra geriausias 
sųtvirtintojas vista systėmos. Kiekviena bonka gvarantūota. Parsiduo
da aptiekoje, t < * • • ■■■.■•............

J. KRZYWINSKIO, 3149 SOUTH MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 1454

WM. E. FURLONG
RRE INSURANCE

3602 So. rtalsUd Chlca<<*,lll.

11



H VIETINES ŽINIOS. SS|
Sim. Daukanto dr-jos meti 

nis apvaikščiojimas.
Pereitoj nedčlioj, spalii 

29 dieną, Freiheit Tumei 
salėje, ant Bridgeport©, ve- 
tinė Simano Daukanto dr-ja 
buvo parengus savo 17 me
tinį apvaikščiojimą, pami
nėjimui Lietuvos historiko 
Simano Daukanto gimimo 
dienos. Pirmiausia išpil
dyta platokas programas su 
prakalbomis, deklemacijo- 
mis, dainomis ir orkestrą, o 
paskui leista jaunuomenei 
pasilinksminti, pasišokti. 
Apvaikščiojimą atidarė Si
mano Daukanto dr-jos vice
prezidentas p. P. Mažeika, 
o paskui “Birutės” choras 
atgiedojo tautišką himną. 
Iš kalbėtoji; buvo tik du: p. 
P. Mažeika ir p. Kl. Jurge
lionis. Publikos buvo pilna 
salė. Džiaugtasi “Birutės” 
choro dainomis, Mažeikucią 
žaidimu, Br. Bernotaičiiitės 
ir Z. Juozaičiukės deklema- 
cijomis. Kaip tai laikai 
keičiasi. Pirm kelią metu 
panašaus pas lietuvius išsi
lavinimo nematyta, o nū
dien galima pasidžiaugti, 
kuomet lietuviai ir lietuvai
tės paima į rankas smuiką, 
prisėda prie pi j ano, arba už
dainuoja tautišką dainą! 
Štai ir lietuviai žengia kul
tūros keliu ir tas dalykas 
malonu paminėti.

Reikia dar paminėti, kad 
visas vakaras orkestrą ve
dė p. J. Pilipavičius, ant pi- 
jano grojo p. J. Bijanskas, 
o: ant smuiko “Birutės” 

.‘choro vedėjas, p. P. Sarpa- 
ūius.

Reikia pagirti JSimanfr 
Dhukaiito dr-ją už tokią 

-kiltą apvaikščiojimą rengi
mus, nes pel* tuoš apvaikš
čiojimus daugumas tautos 
dalykuose atšalusią lietuvią 
sudrutinama ir,. galima sa
kyt, priverčiama darbuoties 
Lietuvos labui.

Reikia padėkoti to vaka
ro tvarkdariams pp. P. Ma
žeikai ir K. Jokūbaičiui, ka
dangi visas vakaras salėje 
nebūta jokią ergelią, kokie 
pas lietuvius retkarčiais at
sitinka. , Z.

Taftas po apsauga skaitlin- 
’os slaptosios policijos nu
nyko į pirmojo armijos pul
to ginkluotuvę “First Re
giment Armory”, kur pasa
kė prakalbą į 5.000 susirin- 
tusiąją. Visa Tafto kalba 
buvo pašvęsta prieš tras
ius, su kuriais, esą, dabarti
nė vyriausybė veda smarkią 
kovą ir tikisi įstatymą ke
liu juos išnaikinti. Sekan
čią dieną ryte Taftas kal
bėjo kalnakasią kongrese. 
Po piet dalyvavo -jureivią 
mokyklos Lake Bluff pa
šventinime. y Vakare daly
vavo bankete Chicagos Ko
mercijos Bute. Trečią die
ną airįą kliubąs sutaisė jam 
iškilmingą banketą La Salle 
kotelyje..Visur. Taftas sa
vo kalbose gyrė dabartinės 
savo politikos pakraipą.

žinomesnės Chic&gŠslr 
linkių moterįs-veikė jos. 
kretore komiteto^ org 
zuojančio panašius kliubus, 
išrinkta p-ią F. B. Atkin
son, antroji redaktorė laik
raščio “ Technical World ’ ’, 
kuri atidarė savo organiza- 
cijinį biurą po num. 4939 
Vincennes avė. Kliubą tik
slu yra suorganizuoti į kiekį 
vieną po 100 vartotojų ir 
kovoti su valgomą pro dūk-: 
tą trustą ir ją tarpiniiiką 
išnaudojimu. Tokiuo budii- '■
i___________ ____________ _________ T

mažinti net 50 nuošimčių. >;

Garsus smuikininkas Kube 
- likas.atvyko Chicagon. .

Pereitoj* hedėlioj Chica;- 
gon atvyko / garsus . čeką 
smuikininkas Jonas Kube
lik ir sutaisė čia savo kon
certą Orchestra Hali. Sa
komą, 'kad yisąsyietinio
muziko rankos yra apsaugo
tos $235.000. Vietiniams 
laikraščią reporteriams Ku-. 
belik’as gyrė savo Stradiva- 
rius’o smuiką, kurią jis ne
parduotą už, $100*900. .. Pa
gal jo išsireiškimą, jis dėlto 
noriai duodąs Amerikoje Sa
vo koncertus, jog užtėmijęs 
pas amerikonus vis didesnį 
interesavimąsi ir pasigerė
jimą tiesiška muzika. Su
taisytame koncerte dalyva
vo nepapraštai skaitlinga 
pąhįika .įr ypačiai muziko 
viengen^ai,^ekai  ̂kėlėįją^ 
triukšmingas ovacijas

V® beveik susten- 
endk I pardavinėjo 

__ašeius, adant motina ir 
trys jaunesfi broliai turėtą 
ką valgyti.; Policija rado 
Horbat’ienę kritiškam pa
dėjime namuose nebuvo 
nei ugnies, (nei maisto. 
Sunkiai seganti motina su 
penkią mėnesių kūdikiu gu
lėjo lovoje.

Bankinis Kantoras

Pienininkystės paroda.
Pereitam ketverge Dex

ter Park Pavilion’e atsida
rė pienininkystės paroda. 
Paroda yra labai indomi, 
nes yra ten dalyką dar nei 
farmeriams, nei platesnei 
visuomenei nežinomą ir ne
matytą. Parodoje išstaty
ta karvią, $15.000 vertės. 
Labiausiai stebina publi
ką karvią melžimas elektros 
mašinomis. Tokios melži
mo mašinos Amerikoje jau 
yra išsiplatinę. Pirmutinę 
dieną parodą atlankė dau
giau 10.000 žmonią'. Tą pat 
dieną atsibuvo konkursas 
agronomą iš vienuolikos ag
ronomijos mokyklą Ameri
koje. Laimėjęs konkurse 
agronomas netiktai gaus 
veltui mokslą agronomijos 
mokykloje, bet dar prezi
dentas Taftas inteiks jam 
aukso taurę.

Taftas Chicago j e.
Pereitoj pėtnyčioj važi

nėdamas su savo agitativi- 
nėmis prakalbomis prezi
dentas Taftas atvyko ir 
Chicagon, kur paviešėjo ke
letą dieną. Northwestern 
geležinkelio stotyje pasiti
ko Taftą minios' žmonią«u! 
miesto major u ir priėmimo 
komitetupriekyje;
cus priehrimo ' ceremdnij^'

Nulaužė koją.
Jack.Maffat, 31 metų,.gy

venantis p. n. 52 St. Clair 
manoma produlrfįSĮŠuig^ kertes 63-čios ir Sj 

“ J -' State gat. nupuolė nąo bė
gančio tramvajaus ir nusi-t 
laužė koją. Visi keliaunin
kai sujudo, nes? aiš
kiai girdėjo kaip lūžo ko
jos kaulas. Konduktorius, 
policistas ir keli keliaunin
kai nunešė Moffat ’ą ant ša- 
ligatvio iritesn jį pastatė at- 
sirėmusį į= telegrafo stulpą. 
Moffat’tas dcjavo -ir keikė* 
Policistas ?; ^kuogreičiausiai 
pašaukė •polagijos vežimą,iš 
Englewood . nuovados ir 

' kartu su policistais atvažiar 
vęsdaktaras,) liepėnelaimin-' 
gajam sėstis. į vežimą;^<^ J 

—^"Neverta mane /vežti Ii-? 
gonbatin,’ vežkite mane ge-- 
riau namon : p atsiliepė
Moffat’as. ‘

- c -^' Beft žmogaUj- juk nusi-i ■ 
laužei koją. -- j'

. - Geriau nuvežkite ma4 
ne pas dailidę, ne& mano ko- 
ja yra medinė. •? \ į"

Ir neėmė jo ligonbutin. s'

Enright’au nuteistas ka- 
Wm^n.

Maurice Enright, plumbe- 
rių unijos agentas ir žino
mas vadovas rslugerią-mu- 
šeiką, ilgą laiką terorizavu
sią Chicagos uniją darbinin
kus, liko pagalios pereitoj 
subatoj pripažintas kaltu 
nužudyme 22 kiworš. m. dar
bininko W; Altini ’o.ii? teis
mas pasmerkėhjį, kalėjiman 
iki gyvos galvos.
EDMUNDOSTEPONAI 

ČIO RAŠTAI.
Visus a. a. Edmundo Ste

ponaičio raštus galima da
bar užsiprenumeruoti pri- 
siunčiant tik 75c. už neap- ’ 
darytus, o $1.00 už apdary
tus vienoje knygoje. Raš
tą spaudą bus užbaigta apie 
Naujus Metus. Po atspauž- 
dinimo raštai bus brangesni.

Užsakymus ir ? pinigus 
siąskite šiuo adresu:

Al. Steponaitis, £ ;
745 Glenmore avė., 

č Blooklyn- N. Y.

Farmen nužudė. x
Šiaurinėje miesto , dalieg 

apylinkėje, yądinampję; 
“BrowmanviUe’^.prie, Lin
coln ir Peterson ąye. ^gąują 
plėšiką lenką užpuolė va
žiuojantį su daržoyemįsjarf 
merį,^ F. W. ? 0petžow’q& 
Nors farmeris, atidavęs pl(| 
šikams vežimą sti gerybėnirt 
meldė pasigailejittfo, vienoj 
tieji sužvėrėję žmonės si| 
mušė jį lazdomis ir subačg 
peiliais negyvą nunešė | 
krūmus ir paslėpė? ęAtiikJ 
tokį biaurą .darbą, plėšikai 
atvažiavo su atimtu ^£arin< 
rio vežimu ant . turgavietę 
prie Randolph gat.,-palike 
Čia vežimą su daržbvėmis,#: 
arklius pastatė arklydėn 
ni 1224 Noblė gat. LEjtą die-

3

iarklią pirklį HViįevy, 958 
Cornelia gat., noreąąjąi 
vogtus arkHusęąrcįup^VH; 
Levy patėmijęs, kąci plėši
kai tokia lengva raiaka nori 
jam arklius parduoti, pra
nešė policijai, kuri atvykus 
ir suareštavo visus piktadą- 
rius.

In Krają

= —Pirkimui Laivakorčiu.=—
Žemiaus suteikiame kainas ant nekuriu liniją išvažiuojantiems ir atvažiuo

jantiems Amerikon. Mes turime visas laivą kompanijas, ant kurią parduo
dame šipkortes į Europą, iš Europos ir į visas dalis svieto. Su kiekviena šip- 
korte nusiunčiamo lietuviškus laiškus su pamokinimu, kaip kelionėje užsilaikyti, 
kad nepatekti į rankas apgaviku, kurie nuo keliaujančią pinigus išvilioja. Per 
musų bankinį kantarą tūkstančiai žmonią atvažiuoja ir išvažiuoja ir kiekvienas 
džiaugiasi gavę gerą laivą ir teisingiausias informacijas.

Čionai paduodame laivų surašą:
,Jš Krajaus :
I c . į . KOKIA LINIJA.
35.50 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko eina 9 d. 36.00 
42.50, North German Lloyd tarp Bremen ir N, Y., Ex., eina 6 dienas .. 40.00
38.00 North German Lloyd tarp Bremen ir New York, Reg., eina 9 d. 35.00
35.50 North German Lloyd tarp Brbmen. ir Baltimore, eina 12 dienų .. 33.00
35.50 Red Star Linija tarp Antverpen ir New York, perplaukia jūres į 8 d.33.00
'35.50 Holland American Liniją tarp Rotterdam ir New York, eina 9 d. 33.00 
;36.00 Russian American Linija tarp Libava ir New York, eina 10 dienų 33.00
40.00 Canadian Pac. R. tarp Antverpen ir Quebec, eina 10 dienų 30.00 ir 31.00 

Į, 2.5Q Vaikai mažiau vienų metų ...... *.........      2.50
. . Vaikai nuo vienų metų iki 12 metą, moka pusę kainos ......v-.-..
.. ^ Pasarga: Kiekvienas atvažiuojnatis iš Krajaus ar didelis ar mažas, 

turi mokėti pagalves taxą $4.00, todėl tie turi būti pridėti apart šip- 
į 'L' " ' : kortes kainos.

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS: ,
Tarp Eytkunų ir Tarp Tilžės

'i&OG Hamburg............. .............................  4.85
............. Bremen .. . . ... . . ....... .................. . ......... 5.26

t TIO- -ui;. a...;..;,....... Antverpen .....     ...........     6.95:
b 7.05 ..v;........ .«....... Rotterdam ...... . .. ............•••••• • • • • • • • 690

Vaikai! 4 metų lig 10 metų piisęr nuo 10 metų pilną kainą, mažiau 4 
į metu dykai.

F Jei ieikalaujate šipkortes, rašykite pas mumis, o mes suteiksime visas reika- 
Tinįjiausias informacijas.

Visiems lietuviams žinoma, kad musų bankinis kontoras yra didelis ir at- 
sakahtiš, gerai ir saugiai nusiunčiame laivakortes ir pinigus Lietuvon ir į kitas 
dalis svieto.

. Visuose reikaluose kreipkitės į musų Bankinį Kontorą adresuodami šitaip: .

Policijos vežimu į bažnyčią.
Gary protestantai sugal

vojo naują būdą priveikti 
savo parapijomis lankytį 
bažnyčią. Central Chrįstiąn 
Church parapijos pastorius 
matydamas, kad jo parapi- 
jonįs visai nelanko bažny
čią, paprašė vietinės polici
jos, idant ši paskolintą jam 
savo vežimus. Pastorius 
yra persitikrinęs, kad žmo
nės dėlto nenori lankyti 
•bažnyčią, kad jiems reikia 
j on pėstiems eiti. Vienok 
veltui policijos, vežime pa
storius važinėjo po visą, 
miestelį — neivienas pava
pi jonas nenorėjo “taip gar
bingai’ ’ važiuoti bažnyčion, 
nežiūrint labai mandagią ir 
uolią dvasiškojo protestantą 
ganytojo šauksmą.

Uždraudė darbininkams 
girtauti.

Lake Erie & Western ge
ležinkelio valdyba uždraudė 
savo darbininkams vartoti 
svaiginančius gėrimus, alą, 
degtinę ir vyną. Nors ir 
pirmiau ant to geležinkelio 
darbininkams buvo drau
džiama girtauti, vienok pietą 
laiku į alaus “ paint’es” ge
riančius darbininkus buvo 
žiūrima per pirštus. Da
bar valdyba išleido griežtą 
įsakymą, visai uždraudžian
tį darbininkams vartoti ko- 
kiuos-nors svaiginančius gė
rimus prie darbo ir šalę dar
bo.

Bomba sužeidė dešimtį./ ' * - - ‘o.’ U
’Dešimts žmoniąi likovtSU- 

žeista ir visi langai trijuos- 
se namuose išbirėjo, spro
gus bombai namuose p./ n. 
4737 Evans avė. 50-tos gat
vės nuovados pdlieija ieško
jo sprogimo kaltininką’, ir 
pasirodė, kad tai “juoda- 
rankią” darbas,, kurie pa
reikalavo atsipirkimo nuo 
gyvenančio tuose namuose 
italo, Selvatoro Agosto. ^į- 
sa Agosto šeimyna liko siih- 
kiai sužeista; ^ Agosto gy
vena ant antro namą aukš
to, pirmas gi augštas nuo 
1 d. spalio buvo tuščias, 
tai. ir žmonią daugiau iae4 
nukentėjo. %. • L* t

’f. -- -----------------------------

Mirtingumo statistika.*^
Chicagos "universitrdp 

profesorius Henderson, ap
sižvelgdamas į statistiką, dš-į 
vedžioja, kad didesnis vai
ką mirtingumas yra skait
lingose, šeimynose,’-*negu to
se, kurios’ turi tik du arba 
tris vaikus. Miestas Chi
cago iš atžvilgio vaiką mir
tingumo stovi augščiąu uz 
Aziją ir Afriką. Pulkinin
ko Roosevelt’o teorija apie 
vaisią naikinimą atsirado 
tatai dideliame pavojuj. 
Bet vaisią naikinimo 
klausimas bus rišamas ne
užilgo sušauktame-kongre
se, susivienijimo, užsiiman
čio vaiką klausimu. L

< J. M. Tananevicze
3244 So. Morgan St Chicago, Ill.

Ę 
i

; •‘Kosulys, nušalimas ir daug kitą plaučių ir gerkles ligą greit praša
linama, jaigu vartojus SEVEROS BALSAMĄ PLAUČIAM^ pagal 
nurodymus”—sako poni B. Hlavacek, Park Ridge, N. J.

SEVEROS
Balsamas Plaučiams

• c.” ‘ (SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS)

Geriausia gyduole
Skiriama ir patariama vartoti idant su

teiktų palengvinimą tokiuose skau- 
dėjimuose, kaip:

• Sunkus ir ilgai besitęsianti kosuliai į- 
vairaus budo, Uždegimas gerklės, Nu
šalimas, Kokliušas, Užkimimas ir toms

> panašios Plaučių ir Gerkles ligos.

’ Suteikia Žmonėms Sveikatą
■. « Dvi kainos: 25c i 50c.

Jaigu žinotumei
kaip daug priklauso vienas; nuo kito 
SKILVIS, JAKNOS ir ŽARNOS. tai vi
sai nesistebėtume!, jog kuomet iš ją iš
eina iš tvarkos, kiti tuojaus taippat- 
pradeda kelti maištą simpatizuodami.

Kaip greit kuris-nors iš tų virškinimo 
organų sugedo, nerasi geresnės gyduolės 
kaip ,

SEVEROS
Gyvasties Balsamas

(SEVERA’S BALSAM OF LIFE)

Sugrąžina tiems taip svarbioms orga
nams natūralines jėgas ir sveiką veiki
mą.

Jis reiškia tau tiek, ką 
naujas gyvenimas.
Kaina 75 centai.

Kova su brangenybe.
Pietinės miesto dalies gy

ventojai organizuojasi į var
totoją kliubus, idant tokiuo 
-Hudu -kovojus prie| nepa
keliamą brangumą valgomą 
proįuktų^ Jjgir^ ^^-jaą. 
suorganizuotąkliį&ąįstojo

Vargas. ~
Atėjus šalčiams praside

da ir vargas. Ko badas ne
pajėgia, tą atlieka šaltis. 
Baisiausiame varge policiją 
rado Antaniną Horbaf, p. n; 
324 W. Erie gat., kurios vy
ras keturi mėnesiai atgal 
nuo jos pabėgo. ■;

Policistai pątėmijo keti£;

ant kertės Chicago avpr il4

Keliaująs apskelbimas.
Tuos,. kurie gerai kokį 

daiktą išmėginę?- rekomen
duoja jį ir kitiems, vadina-: 
me keliaujančiais apskelbi-? 
mais. Kiekvienas, savo kai-? 
mynui susirgus, mėgsta 
duot ir jam patarimus ir 
džiaugias, jei tasai jo pata
rimais pasinaudoja. Nepa
žįstame tečiaus nei vieno 
vaisto, kurs -turėtą tiek sa-;
vo keliaujančią ją;, apskelbi
mą, kiek turi Triner’s Ame
rican Elixir of Bitter Wine. 
Kiekvienas, i susirgęs pilvo, 
kepeną, nervą *ar kraujo li
gomis ir . pamėginęs Tri
ner’s American Elixir of 
Bitter Wine j radojį geriau
siu vaistu iritodel ir kitiems 
jį rekomenduoja. “Patyri 
mas tai geriausias mokyto
jas”.. Musą pačią patyri
mas parodo, kad Triner’s 
American Elixir of Bitter 
Wine tai geriausia, gyduolė 
gydymui pilvo, nervą ir ki
tokią ligą, lygiai kaip ir 
geriausias kraujo valymui- 
vaistas. Gaunamas visose
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Visos Severos Gydupl.
(Yra ją 34)

yra aptiekorią pardavinėja
mos beveik visur.

Neimk kitokių. Jokios 
nėra “taip geros kaip Se

veros”.

Lengvai suprantami nurody
- mai ir knygele lietu

viškoj kalboj.

> Gydymo patarimas
| Dovanai.

Skausmai Krutinėję, 
pečiuose arba šone, užsi
gavimai, sutinimai, su
styrimas kaklo, sunariiį 
arba raumenų, reumatiz
mas, neuralgija, trauklei,

reikalauja išlaukinio gydymo. Gali tikėtis 
greito palengvinimo, jaigu vartosi 

gyduolę vadinamą

SEVEROS
Gothardo Aliejus

(SEVERA’S GOTHARD OIL)

Kaina 59 centą.

— 1339 So. Ashland avė., 
Chicago, Ill.

12


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

