
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

“KATALIKAS"
Išeina kas Ketvergas, Chicago, SU,

Kaina metams:
" Amerikoje $2.00 Į Užsieni $3.00 
Prenumerata turi butiekalno užmokėta.

“Kataliko” spaustuvėje spaudinasi visokios 
knygos, konstitucijos ir tt. Darbas atlieka
mas labai puikiai, greitai ir pigiai. Užsira
šydami “Kataliku” siųskit prenumeratą ar
ba laiškus sekančiu antrašu:

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

All Communications must be addressed:

JOHN M. TANANEVICZ 
8244 So. Morgan St., Chicago, I1L

“KATALIKAS”
Published every Thursday at Chicago, Ill*

Subscription $2.00 per Year
To Europe $3.00 per Year

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

/ • ~ • į. "5 • ■ - ■

Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Reikalams Lietuvių
II " — --n I II ■ ' n • —in—.„r*.------------ !----------------------- -

No. 48 Chicago, 111., 30 d. Lapkričio X^OYember) 1911 m.
* ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER JAN. 25, 1899 AT THE POST OFFICE AT CHICAGO," ILL. UNDER ACT OF MARCH 3,

Kataliku Amerikoje.
1899

.gSĮ^BSgBĮgggggSg- ,..1---------- AllMetai XIII
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IŠ ITALŲ TURKŲ 
KARO.

Yra žinoma, kad abidvi 
kariaujančios viešpatystės 
ištempia visas savo jėgas, 
idant į laikraštiją nepatektą 
jokios teisingos žinios apie 
karo stovį iš karo lauko.

Nekoksai A. H. Sower
butts, vienos pirkliškos fir
mos Anglijoje valdininkas, 
regis bus pirmutinis anglas, 
kuris nesenai iš Tripolio 
Anglijon sugrįžęs, parsiga
bendamas su savimi kine
matografinius nutraukimus 
ir asmeniškai tenai kare 
matęs indomesnius atsitiki
mus. Dabar jisai tuos sa
vo patėmijimus aprašo Lon
dono dienrašty j “Daily 
•News”. Jis rašo, kad Ita
lijos cenzūra esanti tokia 
aštri, kad jis su savo kine
matografiniais nutrauki
mais vostik iš ten paspru- 
dęs, ir tai tik dėkui savo 
locnam garlaiviui, kuriuo 
tuojau nukeliavęs į salą 
IdSlta. Visi kiti specijališ- 
kieji korespondentai Tripo
ly turėję sudėti raštu pri
žadėjimus Italijos vyriau
sybei, jogei jie iš karo lau
ko į savo dienraščius nesią- 
sią nei smulkiausią žinią be 
karo vyriausybės cenzūros 
ir aprdbątos.

Buvo daug atsitikimą — 
pasakoja anglas S. — apie 
kuriuos svietas visai nieko 
nežinąs. Nežino pav. italą 

• klaidos, kurie nušovę dvi 
arabą moteris. Tenaitinią 
arabą moterią pagal drabu
žius negalima atskirti nuo 
vyrą. Vienas skirtumas 
gali but, kad moterįs turi 
užsidengusius savo veidus. 
Tos dvi arabą moterįs, nie
ko blogo sau neatjauzda- 
mos, ėmusios bėgti, ką ita
lai kareiviai patėmiję pa
leido šuvius ir abidvi pa
guldė. Ant rytojaus tarp 
arabą užgimęs neapsako
mas įnirtimas. Toji žinia 
pasiekė arabą šeikus ir tie 
nusprendė italams atkerši
jimą. Italai, žinomas da
lykas, pasiuntę deputaciją 
pas šeikus su atsiprašymu 
už tą klaidą ir tą atsitikimą 
kieku galėdami. laikę di- 

. tižiausioj slaptybėj. Visu- 
’pirmu jie sušaukę visus ko- 

i respondentus ir aniems pri
sakę nei vienu žodžiu nepa
minėti to atsitikimo.
’ Kuomet anglas S. ruošė
si iš Tripolio bėgti, turką 
kareivią būriai stovėję 5 
myliomis toli nuo miesto ir 

, tik naktimis ant italą sto
vyklą užpuldinėję. Kores
pondentams iš visą atžvil- 

. gią uždrausta draugauti 
Italijos kariuomenei, taigi 
įvairius italą su turkais su
sirėmimus koresponden
tams pranešą Italijos oficie- 
rai. Pastarieji pasakoją, 

jogei jiems pakanka pa
ėmus Tripolio miestą ir tuo 
tarpu turką nekliudysią, 
kaip ilgai anie busianti ra- 
mąs. Bet iš Italijos į Tri
polį nuolatos gabenama ka
ro amunicija ką kitą reiš
kia. Gabenami tukstantimis 
arkliai ir mulai. Vandens 
visur stokai

Pakeliui į Afriką per 
Italiją anglas Suwer- 
butts visur matęs ka
rišką užsidegimą. “Užsi
degimas buvo nepaprastas. 
Dabar, kuomet grįžau, pa- 
tėmijau didelį skirtumą. 
Persitikrinau, kad italams 
tasai karas jau nusibodęs, 
pakartėj ęs”.

Tuo tarpu iš Tripolis 
pranešama vis apie naujus 
italams nepasisekimus, nes 
jiems su .arabais kauties vi
sai neinasi.

Italija sumanius savo ka
ro laivynu užblokuoti Dar- 
danelius, bet regis to pa
daryti negalės, nes tuokart 
turėtą daug kenkti sveti
mą viešpatysčią prekybai.

Iš karo lauko žinią vis
gi trūksta.

REVOLIUCIJOS PAŽAN
GUMAS.

Pekine tomis dienomis 
atsibuvęs svetimą viešpa
tysčią atstovą konferencija, 
kurioje nuspręsta prie am
basadą padidinti sargybos 
skaitlius, turėti daugiau 
kariuomenės, kadangi nei 
reVoliucijonierią gražiems 
žodeliams negalima per
daug užsitikėti.

Į San Francisco iš Han- 
kovo pranešama, kad tenai- 
tiniame mieste revoliucijo- 
nieriai susirėmime su val
diškąja kariuomene pilnai 
laimėję. Apveiktoji val
džios kariuomenė pasitrau
kus keliomis myliomis nuo 
Hankovo. Už tą miestą 
dvi dienas muštasi.

Nankinge revoliucijonie- 
riai ir-gi imą viršą. Pur
purinė kalva jau atimta iš 
valdiškos kariuomenės. Ko
va verdanti.

Dabartinis premieras, ap
siėmęs laikyties sosto pusės, 
išleidęs paliepimą provinci
joj Šansi sumobilizuoti ka
riuomenę, bet paskui susku
bęs tą paliepimą atšaukti, 
apreikšdamas, kad jis norįs 
su revoliucijonieriais tai- 
kinties. Bet šie nei ne
mano nusileisti ir tol veik
sianti, kol nebus ištremta 
dabartinė mandžurą dinas
tija. ...

NesenaUParyžiuje lankė
si dr. Sun Yat Sen, biiši- 
mos Chiną respublikos pre
zidentas. Jis laikraštijos 
atstovams apreiškė, kad 
Chinuose busianti tokia res
publika kai kad Suvienyti 
Šiaurinės. Afrikos •' Vals-

■v y
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PbotoB by American Pre»» Association. , iv
Perstatoma Chiną valdiškosios anmį 

nierią burįs o viršuj — chinąi bėganti 
nio vagonus. .. Į

licijps su pa
materiją
ę^^artimą^, 
lą ministerijai sllųhią pra-

įa vįsą mi-čiai, nes čionai esanti ide-
ališkiausioji valdžią. Kiek
viena provincijaį^ ją eęą^; 
ma 23, turėsianti savą au- ________________
tonomiją ir vietinę adminis- nešama, kad .pasekme sena- 
traciją. 'UentrąliąA vyriau- toriaus Trus^vičio revizijos 
sybė valdysianti finansais, vidurinią reikalą ministe- 
kariuomęnė irij^ąfenti di- ris A. A. MaįajSvas palie-

bartiniai viee-katajįai galė- 

Didesnės"'k^B^i|<Mi;kaip. 
tai Mongolija, debetas. ir 
Turkestanas, * - ’-^pturė^ą 
‘ ‘ home rille? ’ iė *<utpnor^fe 
ką valdžią. -Šiaądi^B^ 
kadangi ' (kiiią.'-vaiSymmj 
trukdo visokį ■ 'šalięs.Vy sty.t. 
mosi.’ (diinuCrri^Špublikį'

sandorą;
Iš Visiko ai

Ir t^: g<ęV01ą Me- 

koš klanšiihas fenai žmonos, u?iSąše*naJ»dovol- 
n bus išrištas' ir įt^Vcai; jo inpėlni^gen. Pota- 

į. nUSi- 
bteriąs Sipiagi- 
iiužudę revoliu-

baigs ciešorįą viešpatavi
mas. ' ' '
y. ■ —„■ —

IŠ RUSIJOS.
Vieta vidurinią reikalą 

ministerio draugo, kurio ži
nyboje yra visa policija, 
ikišiol dar nėra užimta, nes 
laukiama kol bus išrištas 
klausimas apie perorganiza
vimą policijos visoj /valsty
bėj. Vidurinė policija bus 
pavesta policijos deparia- 
mento direktoriaus žinybas, 
gi vedimui reikalą politiš
kos policijos bus pasiirta 
tam tikras valdininkas, tu
rintis policijos departamen
to direktoriaus teises. Se
natoriui Truševičiui,' vedan
čiam tardymus Kievo slapi- 
tosioš policijos, bus pavesta

toriaus Trusęvičio revizijos 
vidurinią reikalą ministe- 

pė pasitraukti iŠ užimamos 
vietos užsieninės rusą poli
tiškos polirijbs ■ viršininkui 
Kolesnikovui; ~

f M in i stori 
kovcev a 
tuose narni

IpFęjiąįeras Ko- 
|afc gyventi 
re Fontan- 
|no pįrmta- 
jjįpąl,. kadangi 

šovė; ] 
ną ir Pj 
cijonieriai. Ministerial Me- 
likov, gr. Teistoj ir Durno- 
vo neišdrįso gyventi tame 
vidurinią reikalą ministeri
jos name, kadangi ant jo 
kritęs koks-^ąi prakeikimas. 
Stolypinas' nutąie jame gy
venti ir lik^ užmuštas Kie- 
ve, _ . T' 

—i.į_. ; ’
- Kelią mipistėris Ruchlov 
išleido cirkuliarą, idant 
konduktoriai " kareiviškai 
atiduotą garbę įeležinkelią 
stočiąvyriaąsy beivisu pra
einančiu traukinio stovėji- parlamento sesijon, o pas-

1__ ___________________________J- t’.’* ___t* i • i • t • • .-"-r nmo” laiku ątdstyje^ Jau yra 
susekta pasekmės to palie
pimo : pasidauginimas • va-
gysčią iš vagoną stovint “armijos” pribuvimo laukė

- l imflzHHŠka žmonią minia ir

f’ jie susispietę į'pdprastus trauki-

Iš Orenbur-

"Bądaš Rusijoj pradeda 
šiaušti visą savo baisenybe. 
Ekąterinburgg.1 \ gubernijoj 
Troicko paviete nuo gyven
toją badavimo viešpatauja 
vidurią tifusas ir cinga. 
Tuojaus reikalinga pašalpa. 
Smirnovo sodžiuj jau senai 
badaują 50 nuošimčią so- 
diečią. Rengdamiesi mirti 
sodiečiai atliko cerkvėje vi
sus priešmirtinius dvasiš
kus rekalus 
go gubernijos bado apimtą 
vietą išvažiavo uždarbiauti 
ant statomo Sįberijoj naujo 
geležinkelio 6.000 badaujan
čią sodiečią. Namie pasili
ko tiktai seniai ir maži vai
kai/ Yargąs neišpasakytas. 
— Iš artimiausią sodžią Sa- 
mąron ateina; sodiečią at
stovai, maldaudami' kuo- 
greičiau suteikti jiems pa
šalpą. Pagal sodiečią žo
džius sodžiij padėjimas bai
siausias —. duonos nėra, 
žmonės serga.

UŽPUOLĖ ANT PARLA
MENTO.

Londoną sufragistės an
dai išpildė savo grasinimus, 
kad jos užpulsiančios ant 
pariamento, bet pasekmės 
to pasirodė tos, kad 223 
sufragistės suimta ir užda
ryta kalėjiman.

Užpuolimo ant parlamen
to sufragisčią programas 
prasidėjo skaitlingu ją su
sirinkimu, kur išrinkta de
legacija, turinti nusiduoti 

kur delegaciją visą sufra- 
gisčią armija pasileido par
lamento ' linkon. Tos ją 

iš kelią tūkstančiu polici- 
jantą kardonas, kuriam bu
vo įsakyta saugoti visus 
įėjimus parlamentam

Pribuvusios sufragistės 
pradėjusios vietomis laužti 
policijos kardoną ir, kaip 
paprastai, su nepasisekimu 
susirinkusioms minioms be
sijuokiant. Narsesnės tuo
jau suimta ir nugabenta ka
lėjiman, kur neužilgo ją at
sirasta net 223. Kuomet 
vienos sufragistės tąsėsi su 
polici j autais, kitos pašali
mą namą ir krautuvią ak
menimis ir plytomis langus 
daužė. Su langais padary
ta $5.000 nuostolią.

Visos areštuotos sufragis
tės vakare, sudėjusios pa
rankas, išleista iš kalėjimo.

Ant rytojaus jos visos 
teista. Teisme pasirodė, jo
gei tarp areštuotą butą 
daug nepilnamečią mergai- 
čią, tečiau visos nubausta 
pinigiškomis pabaudomis 
arba kalėjiman nuo 14 lig 
30 dieną. Nubaustos apsi- 
ėmusios kalėti, nes tam 
dalykui iškalno jau bu
vo pasirengusios pasiimda- 
mos su savimi teisman rei- 
kalingiausius sau daiktus. .

Kelios sufragistės daužu- 
sios langus, atiduota teisti 
augštesniam teismui, ka
dangi policijinio teismo 
bauda esanti joms perma- 
ža.

Po to visko lordas kanc
lerius į sufragistės išleidęs 
atsiliepimą, jogei jos priva
lančios ramiu budu veikti, 
jei norinčios iškovoti sau 
teises politikoje, bet ne ant 
gatvią beprotiškai kauties 
su vyriausybės perstatyto- 
jais. Lordas kanclierius be 
to pažadėjęs ją reikalavi
mus perkratyti ir inteikti 
parlamentui.

Maža, maža viltis, jei tam 
priešinga pirmoji Anglijos 
“dama” — karalienė Mary.

MEKSIKE VĖL NERA
MYBES.

Rodėsi pirmiau, kuomet 
iš Meksiko bus prašalintas 
žinomas kraugeris diktato
rius Diaz ir bus jo vieton 
išrinktas naujas preziden
tas, visoj šalyj, visame 
Meksike įvyks ramybė ir 
meksikonai ims darbuoties 
savo kultūros pakėlimui. 
Bet kuomet nesenai išrink
tas naujas prezidentas Ma
dero, tasai pats Madero, ku
ris išvijo diktatorią Diazą, 
užėmęs savo vietą, iš- 
naujo prasidėjo viso
kie suokalbiai ir rengia
ma revoliucija ne prieš ko
kį ten diktatorią, bet prieš 
dabartinį prezidentą, ku
ris savo šaliai geidė ir gei
džia gerovės iv laimės. Iš 
vienos pusės gyventojus 
kursto generolas Zapata, o 
iš antros — Diazo bičiuolis, 
generolas Reyes, kurią ide
alu — liktiės Meksiko pre
zidentu ir smaugti gyven
tojus, kai kad anuos kita
dos smaugė Diaz.

Nesenai gen. Reyes išlei

dęs nuo savęs revoliucijinį 
manifestą į gyventojus, ku- 
riuomi kurstąs sukilti prieš 
dabartinį prezidentą Made
ro.

Užgimus išnaujo Meksi
ke judėjimams, Suvienytą 
Valstiją karo žinyba ir vėl 
savo kariuomenę ant Mek
siko sienos. sudrutino. Be 
to suėm& gen. Rėyes, kuris 
buvo ; perėjęs Suvienytą 
Valstiją sieną. Prezidentas 
Madero pareikalavo Wa
shingtone išduoti gen. Rey- 
esą, bet Washingtono vy
riausybė atsisakius tai da
ryti ir generolą Reyesą teis 
Suvienytą Valstiją federa
linis teismas už sienos perė
jimą, kaipo neutraliteto lau
žymą.

Tuo tarpu Meksiko pre
zidentas Madero įsakęs sa
vo krašte kuogreičiausiai 
sumobilizuoti 25.000 armiją 
ir su anos pagalba mėgįs 
naikinti visus prieš save su
kilusius. Ir jis nusitiki 
Meksiką apvalyti |nuo tą 
nenuoramą, kurie išteisy- 
bės patįs nežino, ko ieško 
ir ko nori. O gal jam ir 
pasiseks tas didvyriškas 
darbas atlikti ir. MeksikajL- 
įvesti- geresnę tvarką, ko
kios jau labai senai ten ne
būta.

RUSIJA IR PERSIJA.
Iš Persijos sostainės Te

herano pranešta, jogei Ru
sija su Persija pertraukus 
visokius diplomatiškus su- 
sinešimus už neišpildymą 
reikalavimą ir siunčianti ka
riuomenę, kad užėmus sau 
dvi Persijos provincijas. 
Rusija faktiškai ima ka
riauti ne su Persijos vy
riausybe, bet su genaraliniu 
išdininku, amerikonu Shus
ter, kuris Persiją saugojąs 
nuo Rusijos įvairiij ten suk- 
tybią. Toksai teisus žmo
gus kaip Shuster, žinoma, 
Rusijai yra labai nemalo
nus Persijoje matyti, nes 
jam ten esant Rusija negali • 
sauvaliauti. Tatai ir suma
nyta amerikonas iš ten pra
šalinti. Ir regis Shusterui 
prisieis Persiją apleisti, 
kaip pranešama, kadangi 
Persija nūdien neturinti nei 
Kuroki nei Togo nei kitą 
didvyrią, kad apsigynus 
nuo šiaurės vilkij užpuoli
mo, Kitaip sakant, Persi
ja yra bespėkė, o kaipo su 
tokia tai ir pačiai supuvu
siai Rusijai lengva kovoti.

Iš kitą šaltinią patiria
mą, jogei išdininkas Shuster 
visai nemanąs iš savo vie
tos pasitraukti, nors Rusi
ja ir siunčianti į ten savo 
kariuomenę.

Iš Anglijos pusės tuo tar
pu nieko negirdėti, tik žino
ma, kad Persijos parlamen
tas atsiliepęs į Washingto- 
ną, prašydamas savo šaliai 
pagalbos. Bet. senai yra 
žinoma, kad ir Anglija tu
rės pulties ant Persijos, 
kadangi savame laike ji su 
Rusija nusprendžius tą ša
chą šalį bendrai pasidalinti,

1



Žinios iš Lietuvos

LATVIŲ TAUTOS PILIS.
“R. G.” rašo, kad žino

mas latvių labdarys pramo- 
. nurinkąs Dambrauskas, lat

vių vadinamas “tėvu”, sta
tąs Miulgrabene (apie 10 
varstų nuo Rygos) didelius 
muro rumus, kur turės in- 

; tilpti didelė salė, scena ir 
bustai įvairioms švietimo 

e įstaigoms. Tie rūmai bu- 
į šią 238 pėdų ilgumo, 100 

platumo ir 90 augštumo. 
Busią pabaigti statyti

- dviejų metų.
uz

RODINĖ,
Lydos apskr.

Rugsėjo 30 d. apsinakvo
jome Rodinėje pas Ickų 3 
pakeleivės. Buvo vėlus

- laikas; kitur vietos neradu- 
-• sios noroms-nenoroms tu- 
' rėjome ieškoties nakvynės
- traktieriuje. Radome ten
- penkius miestelėnus šlėk-
- tas, iš kurių prisiklausėme 

kuobiauriausių plūdimų. 
Kitiems išėjus vienas iš jų 
K. G. šiaip, maždaug, kal
bėjo: Žut-but, lietuviškų

- pamokslų Rodinės bažny
čioje neleisime. Kunigus

- užmušime; jaigu lietuvių 
nenuveiksime, tai prisirašy
sime į marijavitus.

f Rašom tuos jų blevizgo-
■ jimus vien dėlto, kad paro
džius, kokie žmonės dabar

■ prižiūri pamaldų tvarkos 
Rodinės bažnyčioje. Juk

-ta tvarka dabar pridera 
■kaip tik nuo tokių ponų, 

'-kaip K. G. Nenori jie lie
tuviškų pamokslų ir štai 

—lįaJk visi metai,. kaip tų pa
mokslų nėra.

1 Išsišnekome su kai-ku- 
l’iais lietuviais Tie ir kal- 
Ž)ėti negali: tuoj ašaromis 
(apsilieja; našlaičiai, 
®same.

sako 
Pakeleivės.

guberni-

pralotas 
yra ku- 
Baltru-

ą NAUMIESČIO PARAP., 
Suvalkų gub.

* Parapija didelė, skaito :: 
.12.000 parapijom). Para- 
-pijonįs lietuviai be priemai- 
so svetimtaučių. Svarbiau
sia parapijos dalis tai kai
mai, kur ūkininkai, papras
tai, gyvena pasiturinčiai, 
turi po daug laukų. Ši 
parapija galima skaityti 
..viena iš turtingiausių Su
valkų gubernijos parapijų. 
Bažnyčia muro, didelė, go- 
tiko stiliaus, statyta 1783 
metais. Nesenai buvo nau
jai pagražinta-išmarginta ir 
uždengta nauju stogu. Baž
nyčia bus ar tik nepuikiau
sia visoj Suvalkų 
joj.

Klebonas senelis 
Olekas. Vikarais 
nigai: Laurinaitis,
šaitis ir.Rauba; visi kuni
gai lietuviai. Vargoninin
kas Jasulaitis, pusėtinai su
prantąs savo amatą.

Parapijos turtams valdy
ti yra išrinkti trįs rinkikai: 
Lauckaimio Stankūnas, 
Bliuvų Lorentas ir Ramo- 
niškių Staugaitis, visi ūki
ninkai. Tečiau jie parapi
jos reikalus atstovauja tik 
tuomet, kuomet, paraginus 
pralotui, ateina pasirašyti. 
Per parapijos sueigą jie 
buvo išrinkti be jokio bal
savimo, pasisiūlius.
! Bažnyčioj gieda vyrų ir 
mergini) chorai. Abudu 
gyvuoja nuo seno ir vis pa
sipildo vieton išstojusių 
naujais giesmininkais. Te
čiau, rodos, sąžiningai nie
kas ir neužsiima.

Vincė.

PETERBURGAS.
Nesenai man teko būti 

Peterburge. Apsilankiau 
šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Šiai bažnyčiai pridera dau
gybė lietuvių, bet ligšiol 
pamaldos būdavo bemaž' 
vien tiktai lenkiškai, nors 
lietuviai nemažiaus aukojo, 
<aip lenkai; pavyzdžiui lie
tuvių paaukotas gražus kie- 
ikas su lietuvišku parašu, 
:aippat monstrancija su lie
tuvišku parašu ir daugybė 
šitų bažnytinių daiktų. Prie 
bažnyčios yra prieglauda, 
kurioje mokosi taippat 
daug lietuvių vaikų, bet vi
sa mokinama lenkiškai. Da-

KUPIŠKIS, 
Ukmergės apskr.

Dar ne taip senai 
čia buvo vedamas labai 
menkai. Naujesnių ūkio pa
darinių niekas neturėdavo, 
o vartodavo senobinius ar
klius arba medines akėčias; 
tik retkarčiais galėdavai 
pamatyti geležinį plūgą, ar 
geležines akėčias. J avai 
buvo kuliami kultuvais. 
Lig paskutinių laikų žmo
nės čia gyveno sodžiais. 
Ūkio ratelio — jokio nėra. 
Kai-kurie yra prisirašę prie 
Skapiškio Ūkio ratelio, bet 
ir šis nekaip verčiasi.

Tik paskutiniais metais 
čia pradėjo kilti ūkis: pra
dėta vartoti naujos ūkio 
padarinės, kuliamos maši
nos, mineralines trąšos. 
Daug šiame dalyke padėjo 
ir Kupiškio vartotojų drau
gija. Ypač daug čia išper
kama mineralinių trąšų. 
Šiemet porą vagonų mine
ralinių trąšų buvo parsi- 
siųzdinęs Tatkonių sodžius, 
ir jos tuojau buvo išpirk
tos. Daugiausia gi tų trą
šų pristato žydai. Verta 
butų kitais metais imti pa
vyzdį iš Tatkoniečių: pa
tiems parsisiųzdinti trąšas 
ir pigiau imant prekes iš 
lietuvių ūkio draugijų, pav. 
Žagrės, Marijampolės Ūki
ninkų dr-jos, galima bus pa
remti savosios prekybos 
įstaigos.

Dabar apie Kupiškį daug 
kaimų dalijas į vienkie
mius. Butų labai gerai, 
kad musų/ žmonės'■ nenorė
tų vienas kito apgauti. 
Daugumoje kaimų; dalijan
tis žemę, vietoje tai* kad 
geruoju, dar prieš atvažiuo
jant matininkui, išsiskirs
čius sau laukus, ūkininkai 
stoja “ant turgų”. Dau
guma matininkų nekalba 
lietuviškai, taigi sodiečiui, 
nemokant rusiškai, negali
ma suprasti matininko. 
Kartais žmogus net nesu
pranta, kurį plotą jis dera, 
ir gauna tą plotą, kurio jis 
nenorėjo. (Tai aš galiu, kai
po šiemet vasarą dirbęs 
prie matininko, prirodyti 
faktais). Vis mat musų 
žmonelių nesusipratimas. 
Dauguma tečiau, išsiskirstę 
vienkiemiais; džiaugiasi, 
nors išsyk ir sunku del tro
bų statymo, žemės sutvar
kymo. . Javų derlius šie
met apie Kupiškį — ne
blogas. Rugiai buvo geri; 
vasarojus, linai, bulvės 
taippat neblogi.

Kupiškį galima pavadint 
vienu kultūringesnių Lie
tuvos kampelių: čia daug 
pareina lietuvių laikraščių, 
kuriuos žmonės noriai skai
to. P. Valgutis.

ūkis

------------ 1
bar yra paskirtas šv. Kazi
miero bažnyčios klebonu 
latvis kun. P. Dzens, kur
sai įvedė pamokslus lietu
vių ir latvių (vieną šventa
dienį lietuvių kitą — lat
vių) kalba. Taippat įvedė 
katekizaciją vaikų lietuviš
kai ir latviškai ir kas pasi
rodė? katekizacijon atėjo 4 
lenkai, 4 latviai ir 16 lietu
vių, kurie labai gražiai kal
ba lietuviškai. Šv. Kazi
miero bažnyčios parapijo- 
nims dabar bus daug leng
viau, nes galės kiekvienas 
-susikalbėti savo priginitą- 
ja kalba ir išgirsti pamoks
lą. Kun. Dzen moka ir lie
tuviškai. .. Kitas.

tautiniai ~ Apsireiš
kimai MAŽOJOJE LIE

TUVOJE^
Didžiosios Lietuvos kili

mas randa pagalios savo^at- 
balsį ir Mažojoje"-Lietuvo
je. Ne taip dar .senai, pa
ėmęs į rankas fcokį-imrs 
Prūsų lietuvių laikraštį, ne
galėdavai rasti tėmjokiųja- 
nių, kurios šiokiu "ar tokiu 
budu nupieštų mums Te
nykščių lietuvių. gyvenimą. 
Visas laikraštis, -yisos pa
duotos ten žinios tiek-pat 
paliesdavo lietuvį, kiek “ir 
vokietį arba kitą kokį Prū
sų gyventoją. Priežastis 
tam aiški. Lietuviai dar 
neskirdavo savęs nuo Vo
kiečių, šalindavosi nuo Di
džiosios Lietuvos gyvento
jų žemaičių-kafalikų ii’ žen
gė vokiečių pramintais ta
kais prie galutino nutauti- 
mo. Šiandien jau yra ki
taip. Kas-kartą mes 4a- 
bar regime vis naujus apsi
reiškimus, kurie aiškiai 
mums rodo, jog musų Ma
žosios Lietuvos broliai pra
deda suprasti, kuom esą, ir 
pradeda ginti, sąy.o tautines 
teises. " f”, \ \

Ypač tai galima pasielg
ti dabar, artinantis rinki
mams į viešpatijos seimą 
(reichstag). Jau buvo rai
žyta pas mus “Viltyje”; 
kad Klaipėdos ir Šilokarče- 
mos valsčių lietuviai išski
riant tik kai-kurius, nutau4 
tusius arba tautiškai nesu
sipratusius, galutinai su
traukė visus ryšius su Vo
kiečių partija ir jų kandi
datu dabartiniu atstovu 
Schwabach’u iv išrinko sa
vo kandidatą lietuvį ūkinin
ką Streikį. Liberalams tai
gi šiuose valsčiuose gresia 
pavojus pralaimėti rinki- 
mus. Nenorėdami galuti
nai pasiduoti, jie dar- grie
biasi įvairių priemonių, kad 
tik patraukus į savo “pusę 
nesusipratėlius lietuvius ir 
padauginus savo. šalininkų 
skaičių. i

Praėjusio mėnesio pabai
goje ir šio mėnesio pradžio
je šis vokiečių liberalų-kan
didatas važinėjo po. Klaipė
dos ir Šilokarčemos vals
čius, lydymas kai-kurių 
parsidavėlių lietuvių ir,, lai
kydamas susirinkimus ne
va apyskaitai duoti iš savo 
darbų viešpatijos seime, 
bandė agituoti už save. Ne 
taip dar senai Schwabaeh’o 
prakalbos iššaukdavo di- 
džiausį delnų plojimą ir 
pritarimą. Šiandien gi jau 
kitaip: lietuviai ne tik ką 
jam nepritaria, bet dagi 
kai-kuriose vietose, kaip va 
Prekulėje, drąsiai ėmė iš
rodinėti vokiečių liberalų 
apgaulingą politiką ir pakė
lė tokį trukšmą, kad Schwa- 
bach’as šaukėsi sau talkon 
policiją. Tuo-pačiu laiku, 
o kai kuriose vietose net ir 
tame pačiame susirinkime 
laikė prakalbas ir lietuvių 
kandidatas Streikis ir ras

davo ^au didžiausią užuo
jautą. ’; Kuq toji kova pa
sibaigs^‘sunku dar tuo tar
pu ką-norš pasakyti, paro
dys ta® ateinantieji rinki
mai, kurie žada būti po tri- 
jų-ketūrių mėnesių. Kaip 
girdėti;; liberalai mobilizuo
ja visžM savo pajėgas; anot 
‘ ‘ Memeler Dąmpfboot ” ne
trukus Klaipėdon žadąs at
važiuoti vokiečių liberalų 
partijos vadas atstovas Bes- 
sermann ir savo prakalbo
mis agituoti už saviškį. Bet 
nesnaudžią ir lietuviai, ir 
reikia tiketies, kad jiems, 
išvieno einant, nesunku bus 
paimti viršus^

Šiomis dienomis Tilžės ir 
Pakalnės valsčių lietuviai 
taippat apskelbė savo kan
didatą į viešpatijos seimą 
lietuvį Mykolą Reikį iš 
Kaukėnų,1 ' kuris apsiėmė 
ginti lietuvių tautinius ir 
ekonominius reikalus. Ar 
jiems pavyks jisai išrinkti, 
parodys mums ateitis, bet 
faktas rodo, kad Prūsų lie
tuviai jau liovėsi aklai vo
kiečiams tikėję ir patįs pra
deda rupinties savimi.

Verta dar paminėti apie 
naujai "įsteigtą Katyčiuose 
lietuvių draugiją vardu 
“Vainikas”, kuri pastatė 
sau tikslą sutraukti vienon 
kuopon tautiškai susipra
tusius Jietuves ir lietuvius, 
kad galimh būti) pasekmin- 
giau darbuoties, nes vieny
bėje stiprybė, valyti lietuvių 
kalbą liną įsibrovusių sve
timų žodžių, platinti tautinį 
susipratimą raugiant lietu
vių vakarus, steigti lietuvių 
knygynėlius ir skleisti švie
są. Draugija jau pradėjo 
gyvuoti ir randa nemažą už
uojautą Pyiisų lietuvių tar- 
Pe’.

Vanagą 
lietuviųf/1 
“Byrutė” 
kas savaitė? paduodąs daug 
žinių iš Ijidžiosios Lietu
vos ir, reiįįįą tikėties, ilgai
niui jis pasidarys laikraš
čiu, kuris sujungs musų 
skaitytojus su Mažosios 
Lietuvos skaitytojais.

Visa tai suėmus krūvon, 
darosi aišku, jog Prūsų Lie
tuvoje gyvenimas pradeda 
eiti jau kitokia vaga, ir sy
kį paberta sėkla ilgainiui 
atneš gausius vaisius.

O.

vardu “Krolestwo Polskie” 
su kodeksu Napoleono, ku
ris ir dabar gyvuoja.

Atėmus gi ciesoriui Mi
kalojui I Kongreso wkos 
Konstituciją už lenkų pa
darytąjį sukilimą 1830 m., 
Suvalkija pilnai priklauso 
Rusijai. X.

(“Viltis”).

to . leidžiamasis 
dčęais laikraštis 
laiį pradėjo eiti

DAR IŠ MARIJAMPO
LĖS PARODOS.

Kaž-kokis lenkas, speci- 
jalistas lenkiškų parodų 
Lietuvoje, buvęs net Šiau
lių parodoje, padarė trukš- 
mą Marijampolėje prie 
grap. Tiškevičienės iš Pa
langos naminių audinių 
skyriaus. Kodėl, girdi, ša
lia rusiško ir lietuviško pa
rašo, nesama lenkiško?

— Lenkai parodoje ne
dalyvauja, — atsakė kaž 
kas iš aplinkui stovinčiųjų.

— Dalyvauja, ar nedaly
vauja noriame dalykas. Su
valkija tai -lenkų karalys
tės dalis! todėl ir lenkų kal
ba, kaipo 1 viešpataujanti 
čionai, būtinai privalo turė
ti savo vietą .iškabose.

Suprantama, niekas tenai 
ir nemanė galvoti, kad iš
pildžius norus įsikarščiavu
sio lenkes i >

Vargšui, ht'Atoma, ir į gal
vą neatėjo,, kad nuo Euro
pos pradžios lig 1795 m. 
Suvalkija senovės Sudavi
ja, visuomet buvo Lietuva. 
Nuo 1795 ligi 1807 Suvalki
ja priderėjo prūsams. Nuo 
1807 ligi 1815 m. buvo da
lis Varšavos kunigaikštijos, 
o nuo 1815 ligi 1810 buvo 
Vienos Kongreso sutvertoji 
Kongresowka — žinomoji

Ml

. Photos by-American Press Association.

Viršuj Chinų miestas Nanking, o apačioj — revoliucijonieriai pasirenge ko
von su valdiška kariuomene.

CHINŲ ARMIJA.

Tečiau paskui pasirodė, 
kad buvo negalimas daik
tas visiškai skirties su ka
riuomenės formacijomis, tu
rinčiomis metašimčių tradi
cijas. O prie tų senobinių 
formacijų priklauso: man
džurų kariuomenė, žalios 
veluvos kariuomenė ir vice- 
karalių kairuomenė. 

—WWW w—<■-

Mandžurų kariuomenė 
paeina dar net iš 17 meta- 
šimčio, kuomet prasidėjo 
mandžurų viešpatavimas 
Chinuose; ir toji kariuome
nė nūdien randasi cieso
riaus, gubernatorių ranko
se. Kareiviškos vertės ne
turi jokios, tečiau kareiviai 
vis dar užlaikomi, kadangi 
atėmus del tiekos daugy
bės žmonių užsilaikymą, bu
tų aniems peraštri bausmė 
ir jie lengvai galėtų sukel
ti maištus. Chinų viešpa
tystėj ligšiol gyvuoja 22 
mandžurų ingulos, iš kurių 
palengva po kelis prašali
nama *ir pavedama aniems 
užsiimti žemdirbyste. Li- 
kusiems-gi padalinta tobu
lesni ginklai ir mėginama 
juos išmokinti geresnio ka
reiviško amato. Viso man
džurų kareivių dar esama 
9.000, jų verte menka tatai 
valdžia rimtesniems -tiks
lams jų. visai nenaudojanti.

Žalios veluvos kariuome
nė — tai palaikai nuolati
nės armijos, suorganizuotos 
17 metašimty. Ir šitie ka
reiviai lig. 1812 metams tu
ri but paleisti, bet jų skait
lius išnešąs dar daugiau 50- 
000. . Norėta tuos kareivius 
pakeisti policijine armija, 
tečiau pasirodę negalimu 
daiktu, nes beveik visi ka
reiviai tamsus kaip bato 
aulas. ,

Apart tų senų kareiviškų 
formacijų gyvuoja dar 
Mongolijos ir Tibeto mili
cijos;. Mongolijos milicijos 
skaitlius, žinoma tik ant 
poperos, karo metu išnešęs 
220.000, o. Tibeto 74.000. 
Tos milicijos vyriausybė 
prieš Tevoliųcijoiiierius ne
gali panąudoti, kaip nenau
dojama taip ' Vadinamos 
mandarinų gvardijos.

Dabartinę Chinų armiją, 
kuri tankiai ir skaitlingai 
pereina revoiiucijpnierių 

Chinų armija taip kaip 
Turkijos '• armija nūdien 
randasi radikališkos reor- 
ganižacijos padėjime. 1833 
metais/ kuomet franeuzai 
buvo ’ paėmę Tonkiną, Chi- 
nų armija buvo susidėjus 
tik iš vienų kulisų. Taip
pat tuomet, kuomet pirm 
17 metų Japonija kariavo 
su Chinais, Chinų armijos 
sudėjimas buvo ir-gi tok
sai pat. Armijon buvo pri
imami beveik vieni kulisai 
ir neturintieji užsiėmimo 
darbininkai, morališkai nu
puolę individual. Apie ka
rišką kareivio apšvietimą 
nebūta kalbos, o ginklai su
sidėdavo iš susenusių siste
mų skiltuvų, neturinčių jo
kios vertės.

Nebūta taippat geriau 
laike bokserių sukilimo, 
nors armijos reorganizacija 
jau "buvo prasidėjus 1902 
metais. Tik paskui toji re
organizacija priėmus tik
resnę formą, nors pažangu
mo ir ligšiol kaip reikia ne
matyti. '

1902 metais išleista nau
ji įstatymai, kuriais pažy
mėta iš visų provincijų 
rinkti kareivius; priversti
nos tarnystes kariuomenėje 
ligšiol nėra. Tik įsakyta 
kariuomenėn imti vyrus 
sveikus, nerūkančius opiu
mo, neimti prašalintus 
iš armijos, baustus teis
muose, taippat valka
tas. Apart to ' įstaty
muose pažymėta, jogei į ka
reivius neturi but priima
mi senesni 25 metų. To
kie laisvanoriai priversti 
kariuomenėje tarnauti 3 
metus, o paskui 6 metus bū
ti rezervistais. Rezervis
tai kas vįeneri, ar dveji me
tai sušaukiami paskirtoje 
vietose ant lavinimosi- <4pusėn, sutaisęs ministeris

Jinčang kuris šiuo laiku 
kaunasi su revoliucijonie- 
riais. Jis kitus kartus bu
vęs Chinų ambasadoriumi 
Vokietijoje ir tenai studija
vęs kareivišką Vokietijos 
organizaciją.

Jinčang 1906 metais bu
vo sutaisęs karo ministeri
ją Pekine, kurion įėję 166 
oficierai ir urėdninkai. Bet 
Jinčango kariuomen ės su
organizavimui daug prisi
tarnavęs ir Juan-Shi-Kai, 
kuris 1909 metais iš Chinų 
buvo ištremtas, o šiais lai
kais pakviestas į ministerių 
premierus.

Perorganizuotoji Chinų 
kariuomenė susideda iš 36 
divizijų, kiekviena divizija 
iš 4 pulkų pėstininkų, kiek
vienas pulkas — 3 batali
jom), batalijonas — 4 kom
panijų; apart to divizijon 
įeina pulkas raitelių, 9 ba
terijos su lengvomis ir sun-. 
kiomis kanųolėmis, batali- 
jonas pijonierių ir kitokių 
tarnautojų. Karo metu di- 
vizija skaitanti 16.000 žmo
nių, o ramiuoju laiku —f 10- 
000. .

Pėsčiųjų arba šaulių ap
ginklavimas — visokis; ka
reiviai turi Maųzero šautu
vus ir japoniškus Murabo 
6,5 mm.

Su šita kariuomenę Chi
nų vyriausybė taigi ir no
rinti sutremti revoliuciją. <

Prasitarė. (A.į
* ..Ji: Delko-gĮ ^Įaip 
neatbūtinai nori, idant mes 
paimtumėm storą virėją?

Jis
kart tau virtuvėj nebūtų 
vietos! ' .

Del to... nes, tuo-

Geriau ne.
Jauna ponia: — Anelia, 

aš tuoj ateisiu virtuvėn ir 
tau kame nors pagelbėsiu.

Virėja: — Qi verčiau ne, 
prašau poniutės, nes aš ten 
šiandien turiu daug darbo.

Nieko negelbsti.
— Vėl'pasigėrei? . Strai 

pailinėji! O juk prisira
šei blaivybės draugijon?

— Prisirašiau. Išsimo-* 
ku draugijon jreguleriškai... 
nieko negelbsti! ką-gi ašį 
dabar turiu darytį?! '
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Iš Darbo Federacijos 
Konvencijos.

Atlanta, G a. — Atsibu- 
nančioj čia Amerikos Dar
bo Federacijos konvenci
joj iškilo didelė žodžių ko
va, kuomet atstovai socija- 
listai įnešė konvencijon su
manymų, idant Samuel 
Gompers, Federacijos pre
zidentas, John Mitchell, bu- 
vusis kalnakasių unijos 
prezidentas ir kiti darbi
ninkų vadovai išstotų iš pi
liečių susivienijimo “Civic 
Federation ”, kur kartu pri
guli ir kapitalistų atstovai. 
Atstovai savo nuomonėmis 
pasidalino į dvi puses, bet 
pagalios laimėjo Federaci
jos vadovai, kadangi dau
guma atstovi} leido, jiems 
prigulėti į minėtų piliečių 
susivienijimų.

Sensacija iššaukė prane
šimas delegato Walker’o, 
kandidato į Federacijos 
prezidentus, jog pereitoj 
konvencijoj mieste Colum
bus, O. kapitalistai išleido 
$10.000 papirkimui delega
tų, idant jie balsuotų prieš 
Mitchell’į ir išmestų jį iš 
kalnakasių unijos.

Socijalistai atstovai pra
vedė savo įnešimų, jog Fe
deracija rems iniciatyvų ir 
referendum, renkant valdi
ninkus. Smarkiai užsipul
ta taippat ant W. R. 
Hearst’o, leidėjo laikraščių 
“Chicago American” ir ki
tų, užmetant jam, jog yra 
organizuoto drabo priešu.

Ekspreso kompanijos 
pelnas.

New York, N. Y. — Vy
riausybė ištyrė, kad ekspre
so kompanijos vidutiniškai 
turi 38 nuošimčius gryno 
pelno į metus, lupdanios 
nežmoniškas kainas už per
vežimų įvairių siuntinių. 
Vyriausybės komisija išty
rinėjo reikalų vedimo sys- 
tenių trylikos didžiausiųjų 
ekspreso kompanijų ir su
sekė negirdėtus kompanijų 
plėšimus. Tos kompanijos 
veikia ant 270.000 geležin
kelių mylių, turi visoj ša
lyj 31.000 biurų, jų metinis 
pelnas vidutiniškai siekia

$10.000.000, o jų turtas ap- 
kainuojama $27.000.000. 
Kompanijos patraukiama 
teisman.

Studentų riaušės teatre.
New Haven, Conn. — 

Vietiniame didžiausiame te
atre “Hyperioii Theatre” 
Yale ir Princeton universi
tetų studentai sukėlė dide
les riaušes. Susirinko jie 
skaitliu j e 400 į perstatymų, 
kuriame lošė garsi sviete 
aktorė Gaby Daslys, nu
mylėtinė buvusio Portuga
lijos karaliaus Manuelio, ir 
kuomet policijos viršinin
kas užprotestavo prieš per
statymų nekuriu programo 
numerių, studentai pareika
lavo prasišalinti viršininkui 
ir perstatyti visus progra
mo ^numerius. Kuomet tas 
nebuvo išpildyta, studentai 
sudraskė kulisus, sudaužė 
lempas ir sunaikino visų te
atro vidurinį intaisymų. Iš
kilo muštynės tarp studen
tų ir teatro tarnautojų, ka
me trys studentai liko su
žeisti. Pagalios vienas te
atro tarnas panaudojo triu- 
ba gaisro gesinimui ir i 
įsikarščiavusius studentus 
paleido smarkia sriovę van
dens. Publikoje iškilo pa
nika ir visi urmu metėsi 
prie durių, kame keliolika 
moterių ir vaikų liko su
mindžiota. įnirtę studen
tai sulaužė visas teatro sė
dynės, sumindžiojo daug 
žmonių ir pagalios turėjo iš 
teatro prasišalinti priešai 
sriovę vandens, kuri į juos 
leista. Teko ir aktorėms, 
kurias studentai pusiau ap
sitaisiusias išgujo laukan. 
Vadovas tų riaušių Bomes- 
ter ir 7 studentai liko su
areštuoti. Dar priešai te
atrų susirinko apie 2.000 
studentų ir grųsino tolimes 
nėmis . riaušėmis ir sunai
kinimu teatro, kuris ir 
taip viduje visiškai liko su
naikintas.

Kiek atsieina žmogžudžio 
nusamdymas.

New York, N. Y. — S. S. 
McClure, leidėjas “Me-

Clure Magazine”, kalboje į 
Y. M. C. A. susivienijimų iš
sireiškė, kad Chicago j e ga
lima nusamdyti žmogžudį 
už $7. Už tuos kelis dole
rius galima surasti žmogų, 
kuris apsiima papildyti bai
siausių žmogžudystę. New 
Yorke žmogžudžiai ešų kur- 
kas brangesni nes reika
lauja net $200 “už štukų”. 
McClure, kaipo ilgus "metus 
buvęs laikraščių reporteris 
Chicago j e, New Yorke ir 
kituose ; miestuose, gerai 
yra*apsipažinęs riet ir su 
žmogžudžių paslaptimis. .

Iš geležinkeliečių straiko.
Danville, Ill. —^. Darbinin

kai unijištai skaitinę; 1.500 
vyrų surengė cia.^mons- 
tracijų, kaipo protestų prie
šai teismo uždraųdiriių, iš
duotų teisėjo Wrighfo, ku- 
riuomi neleidžiama; -unijis- 
tams statyti straįkerių sar
gybas šalę Illinois Central 
geležinkelio dirbtuvių, kur, 
kaip žinoma, - :straikuoja 

x ' -y t
darbininkai.

, ■ i. ?
Miesto rinka.

Springfield, Ill.— Norė
dama pasekmingai: kovoti 
su brangenybe, miesto val
dyba atidarė čia savo inu- 
nicipalinę rinkų, kurioj ga
lima pirkti valgomi pro
duktai tiesiog nuo farme- 
rių, be tarpininkavimo jo
kių agentų. Apskaitoma, 
kad iš tos priežasties pro
duktai atpigs nuo 25 iki 50 
nuošimčių. Miesto valdy
bos specijalė komisija tie
siog nuo farmerių supirki- 
nės valgomuosius produk
tus ir pardavinės juos gy
ventojams taja pačia kaina, 
kiek jai atsiėjo.

napolio irpĄpuŽB Juos j 
Los Angeles^ r bamperių su
sirinkime Ne.Wr Orleans ’e iš
sireiškė, buk( darbininkai 
slapta suaukgjo£['_ milijonų
dolerių apgy^imųį “kalti
ninkų”. Uysipųęlė jisai 
ant Samulį .j^omperso, 
Darbo Federacijos prezi
dento, už apgynimų kalti
namųjų ir rinkimųJ-pinigų 
vedimui bylos, kuomi buk, 
jisai toleruojųspiktadarystę, 
su kuomi nesutinka trys ke
tvirčiai organizuotų darbi-, 
ninku. Į tas detektyvo 
Burns’o pasakas atsakė 
laikraščiusoe Clarance Dar-

SVEIKATA
'Nesenai “Kataliko” išleistuvė j e išleista nauja knyga, kokios lietuvių kal

boje ligšiol dar nebuvo, vardu;

Sveikata arba Tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatą.

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

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

Padėkavonės dienoje daroma kasinėtai karas 
amerikonų su torkėmis. Tai dienai tų paukščių milijo- 
jiai išnaikinama

Nelaimė kasyklose.
Vivian,- W. Va.- — Kasy- 

klose Botton Creek, prigu
linčiose Botton Creek Coal 
& Coke Co., ekspliodavo an
glių dulkės, kasyklos už- 
gruvo ir 22 anglekasiai, o 
tarpe jų 5 inžinieriai. fir
mos Crosier Laud Associa
tion, nuo kurios kasyklos 
yra paimtos nuomon, liko 
uždaryti, Tuojaus griebtasi 
pagalbos ir keturi žmonės 
dar gyvi atkasta. Manoma,: 
jog kiti 18 žmonių yra, žu
vę. Yra tai daugiausiai 
ateiviai ir tarpe jų yra keli 
nigeriai.

Amerikos žydų reikale,
New York, N. Y. — Ru- 

pestimi federalinių senato
rių O’Gorman’o ir Root’o 
čia atsibuvo didelis susirin
kimas žymių politikų, idant 
paremti senato rezoliucijų, 
reikalaujančių pertraukti 
sutartį su Rusija nuo 1832 
metų, jaigu rusų vyriausy
bė ir toliau atsisakys pripa
žinti Amerikos piliečių — 
žydų pašportus. Susirinki
me smarkiai buvo užsipul
ta ant prezidento Taito ir 
Amerikos ambasadoriaus 
Peterburge W. Rockhill’o, 
kurie tuomi reikalu visai 
nesirūpina ir tiktai palaiko 
reikalus Amerikos fabri
kantų, turinčius Rusijoj su
dėtus savo kapitalus ir ne
norinčius, idant jų reikalai 
tenai nukentėtų.

Iš McNamarų bylos.
Los Angeles, Gal. — Po 

kelių savaičių vedimo bylos 
brolių McNamarų išrinkta 
dar tiktai 10 prisaikintųjų 
teisėjų. Dar dviejų teisėjų 
advokatai ir prokuratūra 
jokiuo budu negali surasti. 
Detektyvas Burns, kuris iš- 
vogė McNamarus iš India-

row, advokatas iš McNa
marų apgynėjų pusės, pa
skelbdamas, kad niekur ne
buvo surinktas milijonas 
dolerių kaltinamųjų apgyni
mui, o jaigu yra surinktas, , 
tai tris ketvirčius to milijo
no gali pasiimti detektyvas 
Burns už sayo. juodų dar-

Majoras pardavinėja 
kalakutus.

Indianapolis, Ind. — Mie
sto majoras Shank pats nu
važiavo į pietinę dalį vals
tijos Indiana ir.ten nuo far
merių supirko 1.500 kalaku
tų, kuriuos atgabenus į sa
vo miestų pats pardavinės 
juos , bėdiniems gyvento- i 
jams pirkimo, kaina. Ap-L 
skaito jisai, kad tokiuo bu- ■ > 
du daugiausiai 12 centų at
sieis kalakuto svaras.

Beattie nužudytas.
Richmond, Va. — Elek

triškame suole liko, nužudy
tas Henry Clay Beattie, pa- į 
smerktas mirtin už mena- i 
mų nužudymų’savo jaunos 
moters, kurių nušovęs va-| 
žiuojant autoniobilium. Nu-' 
teistasis visų laikų gynėsi 
esąs nekaltu. |7kPas tik dai 
kartų paliudfjiCKękiūb žiau- • 
riu ir nežmbhišku dalyku 
vra mirties bausmei kuri. *■ z
nežiūrint abelno. jos barba
riškumo, tankiai dar nuva-j 
ro į kapus visai nekaltų 
žmogų.

Milijonierės vištos.
Colorado Springs, Colo. 

— Gailėdamas! savo vištų, 
kad jos kenčiu šųįtį, milijo
nierė E. Staeket iš Colorado 
City pasiūdė joms brangius 
šiltus mundurus, gražiai 
užsegiotus sagėmis po spar
nais, ant galvų sutaisė joms ' 
kepuriukes, užrištas raudo-, 
nais . raikščiais. Stokuoja ' 
dar joms tiktai... batų, 
idant jau visiškai butų ap
sitaisiusios... Ar vištoms 
tieji parėdai patinka — ne
žinia, nes... nieko jos apie į 
tai nesako... ’ . r

Priešai timpos kramtymą.
Washington, D. C. —! 

Yankės pradeda civilizuotis 
ii’ mesti, savo biaurius pa
pročius. Washingtono vy
riausybė būtent nusprendė 
smarkiai drausti pai’davinėt 
timpų “atrajbs” t kramty
mui karo laivuose ir kariuo
menės stovyklose^ - . Karo 
ministerija, mano visai pra
šalinti timpos i kramtymų 
tarpe kariuomenės f dr jūrei
vių. a

iu • i
Saliuninkai smarkiai 

Nubausti, u
Houghton, Mich. — Teis

mas pripažino p-iai G. 
Ruchlow $5.400 atlygini
mo nuo saliuninkų Hough
ton’o ir Hancock’o už par
davinėjimų svaiginančių 
gėrimų jos vyrui girtuo
kliui. Pirm to ji kelis kar
tus prasergėjo tildą safiu-

Štai kas tarp kitko
“šitoji knyga privalorasties kiek

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

“Knyga yra viena iš svarbiau
sių/ pasirodžiusių1 pastarais metais. 
Šioje knygoje trumpai ir suprąs- 

’tin'ai'' sutrauktos ’ žinios, būtinai 
reikalingos kiekvienam žmogui, ku
ris nori būti sveikas. Juo reika
lingesnė yra ši knyga vyrams ir 
moterims, auginantiems vaikus. ’ ’ 
(“Darb. Viltis”).

“Ši knyga pasirodė musų lite
ratūroje kajp tik į laiką: neturi-

apie SVEIKATĄ rašoma: 
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. Patar
tume visiems turėti f ąamuose šį 

- reikalingą rankvedį į brangiau
si jį žmogui turtą >— sveikatą.” 
(“Tėvynė”).

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

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

1. Valgis ir kas iš jo pasidaro.
2.. Valgymo budai ir virimas.
3. Virškinimas.
4. Valgio rūgimas arba fermentacija.
5. Kas yra ’ alkoholis.
6. Kraujo cirkuliacija. 1-
7. Alsavimas (kvėpavimas)’.
8. Kūno pielčiai ir judėjimas.
9. Inkstai bei oda ir jų priedermės.

10. Dirksniai.
11. Pajautimai. ’ . ,
12. Sveikata ir liga
13. Parazitai.
14. Privatinė ir vieša sveikata
15. Kaip išplėtojus kūnas.
16. Balsas.
17. Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas.
18. Džiova.
19. Kaip sveikatai užkenkia vabalai.

Vis tai mokslas ir tai kiekveinam mokančiam lietuviškai skaityti priei
namas mokslas už labai prieinamų kainų. SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje 
brangus veikalas, nes pirmiau jis buvo spauzdinamas tik svetimose kalbose.

SVEIKATOS apdarai drūti, stori, autgalvis paauksuotas, knygos spauda 
aiški.

Visos lietuvių laikraščių redakcijos ir daktarai sako, jogei SVEIKATA 
verta'aukso tiek, kiek pati sveria.

------r---------------------

mano manyme, SVEIKATA užpil
do svarbią spragą musų literatū
roj, suteikia - pilną populeriškai- 
niokslišką rankvedį hygienos, kuris 
bus naudingas ir mokiniams ir pla
čiai visuomenei.” (Ištrauka iš 
d-ro F. Matulaiėič laiško).

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

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

I Panašių dai8ų ir teisingų liudijimų turime desėtkus. Ir vis sakoma tikra 
I teisybė.

AR JUS PAŽĮSTATE SAVO KŪNO SUDĖJIMĄ.
AR NORITE BUT SVEIKAS IR STIPRUS?
AR NORITE NUSIKRATYTI APGAVIKUS, KURIE SIŪLO JUMS 

PER APGARSINIMUS VAISTUS?
Jei ne, tai, mielas Brolau ir Sesele, nusipirk sau SVEIKATĄ, o šioj kny

goj atrasi sau visą laimę. Nes kuomet žmogus sveikas, tai ir laimingas.
Kas nori save pažinti, privalo skaityti SVEIKATĄ.
Kas nori būti laimingu, tegu skaito SVEIKATĄ. !
Kas nori pamesti girtuokliavus, tegu skaito SVEIKATĄ.
Kas nori, kad jo vaikai butų sveiki, tegu skaito SVEIKATĄ.
Kas nori ilgai būti jaunas, tegu skaito SVEIKATĄ.
“Kataliko” išleistuvė išleido SVEIKATĄ lietuvių brolių naudai, jų būvio 

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

PRISIUNTIMU.
Galite pirktieš “Kataliko” redakcijoje.
Siųzdami laiškus ir: pinigus padėkite tokį antrašų’;

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

ninkus, idant neparduotų 
gėrimų jos vyrui, ir kuomet 
tas nepagelbėjo — ji krei
pėsi teisman. Valstijoj 
Michigan yra išleisti smar
kus įstatymai prieš saliunin- 
kus, kurie pardavinėja svai
ginančius gėrimus vyrams, 
nepaisydami į protestų jų' 
žmonų.

AUKSO IEŠKOTOJŲ 
RESPUBLIKA.

Būrų šalyje pietinėje AL 
rikoje, kalnuotam apskrity
je Bureunskier, susitvėrė 
ypatinga respublika. Prieš 
aštuonis metus nuvyko ten 
aukso ieškotojai. Laimė

jiems nusišypsojo, surado 
jie aukso sluogsnį ir pradė
jo jį kasti. Prie pirmųjų 
aukso ieškotojų prisijungė 
kiti ir greitai jų skaitlius 
siekė penkių šimtų. Tuo
met jie susiorganizavo į 
pavyzdingų savistovę vals
tybėlę ir įsteigė respublikų. 
Visi respublikos piliečiai 
turi vienokias balsavimo 
teises, renka vieniems me
tams viršaitį, panašiai kaip 
respublikoje prezidentų, 
kuris svarbiame reikale ga
li sušaukti parlamentų. 
Parlamento posėdžiai vi
suomet yra vieši, o 
jo nutarimai yra la
bai smarkus ir šventai pil
domi. Didžiausia bausmė

skiriama už vagystę. Va
gis - plakama rykštėmis, 
svarbesniuose gi atsitiki
muose visai yra prašalina
mas iš respublikos. Nese
nai už pavogimų plaktuko 
vienas pilietis buvo nubaus
tas penkiasdešimtimi rykš
čių kirčių. Vogimai atsi
tinka labai retai: svetimos 
savasties godojimas yra 
taip didelis, jog namai ne
turi jokių užrakčių.i: Svai
ginantieji gėrimai uždraus
ta vartoti. - Kas nori respu- 
blikon prigulėti j turi vesti 
blaivų, ir prastų gyvenimų. 
Respublikoj viešpatauja 
abelno darbo ir abelno už
darbio systema.
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| MOTERIŲ SKYRIUS |

KELI ŽODŽIAI LINK 
MOTERIŲ VIENYBĖS IR 

APŠVIĖTOS.

44-tam “Kataliko” nu
meryj moterių skyriuje til
po raštelis “Lietuvė-išei- 
vė”, parašytas p. Agnės M. 
iš Chicagos. Šita musų se
sutė savo raštelyj tarp kit
ko atsišaukia į tautietes- 
inteligentes, idant jos “su
vienytų lietuves moteris ir 
duotų joms į rankas ap
šviėtos žibintuvą”. Ir iš- 
tikro mums pridera kreip
tis į ‘tautietes-inteligentes 
ir reikalauti nuo jų, idant 
jos mums tamsybėje be
klaidžiojančioms pagelbėtų 
išeiti į apšviėtos kelią, nes 
jos musų gerovei nieko ne
veikia. Žinoma, sotus al
kano neatjaučia. Bet ką- 
gi gelbės, jei mes tiktai už
sislėpę šauksim (kaip p. 
Agnė M.): “suvienykit, ap
švieski! ‘mus, duokit į ran
kas apšviėtos žibintuvą”, 
pačios nesivieny damos ir 
kitas nevienydamos? Su
prantančioms vienybės ver
tę reikėtų netik šūkaut 
‘ ‘ suvienykit, apšvieskit ’ ’,
ir laukt kol kas suvienys, 
kol apšvies, bet ir pačioms 
reik - vienytis ir šviestis, 
kiek galima, o tada gal but 
ir kiti mums pagelbės. Ką 
gelbės tušti šukavimai, jei 
pačios nesivienysime, pus- 
damosi ir baidydamosi vie
na kitos?

Vienybė 
tarpe mus 
yra labai

ir apšvietimas 
moterių senai 
pageidaujama, 

bet ne taip lengva suvieny
ti lietuves moteris, kaip nc- 

- ■ kuriems tas-atrodo. Chi.- 
cagoj jau' keli metai atgal

Dr-j a “Apšvieta”-ant laisy 
>ų pamatų, idant galėtu; 
-Jnėm be skirtumo pažvalgh 
Visos prie jos susivienyti. 
Bet ar daug musų sesučių 
susivienijo prie ailgščiau 
minėtos draugijos (nors 
.gana mėginta jas vienyt)? 
— Visai mažai. Ar susi
vienijo net pati p. Agnė M. 
(kuri 44-tam “Kataliko” 
numeryj šaukia vienybės) 
su “Apšviėtos” dr-jos na
rėmis, kurios trokšta vieny
tis su visomis? — Be ap
sirikimo pasakysiu, kad ne. 
Mat, musų sesutės pasibai
dė draugijos laisvų pama
tų ir pramanė ją “bedieviš
ka”. Daugumas musų 
Viengenčių šalinosi nuo jos 
pačios, baugindamos “be
dievyste” ir savo drauges, 
panašiai kaip kad tildinda- 
mos savo kūdikius sako: 
“Žiūrėk, ten už pečiaus 
yra “baubas”, bet jei kū
dikis pasidrąsinęs pažiūrė
tų už to pečiaus, tai ištik
to pamatytų, kad ten tuš
čia. Taip ir musų sesutės, 
jaigu jos stengtųsi susipa
žinti su “Apšviėtos” drau
gijos mieriais, tai be abejo
nės jos persitikrintų, kad 
Jų pramanytai “bedievys
tei” ten nėra vietos. Tą 
gali paliudyti ir kiekviena 
šitos draugijos narė. Mo
terių Dr-ja “Apšvieta” nuo 
pat pradžios savo gyvavi
mo visomis spėkomis sten
gėsi suvienyti ir patraukti 
bendrai! darban visas musų 
tautietes. Iš karto čia bu
vo susirišę kuone visos 
ihteligentės-tautietės, iš ku
rių darbštumo tikėtasi di
delių pasekmių moterių 
Švietime ir vienijime, nes

jos su visu pasišventimu 
buvo atsidavę ‘ draugijos 
reikalams. Bet ant nelai
mės. staiga pačios savęs pa
sibaidė (gal but musų po
nioms ir. panelėms pasirodė 
perdaug ■ žema darbuotis 
drauge su savo- nuvargu
siomis sesutėmis!) ir kele
tas geriausių spėkų išstojo 
iš draugijos. Matyti, kad 
ir musų inteligentėms ne
mažiau už paprastąsias mo
teris trūksta vienybės. Li
kus draugijoj vos kelioms 
narėms visgi nenuleista 
rankų. Visokiais budais, 
visomis spėkomis stengtasi 
vieny t "ir vest prie apšvies 
tos musų sesutes. Kiek
vieną žiemos sezoną steigta 
moterims mokyklos/ k. t. 
skaitymo,“ rašymo, valgių 
gaminimd, įvairių amatų 
ir tt: Už mokslą užmokes- 
riiO nereikalauta;' tik ' rei
kalauta būti draugijos 
nare. Nekurį laiką buyo 
leista veltui, naudotis moks
lu ir neprigulinčioms prie 
draugijos, bet apart narių 
labai reta kuri mokykloj 
pasirodydavo. Tas viskas 
buvo garsinama vietiniuose 
laikraščiuose ir prie progos 
asmeniškai buvo kalbinama 
visos be skirtumo musų se
sutės prie mokslo ir vieny
bės. Bet, deja! ikišiol nei 
jokiuo budu nepasisekė 
skaitlingiau jas patraukti 
bendran darban. Dauguma 
musų sesučių viską atmetė 
su paniekinimu ir “Apšvie- 
tos” narės nemažai išnieki
nimų nukentėjo kaip nuo 
vyrų, taip ir nuo moterių. 
O už ką? — Ugi už tai, kad 
su- pasišventimu jų labui 
dirbo. Tai vienoj, ’ tai ki
toj miesto ' daly j mallomi 
sutverti M. D. “Apšviėtos” 
kuopas, bet, nerandant už
tektinai pritarėjų, tas pa
daryti negalima, nes ne
būtų iš ko nei valdyba iš
rinkti. Taigi ir suvienyk 
musų sesutės, kad nori! 
Taigi ir paduok joms į ran
kas apšviėtos žibintuvą! 
Musų chicagiškės inteligen- 
tės-tautietės moka savim 
tik didžiuotis, nesirupinda- 
mos pagelbėti apsišviest 
nuvargusioms savo drau
gėms ir su paniekinimu at
mesdamos mažesnes savo 
sesutes, trokštančias ženg
ti šviesos keliu. Taigi ir 
abejojama, ar musų šauks
mai “suvienykit, apšvies
ki!” pasieks jų širdį ir są
žinę.

Tuomi tarpu aš atsišau
kiu prie musų vyrų, kurie 
taipgi nemažai gali mus 
pastūmėti prie vienybės ir 
apšvietimo, ragindami savo 
moteris ir seseris rištis 
prie draugijų, kuriose jos 
rastų viską sau reikalingą. 
Gerbiamieji vyrai! Norė
dami matyti moteris lygio
mis sau visuomenės narė
mis, nedejuoki! ant jų tam
sumo, nelaikyki! jas viso
kioj vergijoj, kaip daugu
mas ikišiol darė. Šviesda
mi patįs save ir liaudį, ne
pamirškite savo moteris ir 
seseris pastūmėti vieniji
mosi ir švietimosi keliu, 
tada laimingi busit ir jus 
patįs, ir jūsų moterįs, ir vi
sa žmonija.

Mes-gi, sesutes, vietoj tik 
šūkauti, pačios, pradėkime 
šviestis, vienytis, mokintis 
reikalingų gyvenime daly
kų, rišdamosi į draugijas. 
Atmininiu, kad mes su sa-

pradedame inkirėt savo vy
rams ir visai visuomenei. 
Musų vyrai pradeda neap
kęsti musų naminę betvar
kę, nenori toliau valgyti 
musų gyvenimo sugadintus 
valgius, nenori matyti blo
gai auklėjamus savo kūdi
kius. Vyrai nori matyti 
mus sau lygiomis visuome
nės narėmis, nori turėti ge
ras drauges savo gyvenime, 
geras motinas ir auklėtojas 
savo kūdikių, nori- turėti 
visame kame doras ir 
darbščias šeimininkek - Ta
da be. abejonės ir musų vy
rai visame buš inšuins- tik
rais draugais. ■? fetd - šitą 
viską moterims- '-atsiekti, 
štai Chieagbgž -- Metižrių 
Draugi j a 11 Apšvieta turi, 
sau už pareigą pildyti vi
sus šituos šviesius emerius, 
todėl riškimės prie. josf ne- 
siskirstydamoą) - į, 'partijas. 
Susivienykime? * ir ?-eikime 
vienu keliu, o tadaviskąUit- -e * ■ e . •»»
.sieksiinė. z

Augsciau minė tadraugij a 
apart apšviėtos skleidimo, 
dar suteikia ligoje pinigiš- 
ką pašalpą bei draugišką 
patarnavimą, taippat išmo
ka ir pomirtinę^ Įštojimas 
pagal iiietus 'imo' 50c. iki 1 
dol. Mėnesinė mokestis 25 
centai. Mėnesiniai draugi
jos susirinkimai atsibuna 
kiekvieno mėnesio pirmą 
nedėldienį (sekantis 3-čią 
d. gruodžio) 2:30 vai. po 
pietų, Fellowship priešaki
nėj svetainėj, 831 
Place, Chicago, Ill.

Ieškančias ir neieškan- 
čias vienybės bėi apšvieti
mo nuoširdžiai kviečiame 
visas be skirtumo' ■ atsilan
kyti į musų susirinkimą ir 

. susivienyti su mumis. Tai
gi, sesutes, ateikite, mes 
jus su džiaugsmu sutiksi
me!

Mot. dr,-jos “Apšviėtos” 
pįrmin., K. Kątkęyičjenė,

duriama visokie sakiniai). 
Tau visiS ^ėŠrupi, ar aš į 
tave kaftm apsisukus, ar už
sisukus/0 v

- “Aš rfęveritiu, bet tau tas 
menkai $kiš.9

“Neapkenčiu tavęs”.
UžuoP^tų^ražių žodelių 

pati geriailsiai pasielgs, jei 
tylėdama’ sato vyrui patai
sys vakhriehęį o paskui at
sisėdus tinri' sau skaityti 
naudingas i ir užimančias 
knygas arba laikraščius, 
vyras pirmutinis tada pačią 
prakalbįs, apsakys jai savo 
rūpesčius ir tuokart bus su
tikimas.

MOTERIŲ POLITIŠKAS 
VEIKIMAS KOLORADO 

JĖ.

(Tąsa).
Dirbdamos kartu, 

rįs ir balsavo kartu.

33-rd

KAIP TURĖTŲ APSIEI
TI PATI VYRUI SUGRĮ

ŽUS iš darbo:
Kuomet vyras vakare 

pareina iš darbo namo ty
lintis ir suvargęs ir sėdasi 
sau ramiai pasiskaityti 
laikraštį, pati neprivalo jam 
kas valandėlė skaitymo per
traukti su išmetinėjimais:'

“Manęs jau daugiau ne
myli, sugrįžęs iš darbo ne
kuomet nepabučiuoji.

“Tau ne galvoj, kad aš 
taip sunkiai dirbu visą die
ną. Tau galvoje tik laik
raštis ir vakarienė.

“Gėdinkies būti tokiuo 
nemaloniu de] savo kūdi
kio. Jis taipgi jaučiasi lai
mingas tave pamatęs.

“Savo pačiai nesurandi 
jokio malonaus žodžio iš
tarti. Iš savo pačios nori 
turėti tiktai virėją. Namie 
atrandi vįstik blogą, manęs 
nekuomet nepagiri, o aš 
taip sunkiai turiu dirbti.

“Išskalbiau šiandie firan- 
kas. Ai’ to nepatėmiji?

“Ištisią dieną man labai 
galvą skaudėjo.

“Siuvamą mašiną įstū
mei kertėn už lovos, kad 
kaip tik iš ten ištraukiau,

“Nugarą man skauda 
nuo sunkenybių kilnojimo.

“Šiandie būvo kolekto
rius ir neturėjau pinigų jam 
užmokėti.

“Gali juk pagaliau padė
ti tą laikraštpalaikį ir pra
šnekėti į mane.

“Aš manau esi kokiame 
tai nepaprastame padėjime, 
jei tiek daug susiraukęs.

“Nieku tau negaliu intik-
5 vo tamsumu nemažai jau, ti, sako mama (čionai pri-

motė;
Per 

daugelį metų jos dirbo tai 
kas sau ir tiktai du metai 
atgal įvedė pas save syste- 
mą. Reiktų daug išrašyti 
poperos, jaigu prisieitų pa
duoti tik metinę atskaitą 
Kolorados moterių darbo, 
kurios ir šiandie nepaliau
ja kovojusios už geresnį 
šalies valdymą.

Valstija*: Kolorado turi 
dabar iniciatyvą, referen
dumą, teisiuosius rinkimus 
ir atšaukimą.

Kolorado turi geriausius 
teismų įstatymus vaikams, 
geriausius . įstatymus apie 
vaikų darbą, kelis pažan
gius vedybų įstatymus ir 
naujausią liaudies švietimo 
systemą.

Kolorado j e — ir niekur 
daugiau visame sviete —- 
motina skaitoma lygia tė
vui sulyg teisių į savo vai
kus. Ji turi teisę kartu su 
tėvu ąpipiįU mirusio sunaus 
tųrįą.H Į^liįgądoję, pilnį me
tai jąunoųtS'Uiąi’gaitėms pą- 
skirta 18.yųętų .amžiaus, vie
ton 14, kaip . tai pirmiau , bu
vo j o ir dabar dar tas yra 
kitose valstijose. Nei viena 
moteris Kolorado j e negali 
dirbti daugiau 8 valandų į 
parą. Kiekvienas miestas 
daugiau su 25 tūkstančiais 
gyventojų turi įsteigti ne
apmokamą kontorą darbo 
suieškojimui. Valstija tu
ri prieglaudą benamiams 
vaikams. Visi tie įstaty
mai ir įstaigos buvo įvestos 
daugiausiai moterimis arba 
po jų didžiausia intekme,

1909 metų sesijoj mote
rįs įnešė įstatymdavystės 
įstaigon 12 įstatymų punk
tų, bet perėjo tik du iš jų: 
apie mokytojų algas senat
vėje ir pataisymas įstaty
mo .apie darbą, Nekurie iš 
įneštų įstatymų sumanymų 
buvo punktais demokratų 
partijos platformos, ir ne
žiūrint į tai, kad trys ket
virčiai įstatymdavystės 
įstaigos narių buvo demo
kratai, nei vienas iš tų su
manymų neperėjo. Tokia 
partijos .veidmainystė pada
rė į moterįs -jtaip didelę in- 
tekmę, kad paleidus įsta
tymdavystės ’ įstaigą, mote
rių kliubų ’ komitetas nuta
rę nekals nešiskirstyti ir 
laikyti savo posėdžius. Mo
terįs įsteigė nuolatinę orga
nizaciją “Visuomenės tar
nybos ly^ą’^p- bepartijinę, 
politišką moterių draugiją. 
Tą lygą Js teigė šviesiausios 
moterįs. Jds mokino savo 
seseris išminties politikoje, 
ingytos ilgais metais kar
taus prityrimo.

Tuomi pat laiku keli vy
rai Denvere įsteigė kliubus 
ir lygas, su .tikslu įvesti 
miestui vandentraukį, kovo-

ti už tiesiuosius rinkimus ir 
tt. Tos organizacijos susi
jungė į piliečių partiją ir 
pareikalavo specijalinių 
rinkinių Denvere, kuriuose 
rinkikai turėjo balsuoti už 
intąisymą mieste vanden
traukio, įvedimą iniciaty
vos, referendumo ir atšau
kimo.

Jie reikalavo specijalinių 
rinkimų dėlto, idant rinki
kai galėtų nuodugniai ap
svarstyti visus tuos svar
bius klausimus.

Jie išgavo sutikimą mies
to tarybos, bet miesto ad
ministratoriai, pataikauda
mi savo politiškiems šeimi; 
ninkams, sugalvodavo rin
kimų atidėjimui išsikalbėji
mus, kol visiems nepaaiškė
jo, kad rėguliariniai ir spe- 
cijaliniai rinkimai atsibus 
tuom-pat laiku.

Politikierių pastangos at
likti reguliariuius ir speci- 
jaliriiuš tuomi patim, laiku 
išaiškinama tuomi, kad re- 
gūlįaririiuose rinkimuose 
turėjo būti leidžiamas per 
balsus klausimas apie už
draudimą pirklybos svaigi
nančiais: gėrimais. Politi
kieriai stengėsi užintere- 
siioti ’ rinkimus blaivybės 
klausimu ir tokiuo budu 
atitraukti jų atidžią nuo 
svarbesnių dalykų, kokiais 
buvo iniciatyva, referendu- 
dumas, atšaukimas ir mies
to vandentraukis. Denve
re buvo privatinis vanden
traukis, bet jo savininkai 
be pasigailėjimo plėšė vi
suomenę,“ kuri viešai pro
testavo prieš tokią sauvalę: 
Gyventojams prisiėjo išriš
ti itin svarbų klausimą: ar 
atnaujinti kontraktą su 
vandentraukio savininkais, 
ar statyti miestui savą van
dentraukį.

Ištisus mėnesius visuo
meninės tarybos lyga mies
te klausinėjo visų luomų ir 
partijų” inoteris, ar Denvė- 
ras turi pasiliuosuoti nuo 
privatihėš vandens mono- 
poTijOs, ar nė? Geresnės 
agitątiyinėš temos moterįs 
negalėjo turėti. Vandens 
klausimas visur labai svar
bus, o tokioj valstijoj kaip 
Kolorado jis buvo ypačiai 
reiškus. Vanduo —' svar
bus dalykas, ypačiai mote
rims. Stokuojant vande
niui, žuvo jų sodnai ir gel
to daržovės. Nelaiminga 
kankinė puikiai suprato 
vandens brangenybės reikš
mę.

Apart vandens klausimo 
buvo' ir kiti svarbus mote
rių reikalavimai ir troški
mai. ..

Republikonės ir demo
kratės, ne narės visuomenės 
tarybos lygos, paprašė sa- 
■vb partijų išstatyti moteris 
kandidatėmis į nekurias 
valdvietes. Jų prašymas 
atmesta. Piliečių partija 
pasirodė savo moterims sve- 
tingęsne ir išstatė savo par
tijos “tikiete” miss Alice 
Meredett kandidate į kp- 
misijonierius. Denvero 
moterįs pamatę, kad par
tijos atsisakė -nominuoti jų 
kandidates, nutarė duoti 
vyrams gerą pamokinimą. 
Nekurios iš jų viešai išvedė 
aikštėn tamsius darbelius 
savo; partijų lyderių, kitos 
gi sarkąstiškai juokėsi. 
- Atėjo rinkimų diena.

Baliotas — stebėtinas ir 
baisus dokumentas: Jame 
buvo užrašyta 24 kandida
tai . į dvidešimtį įvairių 
valdviečiu. Baliote buvo 
išspauzdinta maždaug de
šimts tūkstančių žodžių. 
Jame buvo daug pataisymų 
ir išvedžiojimų, kurie rin
kimams ■ buvo ' neaiškus ir | (Pabaiga seka).

nesuprantami, Moterįs ne
šiojosi balinto egzemplio
rius ir mokino savo drau
ges jį užpildyti.

Viena* diena prieš rinki
mus moterių organizacijos 
ryte ir- vakare sutaisė 24 
bažnyčiose susirinkimus, 
kuriuose aiškino vyrams ir 
moterims kaip užpildyti sa
vo baliotą.

Moterįs labai pasekmin
gai veikė naudai savo kan
didato į komisijonierius. 
Jos inkalbėjo partijoms ne- 
išstatyti daugiau dvieju 
kandidatu nuo kiekvienos 
iš jų į visas tris valdviečiu 
vietas.

Tokiuo būdu rinkikas ga
lėjo balsuoti už miss Mere- 
dett be užkenkime savosios 
partijos kandidatams.

Denvere buvo patarlė: 
“Moterįs ir nigeriai rinki
muose visuomet eina uode
goje”. LabaA nedaugelis 
tikėjo, kad miss Meredett 
liks išrinkta. *

Daugumas vyrų balsavo 
už ją vien išpildymui pri
žado savo pažįstamoms mo
terims.

Rinkimu, diena buvo di
delio neramumo diena. 
Sunkiai dirbo moterįs, vie
nok jos negalėjo pasakyti, 
kolbas pasekmes turės jų 
teisingas darbas.

Bet kuomet balsavimas j 
užsibaigė, tai skaitant bal
sus pasirodė, kad ne tiktai 
miss Meredett liko išrinkta, 
bet perėjo ir visos ekono
miškos reformos, moterių 
išstatytos. Ir tiktai įstaty
mo sumanymas apie alko
holinius gėrimus, liko at- 
mestas 14.274 balsais, užį 
ką Denvero moterįs iš visų 
pusių gavo daugybę papei
kimų. Ištikrujų gi tai bu
vo vienas iš drąsiausių 
žingsnių, kurį kuomet-nors 
moterįs , išdrįso. žengti. 
Denvere,, yra tiekepat ne
geriančių alkoholį moterių, 
kaip ir kituose miestuose, 
bet tuose rinkimuose jos 
stengėsi laimėti svarbes
niuose joms klausimuose ir 
vien tik todėl mažai -ati
džios atkreipė į blaivybės 
klausimą. Jos galvojo 
taip; kol žmonės neturės 
tiesos prašalinti nuo uži
mamų _ vietų netinkamus 
miesto valdininkus, tol 
Denveras nekuomet neišga
lės likti pirmuoju miestu 
valstijoj, nors dauguma ir 
balsuotų už pilnąją blaivy
bę. Jaigu žmonės nemunes 
nuo savo pečių plėšikų-po- 
litikierių ir vagių-vertel- 
gų baudžiavą, jie neįstengs 
padaryti miestą blaiviu.

Rinkimai Denvere buvo 
skaudžiu smugiu partijų 
šeiminininkams. Republi- 
konai ir demokratai paliko 
bepartijiniais. .Jie nera
miai sakydavo: “Moterįs 
tai padarė”. - ,

Piliečių partija išpildžiu
si savo užduotį išsiskirstė. 
Ir visuomenės tarnybos ly
gos moterįs sugrįžo į savo 
kliubus, nutardamos vėl su
sijungti, kuomet reiks sta
tyti savo kandidatus į įvai
rias valdvietes 1911 metų 
rinkimuose.

Demokratės nuvyko į 
valstijinę savo partijos kon
venciją ir pareikalavo su
teikti moterims 3 vietas — 
valstijos sekretoriaus, mo
kyklų superintendento ir 
rektoriaus valstijos univer
sitete. Valstijos sekreto
riaus vieta nekados nebuvo 
užimama moterių ir kon
vencija tiesiog užbaubp iš 
juoko, išgirdusi tokį mote
rių reikalavimą.

Namai ir Lotai ant 
Pardavimo.

Musų banke raudasi dL 
džiausiąs “Real Estate” 
skyrius namų ir lotų. Lie-

ros progos, nes visi namai ir 
lotai randasi ant Biidgepor- 
to ir apielinkėj lietuvių ap- 
gyventoj. Kam mokėti be- 
reikalo randą, kad galima 
turėti savo namuką ir jame 
laimingai gyventi. Žmogus 
mokėdamas randą per kele
tą metų, galėtų įgyti savo 
locną namą su mažmožiais 
prisidėjimo keleto šimtų. 
Todėl atsišaukite į musų 
banką, o mes suteiksime vi
sas reikalingas informacijas 
delei pirkimo narni; ir lotų.4 
Jaigu kur norėtumėte pirk
ti namą arba lotą patinka- 
moj vietoj, atsišaukite prie 
mus, o mes vistiek sulygsi- 
me piginus ir gerinus, negu 
kiti agentai.

Oionais paduodame sura-t 
šą nekuriu ir lotų, kurious 
galima pirkti labai pigiai:

AUBURN AVE.
2 lubę medinis namas, 3 Storai ir 

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

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

2 lubu medinis namas, 2 gyvenimai. 
Randos atneša $288.00 metams. Kai- ' 
na .............. .'.............................. $2300.00.

2 lubą medinis namas, 3 gyvenimai. 
Randos atneša $336.00 metams. Kai
na ............................................... $3000.00.

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

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

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

ARCH ST.
1 lubų medinis namas. Randoa at

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

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

na     $2150.00.
ARCHER AVĖ.

2 lubų medinis namas. Kai- '
na ........................       $3000.00.

EMERALD AVE.
2 lubų medinis namas. Randos at

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

——: -----Randos at-
Kaina $2000.00.

Randos 
. Kai-
. $3000.00.
Randos at- 

Kaina $40,00.00. 
_j. Parsi&uodh 
.......... $2800.00. 
..'....“■'$'4000.00.

FISK ĘT. ;
2 lubų medinis namas, 4 gyvenimai.

Kaina ....................  $4500.00.
2 lubų mūrinis namas, 3 gyvenimai. 

Kaina .........................‘ $3200.00.
FOX ST.

lubų medinis namas, 6 kamba- 
Kaina .............’...., $1900.00,

HALSTED ST.
lubų medinis namas su štoru.

$3000.00.

gvenimas ir maudykle.
neša $204.00 metams. J

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

2, lubų .mūrinis namas.
neša $300 metams. j~

2 lubų' medinis' damas.
labai pigiai ,tiktai ............

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

1 
riai.

i
Kaina

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

2 lubų medinis narnas ir Storas su 
keturiais kambariais ant 2 lubų po 
9 kambarius. ' 
metams.

5

$2300.00.

Raudos atneša $430.00 
Kaina ................... $4000.00.

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

KEELEY ST.
1 lubų medinis namas, 6 kamba

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

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

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

MORGAN ST.
3 lubų bizniavus mūrinis narnas, sto

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

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

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

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

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

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

1 lubų mūrinis namas. Kai
na   $2500.00.

PARNELL AVE.
2 lubų medinis namas. Randos at

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00.
LOTAI.

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

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

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

4. Du lotai ant Western avė., ir 44 
gatvės. Kiekvienas loias $225.00 ir 
aukščiau.

JONAS M. TANANEVICEg 
3244 So. Morgas Šių
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Bridgeport, Conn.
Nors jau oras atvėso, 

naktįs pailgėjo, visi daržai 
užsidarė ii’ visa gamta ap
mirė, vienok kitų tautų ap- 
šviestesni žmonės susiranda 
sau tinkamus užsiėmimus ir 
uoliai dirba savosios visuo
menės ir tautos labui. Iš 
musų viengenčių ir-gi to 
paties reikėtų laukti, vie
nok jų daugumas ikišiol tik 
stiklinę garbina, vieni ant 
kitų užsipuldinė j a, prasi
vardžiuoja katalikais, cicili- 
kais, laisvamaniais ir vieni 
su kitais niekaip negal su
sitaikinti. Taip tai visi ir 
miegame, negu tik kada-ne- 
kada parengiame balių su 
svaiginančiais skystimais. 
Buvo girdėti, kad keletas 
jaunų vaikinų tveria kliu- 
bą, su tikslu platinti apšvies
tą tarpe savo brolių; par
sitraukus kiek lietuviškų 
knygų bei laikraščių įsteig
ti knygynėlį, pratintis prie 
skaitymo, lavintis kiek ga
lima lietuviškos ir angliš
kos kalbos, kovoti prieš gir
tybę ir tuom tikslu nepri
imti kliuban narių, kurie 
vartoja svaiginančius gėri
mus. Nors galutinų įstatų 
dar nėra, bet kliubas jau 
gyvuoja ir, kaip girdėt į jį 
prisirašė jau apie 30 narių. 
Gražus tai užmanymas, ver
tas kuodidžiausio parėmi
mo. Bet čia reikia primin
ti sena patarlė: “vaikas 
negimęs — tėvas pražilęs”, 
kuri labai tinka musų gy
venime. Dar vos-tik pradė
ta vykdyt minėtas suma
nymas, jau atsirado kitos 
minties žmonės, kuriems 
tas nepatinka, reikia tverti 
kitas kliubas. Jau ir ap- 
skelbimai-plekatai išdalinta, 
šaukiama susirinkimas, ple- 
katuose matyti, kad ir ko
mitetas jau išrinktas. Ne
teko girdėti, kokios pakrai
pos bus tas kliubas, gal po
litiškas, bet juk jau vienam 
tokiam politikos kliubui ne
senai užgiedota ‘ 
atsilsį”; manyčiau, 
pašalpinis kliubas, 
tokiam nematyti 
čia tvertis, nes čia 
yra trys pašalpinės
jos, o ir tos pačios neper
geriausiai gyvuoja, nes jau
čiama stoka narių. Na, tai 
greičiauisai šis antrasis 
kliubas kovos prieš pirmąjį 
nežinia kokiems galams, bet 
visgi ir jam reikia linkėti 
kloties, jaigu dar negimęs 
neliks palaidotas.

Darbai Bridgeport® eina 
negeriausiai, kaikurios dirb
tuvės dirba po 5 d., o kitos 
dar mažiau; pribuvusiems 
sunku gauti darbas. Iš lie
tuvių čia yra ir gražiai gy
venančių, nekurie turi sa
vus namus. Taippat ir pir- 
klyba keletas užsiima: yra 
8 smuklės, 2 mėsinyčios, 1 
saldumynų krautuvė, 1 sku- 
tykla, 1 laivakorčių ir pini
gų siuntimo agentūra ir 1 
drabužių ir šiaip mažmožių 
krautuvėlė. Ši pastaroji 
ant nelaimės pora savaičių 
atgal sudegė. Ketvirtą va
landą ryte iškilo gaisras ir 
buvo nemažai trukšmo, nes 
namuose gyveno 6 šeimy
nos, kurias pribuvę ugnage- 
siai turėjo per langus gel
bėti. Iš žmonių niekas ne
nukentėjo ir namą nedaug 
sunaikino nes į laiką buvo 
pakviesti ugnagesiai. Ieš
kota gaisro priežasties ir li
ko suareštuotas krautuv- 
ninkas, nes jis buvo inta-

amžiną 
tai bus 
bet ir 
reikalo 
ir taip 
draugi-

riamas padegime, kadangi 
savo krautuvę nesenai bu
vo apsaugojęs nuo ugnies. 
Pagalios jis ir pats prisi
pažinęs padegime. Dabar 
sėdi kalėjime ir ateinančia
me mėnesyj laukia teismo, 
nes niekas už jį neužstato 
2.500 dolerių reikalaujamos 
parankos. Kalėjime sėdi 
dar ir kitas vietinis lietuvis 
už pavogimą nuo savo drau
gų 205 dolerių. — Tikrai 
reikalinga musų jaunimui 
apšvieta ir blaivumas.

Berželis.

Cedar Point, Ill.
Šitas miestelis yra neper- 

senai susitveręs ir nėra dai
lus. Yra čia anglių kasy
klos, kuriose darbas eina 
neperprasčiausiąi, dirbama 
visas laikas, nekurie uždir
ba ir $40 į dvi savaites, o kiti 
tik $20 teuždirba. Čia dau
giausiai gyvena italai, bet 
yra nedidelis būrelis ir lie
tuvių, būtent apie 22 šeimy
nos ir 60 suvirsimi pavienių. 
Tarpe lietuvių yra visokių 
žmonių, yra dirbančių ir 
ant tautiškos dirvos. Yra 
čia pašalpinė draugija var
du D. L. K. Vytauto Kliu
bas, uždėta 7 dieną rugsėjo 
1909 metais. Draugija gy
vuoja neblogiausiai, kadir 
neuždaųg priguli, bet vis
kas vedama gerai. Patar
tina ir daugesuiam lietuvių 
skaitliui prigulėti į tą drau
gija, bet matyti musų žmo
nės nerangus, daugiausiai 
liuosą laiką praleidžia be
girtuokliaudami. Yra čia 
3 lietuviškos smuklės ir 1 
m ė siny čia., Ncuž da u gi a u si a i 
čia skaitoma ir laikraščiai, 
nes tiktai 13 asmenų. Pa
reina čia 19 egzempliorių 
šių laikraščių: “Saulės” 5 
egz., “Kataliko” 4 egz., 
“Lietuvos” 3 egz., “Kelei
vio” 3 egz., “Darb. Vilties” 
2 egz., “Vienybės Lietuvn.” 
1 egz. ir “Tėvynės” 1 egz. 
Nekuriems vietiniams lie
tuviams pavyko čia sutverti 
T. M. D. 129-tą kuopą, ku
rion iškarto prisirašė 10 na
rių. Kuopa nutarė daryti 
paskaitas, rengti prakalbas 
ir diskusijas, išsirašyti ke
lis laikraščius ir kiek gali
ma platinti tarpe lietuvių 
apšvieta. Ištariame širdin
gą ačiū tiems draugams už 
tokį gerą sumanymą ir su
tvėrimą T. M. D. kuopos; 
ateityje visi galės pasiskai
tyti'laikraščius ir pasiklau
syti prakalbų, nes kalbėto
jai bus parkviečiami ir iš 
kitur. Pauemunietis.

Shelburn, Ind.
Šitas miestelis apgyven

tas visokiomis tautomis, bot 
lietuvių labai mažas būre
lis čia gyvena. Iš ateivių 
daugiausiai čia apsigyvenę 
lenkai iš rusiškos Lenkijos 
ir iš Galicijos ir geras bū
relis nugarų. Lietuvių čia 
gyvena tiktai apie 6 ar 7 
šeimynos ir apie 30 pavie
nių. Tas mažas lietuvių 
skaitlius gyvena labai išsi
sklaidęs, nieko nesirūpina 
savo apšvieta ir, galima sa
kyti, išrodo kaipir visai čia 
lietuvių nebūtų. Lietuviai 
daugiausiai gyvena išsi
sklaidę per 2 ar 3 mylias 
apie kasyklas. Žmogus čio
nai atvažiavęs sunkiai gali 
surasti savo tautietį, nes 
daugumas jų kalba lenkiš
kai, nebenori savo kalbos 
ir eina su lenkais išvien.

Minėtame miestelyj nėra

jokios katalikų bažnyčios ir 
visi katalikai su savo dva
siškais reikalais turi va
žiuoti už 7 mylių į airių ka
talikų bažnyčią miestelyje 
Sullivan, Ind., nors ir čia, 
suprantama, savo kalba ne
galima susikalbėti, 
kokie trys mėnesiai 
atvažiavo čia lenkų 
gulmingos bažnyčios kuni
gas kokis-tai Pociecha, ku
ris čia pradėjo tverti nau
ją neprigulmingą len
kų parapiją, kas jam ir pa
sisekė. Atsirado daugybė 
lenkų ir keletas lietuvių, 
kurie prisidėjo prie to su
manymo, prisirašė prie mi
nėtos parapijos ir kiekvie
nas inmokėjo nuo $5 iki 
$25 statymui naujos nepri- 
gulmingos lenkų bažnyčios. 
Visi tie prisirašę prie para
pijos žmonės yra katalikai, 
taigi jie greitai suprato, 
kad priguli prie neprigul- 
mingujų parapijos ir dau
gumas apleido ją,, taip kad 
prie bažnyčios liko tiktai 
apie 18 narių. Bažnyčia 
jau statoma ii’ neužilgo ke
tinama užbaigti, jaigu pi
nigų nepritruks, 
toji bažnyčia bus 
pagal išskaitymą 
apie 900 dolerių,

Užuemunietis.

Apie 
atgal 

nepri-

Žinoma, 
maža ir 

atsieis

Adomaitis ir 
Publikai bu- 
juokų, nes 
daugiausiai

mėgsta tokius

Cicero, III.
Lapkričio 19 dieną š. m.

J. Jukniaus svetainėje 
“Rūtos” draugijos skyrius 
Cicero, III. parengė lietu
višką vakarą. Pirmiausiai 
orkestrą pagriežė maršą. 
“Rūtos” choras po vado
vyste p. Lankelio padaina
vo “Lietuvių Hymną”. Iš 
eilės pagal programą turė
jo kalbėti dr. A. L. Juška, 
bet jam neatvykus, kalbėjo 
dr. A. S. Rutkauskaitė, 
trumpai aiškindama, kad 
tėvai privalo drausti savo 
augančius vaikus nuo blogų 
draugavimų ir kuodaugiau- 
siai leisti jiems lankyti mo
kyklas. Monologą “Oficie- 
ras ir kareivis” neblogiau
siai išpildė K.
K. Demeikis. 
vo užtektinai 
musų publika 
vientik ir
lengvus ir gana tuščius vei
kalėlius, naudingų gi pra
kalbų vertę publika dar ma
žai supranta. Toliau kal
bėjo A. M. Sedcrevičius, 
kviesdamas visuomenę ra
šytis į “Rūtos” draugiją, 
skaityti knygas ir nenus
toti žmogui lavinus savo 
protą. Labai peiktina, kad 
daugumas musų tautiečių 
netik, kad patįs nemėgsta 
klausyti prakalbų, bet dar 
ir kitiems susirinkusiems tą 
užkenkia, darydami svetai
nėje neramumą.

Paminėsiu čia tiktai ne
kurtuos žymesnius vakaro 
programo dalykus. J. Niau
ru deklemavo monologą 
“Kiemsargis”. Kalbėjo dr. 
A. J. Juška. Choras padai
navo “ Jaunųjų tėvynainių 
hymną”, kuris publikai la
bai patiko. Bet geriausiai 
iš viso vakaro programo iš
pildymo nusisekė deklema- 
cija “Gamta ir Varguolis”, 
kurią išpildė P. Matuševi- 
čaitė ir A. L. B. Jos ilgi 
rūbai ir baltų gėlių vaini
kas ant galvos tikrai darė 
didelį įspūdį ir perstatė tik
rąjį gamtos gražumą. Ve- 
lytina P. Matuševičaitei ir 
toliau nepamesti energijos 
ii* lavintis scenos dailoje. 
Pabaigoje choras dar pa
dainavo “Atsisveikinimas 
Lietuvos”. Reikia ištarti 
širdingą ačiū visiems kal
bėtojams, deklematoriams 
ir “Rūtos” draugijai, ku-

. i T\ idi
nai linkėtina ir uoliau dar
buotis ant tautps Įąbo.

A. B. ten .(buvusi.
j >i. >tq 

Waterbury, Conn.
Nuo lapkričio 8 .dienos iki 

16 dienai čia > būva sureng
tos misijos Tėvo i Kazimie- 
ro-kapucino. Per tas 8 die
nas tasai misijonorius pa
sakė 24 pamokslus, kuriuo
se mokino doros, draudė 
nuo pikto ir visokiais bu
dais nurodinėjo žmonių 
blogus pasielgimus, o la
biausiai tuos, kurie paeina 
iš girtuoklystės; ragino 
žmones pamesti girtuoklia
vus, pradėti geresnį gyveni
mą, platinti apšvietimą, vie
toje, kad praleisti pinigus 
ant gėrimo, išsirašyti laik
raščius, skaityti knygas. 
Žmonės per tas dienas ne
galėjo sutilpti į bažnyčią. 
Waterburieciai dar nebuvo 
girdėję tokio pamokslinin
ko, daugumas pametė 
savo senus blogus darbus, 
daugumas susilaikė nuo 
girtavimo, tik nežinia kaip 
ilgai. Reikėtų neužmiršti 
tuos pamokslininko * pasa
kytus žodžius: “girtuoklis 
negana ką prageria savo 
kruvinai „uždirbtus pinigus, 
bet kartu apvagia ir savo 
šeimyną ir visą musų tau
tą”. * J. R.

Rockford; Ill.
Kaip 45-tam “Kataliko” 

numeryj buvo pranešta apie 
naują vietinės lietuvių pa
rapijos komitetą, kad jis 
perdaug “supenėjo” ir ten 
buvo užklausta “ar naujas 
komiteto pirmininkas pri
vers atnaujinti evangelijos 
skaitymą lenkų kalba”, 
taigi dabar tas menimas 
pradeda ištikimųjų apsireikš
ti. Štai nedegioj, 29 d. spa
lio š. m., buvo perskaityta 
lenkiška evangelija ir po 
evangelijos buvo lenkiški 
paaiškinimai, o laikui bė
gant tikimės ir kas nedėl- 
dienis sulaukti tokių “po
niškų” paaiškinimų. Kas- 
■žin ar ilgai dar bus nieki
nama musų kalba?

Lapkričio 12 dieną T. M. 
D. vietinė kuopa buvo pa
rengusi paskaitas iš Lietu
vos historijos. Nors tą die
ną buvo labai šalta, vienok 
žmonių prisirinko apie 50. 
Viena nelaimė, kad musų 
lietuviai nepripratę prie pa
skaitų ir negali ramiai nu
sėdėti svetainėje. Juk vie
niems vaikščiojant svetai
nėje, kiti nieko negali gir
dėti kas skaitoma. Tikima
si, kad kitą kartą susirin
kusieji supras mandagumą 
ir paskaitose ramiai užsilai
kys. Pertraukus paskai
tas, Alb. Petronis dekleiha- 
vo “Nusiminimas kovoje” 
ir Pr. Petronis — “Eik 
šian, bedali”. Deklemaci- 
jos nusisekė neblogiausiai.

Agnieškutės Švogeris.

Rochester, N? Y.
Ilgesniems vakarams atė

jus, teko man pavaikščioti 
po lietuvių grinčižĮS ir pa
raginti juos prie laikraščių 
skaitymo. ° Kaisti musų 
žmonės! Vieni klausia ar 
aš agentas, kiti —: kiek aš 
gaunu atlyginijjno fiuo laik
raščių leidėjų’, už. gavimą 
naujų skaitytųjų, 'vėl atsi
randa tokių, kurie sako, 
buk aš dykai gaunu laikraš
čius. Teko užeiti į grinčią, 
kur radau vieną moterį. 
Žinau, kaip tai reikalingas 
musų moterims apšvieti
mas, tad pradėjau inkalbi- 
nėti ją, kad užsirašytų laik
raštį. Tik štai toji mote
ris atsineša iškur ten mal-

O
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Čionai matoma Chinų imperatorius-vaikas ir Chinų premieras, o viršuje 
Chinų armijos oficierų štabas.

daknygę, atskleidžia prieš 
mane ir sako: “musų apšvie- 
ta — tai melstis, -o ne ci- 
cilistėmis būti, ne del ko ir 
kunigai uždraudžia gazetas 
skaityti...” Liūdna man 
pasidarė, matant tokį apsi
reiškimą, kad musų seselės 
taip yra paskendusios to
kiose tamsybėse.

Lietuvos Kareivis.

iš-
"Kewanee, Ill.

Pas mus darbai eina 
valios, pribuvusiems sunku 
darbas gauti. Lietuvių čia 
yra pusėtinas būrelis ir vi
si sutikime gyvena. Yra 
čia dvi pašalpinės draugi
jos: šv. Antano, turi apie 
130 narių ir Lietuvių Ukė- 
sų Draugija turi apie 60 
narių. Čia yra susitvėrusi 
ir parapija vardu šv. Anta
no, kuri turi nusipirkus lo
tus del bažnyčios statymo. 
Lapkričio 12 dieną čia su
sirišo moterystės ryšiu Ig
nacas Šaltis su Magdelena 
Baranauskiutė. Vestuvės 
buvo labai puikios ir ra
mios. Izabelė Žaldiekiutė 
gražiai padainavo keletą 
dainelių, kurios svečiams 
labai patiko.

Ponia Geleckienė sa
vo vyrą nesenai ap
dovanojo patogiu šuneliu. 
Dieve augink sveiką ant 
džiaugsmo tėveliams!

■ Martelės Švogeris.

Pittsburg, Pa.
Pittsburgo lietuviai susi

laukė nemažo apšvietos 
šaltinio, nes miesto knygy
nas atidarė lietuviškų kny
gų skyrių. Atidarant kny
gyne . lietuvišką, skyrių bu
vo parengtas vakaras, ku
riu susirinko labai daug lie
tuvių. Buvo sutaisyta la
bai gražios prakalbos, kur 
net keturi kalbėtojai kalbė
jo apie lietuvių tautiškus 
reikalus. Broliai lietuviai! 
ar ne laikas jau prie tokios 
geros... progos kiekvienam 
imti į rankas knygą, arba 
laikraštį, skaityti ir šviesti 
savo protą, negu kad vaikš
čioti kur gatvių pakampė
mis arba karčiamose muštis. 
Taigi lankykime visi kuo- 
daugiausiai tą miesto kny
gyne lietuvišką skyrių, ten 
rasime knygų visokio turi
nio ir jos duodamos dova
nai pasiskaityti visiems lie
tuviams iy lietuvaitėms.

Kenosha, Wis.
Jo Mal. Mihvaukees arci- 

vyskupas Messmer lapkri
čio 27 d. į vietinę lietuvių 
parapiją paskyrė naują kle
boną, gerb. kun. Joną Ga- 
deikį, kuris liglaikinai gy
vena Chicagoj, šv. Jurgio 
K. parapijoj. Kun. J. Ga- 
deikis šią naują klebono 
vietą apimsiąs praėjus po
rai savaičių. S.

Hazleton, Pa.
Čionai pasimirė nuo susi- 

žeidimo kun. Delininkaitis. 
Laidotuvės atsibuvo lapkri
čio 28 d. Kun. Delininkai- 
čiui medžioklėje šaunant 
šautuvas plyšęs ir sudras
kęs burną, iš ko netrukus 
ir pasimiręs. A.

RED. ATSAKYMAI.

Balandžiui, Ambridge, 
Pa. — Žinutė apie vaidus 
šeimynoje neindomi, nedė
sime.

Agoniui. — Eilės spau- 
don netinka, apart to dar 
ir savo adreso Tamsta ne
paduoda

TamstosLietuviui.
raštelis suvėlavo ir dabar 
jau laikraštin netinka, nes 
pereitam numeryj jau buvo 
apie tą, patį dalyką, rašyta.

Lietuvos Kareiviui. — 
Sulyg šventųjų vardų, tai 
geriau jie yra vartoti su
lietuvinti, negu skolintis iŠ 
lenkų visokius “iešius” ir 
“ošius”, tatai koresponden
cijos dalį tame klausime 
praleidome.

Suraminimas.
Pilietis bulmistrui, kurio 

pati ką tik palaidota:
— Ponas turi sau nors tą 

suraminimą, jogei (velionė 
mirė dar kaipo bulmistrie- 
nė. Ateinančiais metais 
bus rinkimai ir kas žino, 
kaip tas viskas butų dar iš
ėję.

Naujas išsiteisinimas.
Sodauninkas pamatęs 

vagilių įsilipusį obeliu ir 
skinantį obuolius, klausia:

—O tu ką čia dabar vei
ki?

— Aš čionai išpuoliau iš

Senas generolas į mer 
gaitę, kurią vedasi salio 
nan:

— Iš panelės tikras anio 
las. O, kaip didei gaila 
kad mudu nesusipažjnova 
keturiosdešimts metų pir
miau!

Smarkus grasinimas.
— Kiekvienam jūsų už

rašiau po ketvirdalį ūkio; 
bet jei man mirus nesusi
taikinsite ir barsitės, tuo
jau testamentą sunaikinsiu 
ir viską užrašysiu valsčiui.

Pirmasis
Lietuvių

DIENRAŠTIS
Amerikoje

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm
NAUJŲ METŲ

kaip 
tik bus suspėta 

ineiti į 
naujus

“KATALIKO” NAMUS
Be skaitlingo 

visuomenės pri
tarimo nebus 
galima tas dar
bas pradėti.

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuoj aus 
atsiliepia 
laišku

Vertėtų tat visiems 
Amerikos lietuviams 

tas sumanymas remti
Lietuviams juk rei

kia turėti kasdien po 
ranka žinių skelbėjas 
ir kelrodis. Pirmiau 
dienraštį leisti neleido 
nekurtos aplinkybės, o 
nūdien tas pergalėti ga
lima.

; Kas nori dienraščio ; 
!; tegu pritaria laišku.

J. M. TANANEVICZE i
I > 3244 S. Morgan St., Chicago, IH. ;

5



'' ■i

30. K.
LAPKRITYS.

Andriejaus ap. Justinos.

GRUODIS.
Eligijaus N.
Paulinos.
1 savaitė Advento. Pranciškaus Ks. 
Barboros.

5. -U. Kristinos, Niceto.
G. S. Mikalojaus vysk.

1. P.

Iš New Yorko praneša
ma, kad “tenaitine gildija 
ant Wall street atgijus. Po- 
perių kursas staiga pakilęs 
augštyn, o dideli finansistai 
ir maži akcijonicriai ramiau 
atsidusę, pamiršdami Bher- 
mano antitrustiuius įstaty
mus, net paskutinę bylų, 
įneštų federalinian teisman 
prieš plieno tinstą. O tai 
vis padaręs buvęs šios ša
lies prezidentas Theodore 
Roosevelt, kuris ilgu straip
sniu laikraštyj “Outlook” 
ėmęs ginti didįjį kapitalų ir 
pramonę nuo dabartinio 
prezidento Tafto užpuoli
mo; be to dar p. Roosevelt 
gale savo straipsnio pažy
mėjęs klausimų, ar Sherma- 
no antitrustiniai įstatymai 
esu naudingi visuomenei ir 
ar jie esą kompetentiški.

laiku
20-ties

Pir-

Kauno “Saulės” delega
tų surinktos Amerikoje 
gausios aukos pastaraisiais 
aikais sujudino beveik visą 
•Mdžiosios Lietuvos musų 
ietuvišką laikraštiją. Juk 
;ai maži juokai — dviem 
delegatam trumpu 
sukolektuoti arti 
tūkstančių dolerių.
miau Lietuvos laikraštija iš 
Amerikos lietuvių išeivių 
tik juokus krėtė, o nūdien: 
jau bene ar nemanoma su 
tais “išeiviais” susirišti ar
ty minusiais ryšiais^ kad 
paskui pasekmingiau juos 
butų galima milžti, kadangi 
išeiviams Amerika nesanti 
jokia tėvynė.

Autai p. Liudas Gira per 
. “Vilti” ima jau rupinties 
klausimu kaip reikią nu
kreipti išeivy be, “kad išei-

■ vis, ir ,svetu!‘ bebūdamas, 
jaustųsi lyg tėvyskėj- esąs, 
lead kuomažiausiai aikvotu- 

§ si jo sumanumo ir vieko 
veltui, ne tautai”.

Pirmiau tokie jų rūpes
čiai buvo mums svetimi, 

. bet musų gausios aukos, do
leriai sukursto juose dores
nes mintis.

S. L. A. centro sekreto
rius A. B. Strimaitis per 
“Tėvynę” 11-tai kuopai pa
aiškina, kad S. L. A. centro 
visas taip vadinamas lega
liais 
ties

negalima prezidentui Taf- 
l išnaujo kandidatūrų ir 

tuo pačiu žygiu išnaujo fak
tiškai išplaukia ant politi
kos pagrindų kaipo prezi- 
dentas-nominatas, netiek 
gal logiškas, kiek pasitikin
tis parėmimu visos opozici
jos, jau' senai besitaisomos 
priešai prezidentų Taftų. 
Pulk. Roosevelt, kaip gali
ma pramatyti, rinkimų 
kampanijoj skelbs radikali; 
nes reformas, republikonų 
partijos atgijimų ir, ačiū iš-' 
mėgintam savo popuietišku
mui, įstengs laimingai pa
traukti savon pusėn minias 
balsuotojų taimerių ir ma
žesnių miestelių piliečių. 
Lygia dalimi jį parems di
dysis kapitalas, tasai be vai
niko karalius, vienok des
potiškai valdantis Ameriką?

biuras
mieste

Pa., nes

turįs ras- 
Wilkes-Bar- 

tenai Su- 
siviejiniui išimta čarteris.
Kitur-gi, kaip ve New Yor
ke, Chicago, ar kur kitur 
S. L. A. negalįs savo biuro 
laikyti, nes tas priešintųsi 
valstijų įstatymams. Kito
se valstijose galima steigti 
tik Sus-mo šakas. Taigi 
centro sekretorius pataria 
arba visam S-mo biurui su 
spaustuve kraustyties į Wil
kes-Barre, Pa., arba-gi 
S-mų išnaujo perkorporuoti 
New Yorko valstijoj, tuo
kart mieste New Yorke esą 
busią galima laisvai veikti. 
Be to patariama dabarti
nius savo locnus namus ati
duoti nuoman, o Wilkes- 
Barrėj samdyties.

Panašios politikos gal ne
rastum visame sviete, kokia 
veikiama toj lietuvių išei
vių organizacijoj.

Tatai iš visko pasirodo, 
kad pulk. Roosevelt, kaipo 
kandidatas į prezidentus, 
turįs reprezentuoti politi
kos ir ekonomijos reformų 
pažangumą ir programą. 
Bet šalia to, apie p. Roose- 
velto busimąją kandidatūrą 
geriausiai pasakė popule- 
riškas New Yorko dienraš
tis “World”. Štai jo žo
džiai:

“Mr. Roosevelt butų lo
giškas Morgano kandidatas į 
į prezidento kėdę 1912 m. 
Nei vienas kitas kandida
tas, atstovaujantis dabar 
Wall street reikalus, nega
li tikėties sau panašaus pa
rėmimo. Taippat nei vienas 
kitas kandidatas su silpniau- 
siaja rinkimuose laimėji
mo proga neužsi tamsu ja 
labiau didžiosios pramones 
užsitikėjimo kaip kad Roo
sevelt”.

Taigi p. Roosevelto tre
cioji tarnysta prezidentuo
se negali but negalima. Irį 
jei pulkininkas R. bus 1912 
metais išrinktas, sulauksi
me ką naujo, nes tasai žmo
gus kaipir buvęs garsus Na-, 
poleonas siekia šiam kraš
tui imperijalirtiškios 

__ __ v , džios.
plunksna užsimojimu laik-| 
vsLŠiyj “Outtook” padaro. ' • «

, * *
Pulkininko Roose velto

atsiliepimas trustų apgyni
me, žinomas dalykas, tuo
jau atgaivino gildijų, ka
dangi visi suprato, jogei ta
sai atsiliepimas yra pirma
sis atviras pranešimas jo 
trečiosios kandidatūros į 
prezidentus 1912 metais.' 
Roosevelt, laimingas politi
kas ir priešginiavimo žmo
gus, tasai pats Roosevelt, 
kuris 1904 metais nors mi- 

_]ijonierių pastangomis iš
rinktas, paskui pirmutinis 
pradėjo antitrūstinę donki- 
šoteriją, dabar vėl nusitrau
kia radikalizmo ličyną, ku- 
riaja buvo pasipuošęs ini
cijuojant pažangiųjų repu- 
blikonų judėjimų, o koke-, 
tuodamas su Vakarų insur
gentais remiasi podraug* 
ant Rytų gildijos milijonų.

S

Į. • *
I Jis savyj jimgia du iikr 
rus priešgiuiavimus, vienų

val-

darbini, bet tik perpus ar- 
ja dar ir mažiau.

Kaip matome — nedidelė 
tai tų ponų darbdavių ma
lonė, kadangi ne jie moka 
algas išsitarnavusiems dar- 
bininkams-veteranams, bet 
pastarųjų jaunesni darbo 
draugai, kurie tam tikslui 
moka iš savo uždarbių nuo
šimčius. Tokias pašalpines 
kasas ir patįs vieni darbi
ninkai be niekeno malonės 
įstengtų inkurti ir užlaiky
ti, ir be abejonės dar su ge
resnėmis išlygomis.

Geresnį systemą mokėti 
darbininkams algas yra jau 
įvedus skerdyklų kompani
ja Chicagoj, Armour and 
Co. Ši kompanija kadan
gi pašalpos išdan pirmiau
siai nuo savęs paskyrė mi
lijoną dolerių ir mokės al
gas darbininkams sukaku
siems 57 metus ir tai tiems, 
kurie nuolatos dirbo tai 
kompanijai per 20 metų. 
Moterims darbininkėms bus 
mokamos algos sukakus 50 
metų. Vienok minėta kom
panija kiekvienam darbi
ninkui iš uždarbio tam tik
slui atitraukia tris nuošim
čius.

Geresnį systemą mokėti 
darbininkams algas norėtų 
įvesti Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas, Sa
muel Gompers, savo minė
tai organizacijai, turinčiai 
arti porą riiilijonų darbinin
kų. Gompers, pasekdamas 
Anglijos darbininkų pensi- 
jines kasas, reikalauja, 
idant į algų išdus dvi dali 
mokesčių mokėtų darbda
viai, o vieną dalį — darbi
ninkai. Ir jis teisingai iš
veda kad darbdaviai turį 
daug iš sunkaus darbinin
kų darbo pelno, taigi nors 
dalimi darbininkams senat
vėje tegu pagelbsti.

Toliau Gompers taippat 
teisingai patėmija, kad mo
kėjimas algų darbininkams, 
sulaukusiems tik 65 — 70 
metų, yra didžiausioji ne
teisybė, kadangi labai ma
žas darbininkų nuošimtis 
tegali sulaukti tų metų; o 
jei katrie ir sulauktų, tai 
visvieh trumpai tomis algo
mis turėtų naudoties. Dar
bininkas kadangi, nuolatos 
sunkiu fizišku darbu vargi
namas, jau po 50 metų nė
ra tikęs sunkesniam darbui, 
o pagaliau kas per 35 metus 
sunkiai del draugijos dirbo, 
tam reikalingas atsilsis ir 
tegu toksai savo vietą darbe 
užleidžia jaunesniam darbi
ninkui. z

Iš pusės darbdavių netei
singumas, į kurį Gompers 
atkreipia atidžią, yra faktas, 
kad visos tos kompanijos, 
įvedusius pas save pensiji- 
nį systemą, nenorinčios pri
imti darban darbininkų, tu
rinčių 40 metus, nežiūrint 
jų gyvumo, energijos ir no
ro dirbti. Geležinkelių 
kompanijos jau net po 35 
metų senumo darbininkams 
nenori duoti užsiėmimo, kas 
reiškia niėkdarystę, kadan
gi tokiuose jaunuose me
tuose negalima darbininko 
pasmerkti vargau ir badmi- 
rin. Už tai turės kilti 
smarki kova darbininkų 
prieš darbdavius, kadangi 
darbdavių panašus pasiūgi
mas — tiesiog nuožmus j ne
teisingas.

Reikalas pensijinio sys
tem© visos šalies darbinin
kams, darbininkų rateliuose 
yra plačiai apkalbamas, ir 
ar greičiau, ar vėliau tasai 
projektas turės įsikūnyti. 
Organizuoti darbininkai re
gis savo reikalus pridabos 
pačiame Washingtone per 

: gos lygios buvusiam jo už- savo tam tiktus atstovus,

APIE An

Pastaraisiais laikais apsi
reiškė smalki' sriovė netik 
darbininkiį 'rateliuose, bet 
eilėse darb&avjkį ir šio kraš
to valdini&ų, . ulant išsitar
navusiems aarbininkams, 
sulaukusiems tam tikrų me
tų, butų mokama algos, iš 
kurių senatvėje turėtų jie 
sau ramų užsilaikymų ir 
neprivalėtų apsunkinti ko- 
kiuo nors budu visuomenės 
ir pagaliau, kad tie ilgus me
tus dirbusieji seneliai, ne
turėtų senatvėje vargo bei 
nemirtų badumi, kaip nū
dien tankiai Amerikoje at
sitinka. Pasenusioms dar
bininkams algų mokėjimų 
vienok kiekviena pusė sa
votiškai supranta ir svars
to. Visupirmu vyriausybė 
(valdžia) savo išdo sekre
toriaus lupomis pataria al
gas mokėti tiktai išsitarna
vusiems valdininkėliams 
(klerkams), . dirbantiems 
valdiškuose biuruose, bet 
visai nutyli apie skaitlin
gus burius kitų darbininkų, 
dirbančių del valdžios ki
tose įstaigose ir vietose. 
Tas išrodo, tarytum, biuro 
valdininkėlis butų iš kito
kio molio nulipintas, nei- 
kad paprastas darbininkas, 
sunkiai dirbantis arsenaluo
se, pinigų kalvėse, laivų 
varstotuose ir kituose užsi
ėmimuose, kokius aniems 
valdžia suteikia.

Jei vyriausybė išteisybės 
rūpinasi savo darbininkų 
gerove ir nori pasitarnauti
pavyzdžiu, privalo algas pa
skirti visiems be skirtumo 
darbininkams, kurie del tos 
vyriausybės dirba. Gauna 
algas kareiviai ir jūreiviai, 
kurių daugumas net karių 
nematę;. ; duot) amą augštos 
emeritūros išsitarnavusiems 
visokios rųšies valdinin
kams taigi priderėtų at
kreipti doma ir į tuos piL 
kuosius rankpelnius, be ku
rių darbo nei tautos nei 
viešpatystės negyvuotų.

Algų valdininkėliams rei
kalas busiąs paduotas ap
svarstyti sekančiai kongre
so sesijai; tą reikalą refe
ruosiąs išdo ^sekretorius 
Mac Veagh; taigi organi
zuotieji darbininkai ir vi
dutinio 
Ii j anti 
privalo 
ti savo 
anie
įstatymus, kad kiekvienam 
valdiškam išsitarnavusiam 
darbininkui be jokio skirtu
mo butų mokama algos.

Apsireiškus tai algų mo
kėjimo sriovėi, didesnėsės 
kompanijos geležinkelių, 
mėsos, anglies ir kitos, įve
da pas save algų systemą 
visokeriopais budais. Ta
sai systemas yra vienok tik
rai kapitalistiškas nes pav. 
iš darbininko uždarbio ati
traukiama .fris arba penki 
nuošimčiai, iš kurių ir tai
soma pasenusį ems darbinin
kams kapitalas.

Be to apibriežtas metų 
skaitlius, kuriuos pragyve
nęs darbinmkaš turįs gauti 
algą ir turįš silštoti dirbęs, 
kas išrodo5) lyginai- pasity- 
mojimu. . .

Nekurios" kadangi gele
žinkelių kompanijos, kaip 
tai Rock Island, Burlington 
ir Quincy ir kitos darbinin
kams skaitinį metų pažymi 
nuo 65 lig 70, po kurių tik 
darbininkas turi teisų gau
ti algų, jei nuolatos tai kom
panijai dirbęs 20 arba net 
ir 25 metus. Be to dar tok-

« *
Lietuvių Informacijos 

Biuro Paryžiuje įsteigėjas, 
p. J. Gabrys, tik vienus juo
kus krečia iš Amerikos lie
tuvių. Šitai jis pastarai
siais laikais per “žvaigždę” 
praneša jogei tą “biurą” 
sumanęs jau suvienyti krū
von su kitų tautų biurais. 
Mat, pasak jo, tuokart lie
tuvių intekmč šimteriopai 
“pasididintų”. Bet tam į 
krūvų susivienijimui reika
linga, girdi, mažiausiai 600 
dolerių, ir tai tuoj aus, nes 
ponas Gabrys nenorįs ilgai 
laukti, jo malonybė trokš
tąs, kad pinigai, tie 600 dol. 
tuojaus butų sudėti. Ir iš 
kabio dar “padėkoja”, gir
di, jei amerikiečiai antį 
greitųjų 600 dok nesumestų, 
tai jiems' butų gėda!

Išteisybės, nežinia nei 
kas atsakyti tokiam drą
suoliui, kuris taip smarkiai 
mus, amerikiečius, pajuo
kia, tiesiog šaiposi.

Autorius, norintis likties 
nemirtinu, privalo numirti 
badomi. ?

Niekur turtą! taipgrei-

Dienraščio klausime
Daugumas mus klausia žadėto išleisti dienraščio, 

taippat daugumas per laiškus tiesiog klausia, kiek 
dienraštis lesnojus ir prašo anų tuo jaus jiems prisiųsti, 
arba laiškais atsakyti, kaip dalykai stovi su tuo dien
raščiu. Kadangi visiems klausiantiems persunku bu
tų skyrium atsakinėti, tatai per “Kataliką,” dienraščio 
reikale štai ką, atsakome:

Dienraščio leidimą atidedame ligi busimam pava
sariui, o tai delei tų priežasčių: Ant apskelbimų labai 
mažai dar gauta dienraščiui pritariančių, o antra — 
“Kataliko” nauji namai kaip tik lig Kalėdų bus pa
baigti. Paskui prasidės persikraustymas, kuris užims 
nemažai laiko, o be to išleistuvė. nūdien perdaug už
versta darbais. Taigi dienraščio leidimas nuspręsta 
atidėti ligi pavasariui.

Turime pažymėti, jogei laikraštis “Katalikas” kai
po ėjo, taip ir eis, nežiūrint, kad ir dienraštis kada nors 
turės pasirodyti “Katalikas” eis savo keliu, o dien
raštis vėl savo. Todėl prašoma už “Kataliką” atnau
jinti prenumeratą, kuriems yra jau pasibaigus, kadan
gi “Katalikas” nesustos ėjęs nekuomet.

J. M. Tananeviče,
“Kataliko” leidėjas.

idant kartais kongreso “tė
vai” įsikarščiavę nepadary
tų jiems skriaudos, pamiršę 
svetimų skurdų ir vargus.

SMULKMENOS.

luomo piliečiai, ve- 
darbininkams gero, 
išlaiko pareikalau- 
kongresmanų, idant 

pravestų kongrese

Jaunikiams mokestįs.
Kunigaikštijoj Reuss sei

mas užgyręs įstatymus, pa
gal kuriuos visi nevedusie
ji vyriškiai, taippat neve- 
dusios moterįs, sulaukus 30 
metų amžiaus, privalų vals- 
tybės išdan mokėti tam 
tikrus mokesčius. Mokes
čiai busiu imami nuošim
čiais nuo inplaukų. Nuo 
3 lig 6 tūkstančių inplaukų 
nevedusieji turėsiu mokėti 
metams penkis nuošimčius. 
Turinti daugiau inplaukų 
turėsią mokėti 10 nuošim
čių. Panašios mokestįs jau 
senąi buvo, projektuojamos, 
tečįau kaį,,kurįųQse Prųsų 
miestuose tas projektas pa
laidota. Taigi dabar ku
nigaikštija Reuss pasirodė 
pirmutinė Europoje visoj 
savo šviesoj.

Didžiausia krautuvė.
~ Londone- greitu laiku bus 
atidaryta krautuvė, kokios 
pagal savo ruimingumą ne
bus visame sviete. Visas 
bustas pastatydintas iš bal
tojo granito ir priešakis iš
nešus 340 pėdų pločio. 
Elektrų vielos visame buste 
turinčios 50 kilometrų il
gio, o visos elektros lempos 
suteiksiančios milijono žva
kių šviesų. Milžiniškose i 
salėse galį sutilpti šimtas- 
tūkstančių žmonių, kuriems" 
tarnaus 5 tūkstančiai tar-: 
nų ir tarnaičių 115 įvairios 
rųšies skyriuose. Buste 
randasi 24 keltuvai (eleva
toriai) ir 154 išėjimai su 
tropais. Ant stogo busian
ti padirbta bevielio telegra
fo stotis, o visame buste bu
sią 700 telefono aparatų. 
Tik vienai konstrukcijai to 
busto sunaudota 21 milijo
nas svarų geležies. Restau- 
ranų salės turėsiančios sti
klines sienas. Ant stogo 
vasaros metu svečiams bu
sią pritaisyti tam tikri dar
žai (sodnai), kur busianti 
ir kavinė. Ant stogo taip
pat busią padirbtas vai
kams žaisti piečius, kur 
tam tikros vaikų prižiūrė
tojos turėsiančios daboti 
vaikus, kuomet anų motinos 
bus užimtos savo reikalais 
krautuvėje.

Pražuvo vagonas su 
sidabru.

Rusijos senatorių tyrinė
jimai tomis dienomis suse
kė, pražuvęs prekinis, 
vagonas su 500 pūdų sida
bro lazdose;

Tasai sidabras 1906 me
tais iš Harbino buvo išsiųs
tas Peterburgan antrašu 
Rytų-Chinų bankan. Va
gonas su sidabru laimingai 
pasiekęs Siberįjos geležin
kelį ir tenai išnykęs, taip 
kaip į vandenį inkritęs. Da- 
leidžiama, kad sidabras iš 
vagono perėjęs į valdinin
kių kišenius ten, ant gele
žinkelio, bet podraug ma
noma, jogei tasai sidabras 
pranykęs jau pačiame Pe
terburge.

Dabar taigi ir ieškoma ko 
nepadėjus.

Tokie dalykai Rusijoj vi
sai neindomųs.

Bogrov nepakartas.

Iš Peterburgo rašoma, 
kad premįero užmušėjas, 
Dimitri Bogrov, nebuvęs 
pakartas,. .,: Kaip .buvo gar
sinta vyriausybės. Regi
mai Bogrov ant premjero 
pasikėsino liepiant augštes- 
niems valdininkams ir jam 
pažadėta už tai visiškoj i 
laisvė. Egzekucija, kaip 
žinoma, atsibuvus, bet pa
karta ne Bogrov, tiktai ki
tas pasmerktasis. Bogrov 
gi regis išsiųstas iš Rusijos 
ir dabar atsirandantis 
Amerikoje su svetima pa
varde.

Toji žinia yra tik kaipo 
gandas, visgi labai nepa
prastas, kadangi jis aiškiai 
charakterizuoja, jog Rusi
jos liaudis savo vyriausybe 
neužsitiki, nors ji ką-nors 
ir oficijališkai skelbtų.

•' Teisingumas Prūsų ka
riuomenėje.

Berlyne gvardijos feldfe
belis Gaedke įnirtęs užpuo
lė ant virėjo ir kalaviju 
smarkiai sužeidė. Dabar 
karo teismas piktadarį feld
febelį paliuosavęs nuo viso
kios atsakomybės, kadangi
— kaip patemyta ištarmėj
— teisėjai negalinti intikė- 
ti, idant Prūsų paaficieris, 
būdamas blaivu ir turėda
mas sveiką protą, butų ga
lėjęs kapoti už save žemes
nį kareivį. Feldfebelis 
teisme teisinosi, jogei jis 
buvęs girtas, tečiau papras
tieji karo teismai mažai ką 
daro iš tokio teisinimosi. 
Geriausiai teisybė pasirodė 
pirm kelių mėnesių, kuo
met vienerių metų girtas 
laisvanoris pasmerkta 11 
metams kalėjimas už .tai, 
kad prieš jį areštuojančius 
kareivius jis išsitraukęs ka
laviją.

Jei taip nevienodai sai
kuojama, tatai ir nėra Prū
sų kariuomenėje teišingu- 
.mo. i i
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KOKIOS GERIAUSIOS
DOVANOS KALĖDOMS.

Kalėdų, arba Dievo Už
gimimo šventė be abejonės 
iš visų metų švenčių yra ; 
meiliausia.

Visos krikščioniškos tau- < 
tos tą šventę apvaikščioja < 
kuoiškilmingiausiai ir tą 
dieną visokiais prieina- i 
mais budais stengiasi links- 
minties, kad ingijus sau 
bent kokią malonę. Suvie
nytose Valstijose ypatingai 
Kalėdos pagimdo didelį 
žmonių krutėjimą, rėksmą 
ir pasikakinimą.

Kiekvienas tik ir mąsto, 
kaip čia pasilinksminus, 
idant sau ir kitiems pada
rius malonumus idant tą 
dieną nesi jaučius liūdnu ir 
apvienėjusiu.

Kalėdomis abelnas pa- 
protįs liepia apsidovanoti 
dovanomis, tatai kiekvienas 
iš laiko po truputį skatiko 
renka, už kuriuos paskui 
butų galima nupirkti kam- 
nors dovanas.

Kalėdų davonų klausimas 
pas turinčius dideles šeimy
nas, daug giminių ir pažįs
tamų yra labai sunkus ir 
keblus, nežiūrint net į dide
les lėšas. Nes ar-gi tai 
lengva apgalvoti, ko kiek
vienam reikia, ko kas trokš
ta, kas kam patinka.

Paprastai atsitinka taip, 
kad ant visokių daiktų iš
leidžiama daug pinigų, o iš 
tų padovanotų daiktų nie
kas neturi naudos, o ret
karčiais dovanotuosiems tie 
visokie daiktai nei nepatin
ka.

Nesykį pav. pasitaiko, 
kad vienas ir tas pat as
muo Kalėdų dovanoms ap- 
laiko desėtką kaklaraiščių, 
arba antsyk kelias lempas, 
laikrodėlius ir kitokius vie
nodus daiktus.

Pinigai išleisti, dovano
jančio kišenius pasilieka 
tuščias, o gavusis dovanas 
buk tai dėkoja, o dūšioje 
kitką mąsto ir rugoja: Kas 
man iš to? Turiu už tai 
kuomi nors atsimokėti, iš
leisiu pinigus ir galiu taip 
pataikint kaip jis man pa
darė.

O tų su Kalėdų dovano
mis nesmagumų galima 
lengvai prasilenkti. Kas 
nenori laužyti sau galvos 
apie dovanas, kas nenori 
veltui išleisti pinigų, o turi 
širdingą norą savo artymus 
ar pažįstamus apdovanoti 
maloniomis dovanomis, te
gu dovanoms perka knygas.

Knyga — tai atsakanti 
dovana kiekvienam amžiui, 
kiekvienam luomui, kiek
vienai lyčiai.

By tik atlikus atsakantis 
išrinkimas, idant suteikus 
■kiekvienam veikalėlį, koks 
yra jam atsakančiausias, 
koks geriausiai tinka jo bū
dui ir koks jam gali atnešti 
didžiausią protui naudą, o 
to viso pasekmės visuomet 
bus užtikrintos.

Kiekvienas apdovanota
sis jausis užganėdintu, pi
nigai neišeis ant niekų, au
kotojas išleis mažiau nei 
pirkdamas kitokį kokį daik
tą, o apart to viso prisitar
naus visuomenei, kaipo ap
švietimo veikėjas tarp sa
vo brolių.

Apšvietimas — tai svar- 
blausias musų tautai reika
las, tai toji kasdieninė duo
na, be kurios musų išeiviai 
Amerikoje apsieiti negali ir 
be kurios yra labai sunku 
šioj šalyj gyventi.

“Kataliko” išleistuvė tu
ri įvairaus turinio Įmygu, 
kurios labai tinka Idekvie- ‘reikalams, 
nam Kalėdų dovanoms. iskaudžiai

Kaip senesniems, taip ir 
jaunesniems pasiūlytum 
Kalėdų dovanoms nusipirk
ti nesenai išleistą “Katali
ko” išlėistuvėje knygą 
SVEIKATĄ, kurios kaina 
tiktai 2 dol. Joje labai 
daug aiškių pamokinimų 
kaip būti sveikiems, kaip 
auginti vaikus ir tt. To
kios knygos lietuviškoj kal
boj dar nebuvo. Pasiūlija
me ir kitas dovanoms kny
gas, kokias galima rasti 
‘ ‘Kataliko ’ ’ katalioge.

Visokios-gi kitos dova
nos, susidedančios iš valgo
mų produktų, žibučių, to- 
aletinių daiktų, greitai susi- 
naudos, susinaikins ir paga
liau visai išnyks.

Knyga-gi tai dovana, ga
linti tesėti visam žmogaus 
amžiui. Ir juo ilgiau ji es
ti namuose, tuo darosi mei
lesnė, reikalingesnė ir 
teikianti mums daug 
minimų.

Mes lietuviai išeiviai

su-
at-

esa
me perdaug bėdini, kad 
istengtumėm leisti pinigus 
tuščioms dovanoms.

Išleiskime savo centus 
vientik ant to, kas mums 
gali suteikti morališką ir 
medžiagišką naudą, nesi
gailėkime pinigu knygoms, 
nes knygos tai apšvieta, o 
apšvieta tai geresnis ir lai
mingesnis rytojus.

KELI ŽODŽIAI APIE 
AMSTERDAMĄ, N. Y.

Užpereitam “Kataliko"” 
numeryj tilpo ilgoka kores
pondencija apm Amsterda
mo lietuvišką kolioniją: 
kaip ji atsirado, kaip grei
tai išaugo ir drūčiai susior
ganizavo stiprinu parapi
jom Man nemažai teko 
matyt margo svieto, — taip
ogi, pažįstu ne vieną ir ne 
dešimts lietuvišku kdlioni- 
jų čia, Amerikoj, vienok ga
na drąsiai galėčiau pasakyt, 
kad nedaug — labai nedaug 
atrastum vietų, kur lietuviai 
tiek nuveiktą ir tokiu trum
pu laiku. Kiek pamenu, 
tai dar tik septyni metai 
atgal svetimtaučiai apie lie
tuvius Amsterdame žinojo 
tiek, kiek ožys žino apie 
žvaigždes, o šiandien, trum
pai pasakius, lietuviai turi 
viešo turto mūrais, žeme ir. 
namais su viršum ant šimto 
tūkstančių dolerių, daugu
mas iš jų turi savo lomias 
gražias nuosavybes. Apart 
to gal niekur taip lietuviai 
nekimba prie “biznio”, 
kaip Amsterdame ir dau
gumui netik gerai, bet net 
puikiai sekasi: čia rasime 
lietuvišką ap tieką, drapanų 
krautuves, duonkepyklas, 
mėsinyčias ir kitus lietu
viškus “biznius"”, kuriuos 
nesarmata butų parodyt, 
musų didžiausiose kolioni- 
jose — New Yorke, Phila- 
delphįjoj, arba Chicago j. —į 
Tas yra gana svarbus žen
klas progreso tarp čionykš- 
čių lietuvių, svarbesnis dar; 
todėl, kad šioje šalyje gal 
niekas taip daug nereiškia,, 
kaip vertelgystė ir pramo
nė. į

Rašęjas pereito straips
nelio -apie Amsterdamą, 
tarp kitoko pasakoja, jog; 
nors vietinis klebonas, kun. 
J. Židanavičius, daug pasi
darbavo sutvėrimui parapi
jos ir pastatymui bažnyčios, 
ty. abėlnai bažnytiniuose ir 
tikėjimiškuose reikaluose, 
tai vienok labai yra prie-

Už tai rašė jas

kleboną, — kam jis bičiuo- 
liuojas su lenkais, kam ne
duoda tvertis tautiškoms 
draugijoms, kam stabdo 
abelnai kultūrišką lietuvių 
darbą ir -tt. žodžiu, kun. 
J. Ž. nupieštas taip juodo
se spalvose, kad juodžiau 
jau ir negalima. Aš neno
riu tikėt, kad rasėj as, tokį 
paveikslą piešdamas, butų 
turėjęs piktus šmeižimo no
rus — manau, kad nežino
jimas aplinkybių, kaip ly
ginai stoka logiškos kriti
kos, nenoromis privedė jį 
prie išvedimų, kurie gana 
toli skiriasi nuo teisybės.

Kaip kiekvienas šio pa
saulio asmuo, taip ir kun. 
J. Ž. gali turėt savo klai
das — ir be .abejonės jas 
turi — kas-gi 5š mus jų ne
turėtų? Vienok siuom kar
tu minėto rasėjo pasakoji
mas reikalauja pataisymo.

Jau minėjau apie puikų 
susiorganizavimą lietuvių 
Amsterdame ir apie gero
kus žingsnius, ‘kokiuos jie 
padarė prameni j o j.

Bešališkai svarstant, reik 
pripažinti, jog tas atsitiko 
labiausiai to paties energiš
ko klebono pagalba. - Man, 
kaip ir visiems amsterda- 
miečiains žinoma, kaip rū
pestingai jis pats remia lie
tuvišką pramonę ir kaip 
vartoja visą «avo ' intekmę 
pakėlimui ir praplatinimui 
pramonės tarp savųjų, — 
jaigu ne jo pagalba (tan
kiai pinigiška), tai vargiai 
butų amsterdamiečiai galė
ję pasigirti tomis gražiomis 
krautuvėmis, kokias šian
dien nevienas turi, o kurias 
kitaip žydai laikytų. Man 
rodos, kad tai nemažas nuo
pelnas vietinio klebono ir 
pavyzdis vertas sekimo ki
tiems klebonams.

Teisybė, kiek ir aš žinau, 
tai kun. J. Ž. buvo priešin
gas susitvėrimui T. M. D. 
kuopos ir nelabai prielan
kiai žiuri į S. L. A kuopą. 
Tas vienok dar nereiškia? 
kad jis nebūtų geras lietu- 
vis-patrijotas, o tik koks 
lenkomanas, -kaip jį nori 
perstatyt anas korespon
dentas. Aš pamenu atsiti
kimą, kada anuo metu vie
šėdamas pas jį p.B.K.Bale- 
vičia (tuom laiku buvęs 
T. M. D. prezidentu) norė
jo sutverti ten T. M. D. 
kuopą. Jam taip kun. J. Ž.; 
patėmijo: “Jaigu busi T: 
M. D. prezidentu ir vesi tą* 
draugiją, kaip dabar, visą 
laiką — tai aš nekados ne
busiu ^priešingas — dar pa
dėčiau. Vienok visados ne-; 
galėsi juom but, draugija; 
vėl papuls į Tankas cičilikųi 
ir pasidarys tuom, Isuom jiį 
buvo keletą metų at
gal ir vietoj apšvietos sėsi 
pliauškalus ”... Kiek man 
žinoma, nėra priešu nei S. 
L. A., nei T. M. D., bet 
yra priešu tų, kurie ir S. L. 
A., ir T. ,M. D. nori pravest 
į socijalistišką pakraipą. 
Kaip 'galima reikalaut, kad 
kunigas but prielankus1 S. 
L. A. kuopai, jaigu tos kuo
pos vardu parsikviečia- iš 
Brookly.no kokias katarin- 
kas, o ne kalbėtojus, o ’tos 
katarinkos, -sykį užsuktos, 
daugiaus apie nieką necypia, 
kaip tik apie tikėjimą in 
bažnyčią, bažnyčią ir kuni-j 
gus, nors S. L. A. niekam 
neliepia apie tai kalbėt. To-j 
kiu budu musų tie “cicilit J_ _______ i !

tiškas organizacijas, tik blė-į 
dį joms daro savo nepraus-- 
tomis burnomis, nes dau-Į 
giaus žmonių nubaido, ne
gu -pritraukia prie organi
zacijų, kurios savo pama-

Esant ^algjijo apvaikš- 
čiojimui, kada Amsterdame 
buvo apsilankę p. Gabrys 
ir tas pąts -m Bal., vieti
nis klebonąs stačiai pasakė 
savo parąpijonams viešai: 
“tokių kalbėtojų netik ne
draudžiu, (jbėt prašau, kad 
klausytut, nes nuo jų galit 
išgirst apie reikalus musų 
tautos, kuriais mes visi lie
tuviai privalom rūpintis”... 
Kitą nedčldienį pasakė vėl 
puikų pamokslą apie nau
dingumą ir reikalingumą 
Tautiško .Namo Vilniuj ir 
čia pat surinkta rodos su
virsimi 100 dol. tam tikslui.

Strazdo paminklui taipgi 
sumesta kelios dešimtįs do
lerių, “Saulės” delegatai, 
kun. Tumas ir kun. Olšaus- 
kis, irgi buvo labai užganė
dinti iš amsterdamiečių au
kų. Trumpai kalbant, per 
vietinio klebono intekmę 
amsterdamiečiai gal dau
giau aukavo visokiems tau
tiškiems reikalams, negu ki
tos ir didesnės kolionijos ir 
nieks negali užmest nei 
jam, nei .amsterdamiečiams 
abelnai. kad jie atšalę delei 
Lietuvos reikalų. • O kad jis 
nenori duot gaspadoriaut 
Amsterdame kokiems “ci- 
cilikams”, kurie nemoka^ 
žodžio susiliabizuoti, o nori 
kitus pamokint (kaip ana; 
“Drauge” Semaškos laiš
kas) tai kas čia perdyvas? 
Apaštalai tokios evangelijos 
ir tokio gudraus “mokslo”, 
kokį ;skelbia “Keleivis” ir 
“Kova”, randa priešus ne
tik Amsterdame pas kun.! 
Žid,, bet ir visur tarp iš
mintingesnių žmonių, — 
net tarp pačių šiek-tiek 
mandresnių* socijalistų...

Ne, kun. Žid. nebuvo ne
kados priešu1 apšvietos, nei 
nėra lenkoinmm, nors dar 
nesenai vbs1:' ątšimiriė ’ sau 
savo pri*gii®šį lietuvišką 
kalbą, kurią' Lenkijoj būda
mas buvo pamiršęs. Taip
gi neteisybė, kad jį butų 
Amsterdaman iš Lenkijos 
parkvietęs kun. Gurskis.

Gerai Žinantis.

VISOKIOS ŽINIOS.

o®

W.MOHGANl

Perstatoma Persijos jaunasai šachas, salia jo susispietusiPerstatoma Persijos jaunasai šachas, šalia jo susispietusi minia prieš 
Persijos parlamentą Teherane, o viršuj — Persijos finansų valdytojas, ameriko
nas Shuster, už kurį Rusija rustinasi ant Persijos.

Franci jos valdiškoji sta
tistika liudija, kad 1911 me
tais pirmaisiais šešiais mė
nesiais visoj Franci jo j mir
čių skaitlius perviršijęs gi
mimus 18.279 asmenimis. Iš 
to ašku, kad Franci jos gy
ventojų skaitlius nuolat 
mažinasi.

Argentinos sostainėn Bu
enos Ayres andai pranešta, 
kad respublikoj Paraguay 
prasidėjus smarki revoliuci
ja ; ar tai bus koksai naujas 
sukilimas, ar atnaujinimas 
senobinio judėjimo — tuo 
tarpu neišaiškinta.

Viduriniu reikalų minis
terija suteikė pašalpą 88 po- 
licistams, 
Kalnaberžių 
gubernijoj, 
Stolypiuui.

saugojusiems 
dvarą, Kauno 
gyvenant ten

a

valdiškai ap- 
vokiškasis

Vokietijoj 
skelbta, kad 
skraiduolis “Berlin” taip il
gai busiąs Agadyre, Morok- 
ko pakraščiuose, kol trak
tatas su Franeija nebusiąs? 
patvirtintas tam tikrais pa-? 
rašais.

Sausyj ateinančių metų; 
atsibusią rinkimai atstovui 
Vokietijos parlamentam 
Agitacija visur tik verdan
ti
miega.

Ir Prusą'lietuviai ne 
r

Apšvietos ministeris pa
liepė pasitraukti iš savo vie- 
tosTomsko universiteto pro- 
fesoriuį juridiško fakulteto 
Malinovskiui, nesenai pa
trauktam teisman už para-; 
šymą knygos '“Kruvinas 
kerštas — mirties bausmė ’ ’, 
apie kurią savu laiku prie
lankiai atsišaukė Levas 
Tolstojus.

Andai labai daug visokių, 
kalbų paleista svietan, kuo
met prašalinta iš užimamos 
vietos Anglijos karaliaus 
kapelionas, pastorius Far-į 
raz, kuris apsivedęs su ame-’ 
rikone. Pastorius kaltina-; 
mas už nemoralinį gyveni-? 
ma.

Austrijos arcikunig. Pra
nas Salvator andai atsisa
kęs tarnauti Austrijos ka
riuomenėje, būtent buti^ 
raitelių divizijos komen
dantu, kadangi sosto inpė- 
dinis Pranas Ferdinandas jį 
pašiepęs už brutališką ap
siėjimą su savo kareiviais 
paskutinių manebrų metu, t

* i
Maskvos mitropolitas 

Vladimiras kreipėsi į sino
dą prašydamas, idant šis 
užbėgtų platinimuisi moky
klose Levo Tolstojaus vei
kalų. Tie veikalai, neišski
riant ar filosofiški, ar 
bėletristiškį, pagal mitro-; 
politą yra “priešingi religi
jai” ir išvedą iš kelio jau
nąją kartą.

San Domingo respubli
kos prezidentas Uaceres an
dai miesto gatvėje nušau
tas. Piktadariai greitai su
imta. Anais buvę genero
lai Tejer ir Pimentel. Ka
ro teismas ant greitųjų 
nusprendė abudu sušaudyti 
ir nusprendimas tuojaus iš
pildyta. Tomis dienomis 
San Domingo kongresas ap-< 
sirinksiąs sau naują prezi
dentą. -i

ja, kuomet pastaroji tąsėsi 
su Franeija už Morokką. 
Anglija buvo parengusi 
Pranei jai pagalbon sayo 
armijos 150.000 ir karo lai
vyną. Vokietija teeiau tai 
užuodė ir Franci jai nusilei
do. Ir gerai padarė, nes 
butą žlugus.

PADĖKA AMERIKOS
LIETUVIAMS.

.. .u;Bosnijoj jr ^Įercegovinoj 
Austrija dį^in^ųti skaitlių 
kariuomenėj prasidėjus ka
rui Italijos su Turkija^ 
Austrija prisibijanti, idant; 
tasai karas’ųiesukeltų au<į- 
ros ir Balkanuose, to delei 
išlaiko ir pasigamina.

kai”, įsimaišę į musų tau4 ' '* ‘ i
Meksiko vyriauaybė suti-s; 

ko Dhinams išmokėti $l-! 
500.000 kaip© atlyginimą už - 
užmuštuosius chinus revo
liucijos metu. Kaip žinoma?

* i
Iš Portugalijos praneša-? 

ma, kad monarehistai vis dar 
laikosi minties kuomet nors 
pulties ant respublikos.; 
Regis jie yra ingiję du karo 
laivu ir maną bombarduoti 
kai kuriuos Portugalijos 
pakraščius. Republikonai 
tomis žiniomis esą labai ne
pakakinti.

Vokietijos metalurginių 
fabrikantų organizacį j a,’
kad pralenkus neku
rtuos savo darbininkus, no
rinčius Straikuoti, nuspren- 
džius, iš savo fabrikų tuo
jau prašalinti 60% darbi
ninkų; tasai nusprendimas 
palytės beveik 70.000 dar-; 
bininkų! Kitokios nesusi
pratimo priežaštįs nepa
duodama.

* į
Iš respublikos Venezue-! 

lės pranešama, jogei tenai 
prieš dabartinę vyriausybę 
pradėjęs kovą buvęs kita4 
dos garsus minėtos respu-į 
blikos prezidentas Castro. 
Jisai Kolumbijoj susitaisę® 
laisvanorių būrį ir intrau- 
kęs įVenezuėLės sienas. Ir 
pirmu sykiu j jam pasisekusi 
valdišką kariuomenę ap-į 
veikti. Už taigi jijgus lai-l 
kus apie CaStro nėbuvo nie4

Japonijos vyriausybe bu
simiems metams buvo ųu-į 
manius padidinti .biudžetą! 
armijos ir karo laivyno rei
kalams, bet tam padidini-? 
mui pasipriešinęs finansų 
ministeris, grafas Yamamo
to. Delei to norėjęs rezig-i 
nuoti visas kabinetas, bet

čiau visvien biudžetas ne
padidinta. į

“Birutės” No. 2 randam 
sekančią p. Vanagaičio pa
dėką:

Didei gerb. Viengenčiai! 
Labai atsiprašau, jog tiktai 
šiandien išreiškiu savo šir
dingą padėką už visą man 
išrodytą gerą viešiant jūsų 
šalyje. Pirm kėlių dienų 
parašiau į jūsų laikraščius 
kelis žodžius, kuriuose ma
niau išreikšti savo jaus
mus, tikiu jog juos busite 
paskaitę tuom tarpu. Nėra 
galima minėti visų vardus, 
kurie prisidėjo prie to pra
kilnaus darbo. Bet, buki
te pertikrinti, jog man pa
dėka paeina iš tikros lietu
viškos širdies, kuri visus 
lygiai su ta meile apglobia, 
kurią vadiname tautiška. 
Nusitikiu, jog šita mano ke
lionė atneš didžią naudą vi
sai lietuvių tautai. Geisti
na tiktai butų, jog nekuo- 
met neatvėstų šita tautiš
ka pasišventimo ugnis, bet 
kad ateitinėj da daugiau su
liepsnotų ir sutirpytų tūlų 
musų brolių ledais aptrauk
tas širdis. Nepamirškite 
remti savo brolius, gyve
nančius Mažojoj Lietuvoj, 
neatitraukite jiems savo 
pągelbos ranką, pakol ne
stovės ant tvirtų kojų, ty. 
bus .atgiję tautiškai. Už
imant kovą su .savo politiš
kais priešais, labai reika
linga mums parama. To- 
gidel. kiek kas galite .su
šelpkite mus toje kovoje.

Su tautiškais linkėjimais 
ir geroves lietuvių giminei 
ttrdkštantis,

jonas Vanagaitis.

Į Praeityj visuomet galima 
rast sdaug pamokinimą atei

7



KAZYS PUIDA

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

Nur der verdient sich Freiheit wie das 
Leben,

Der taeglich šie erobern muss.
Goethe.

(Tąsa).
Mainos žmogaus pamėgimai, norai, sympatijos., 

kodėl-gi meilei kito objekto nepasiieškoti, kuomet 
meilės veiksnys mobiliu. Ir ištiesų jis niobilis, nes 
poėta primena savo meilužei tuos laikus, kuomet ji

Tik mane vieną, o mergina!
Tik mane vieną bematei. (11)

Bet kas iš tokio matymo, kas iš jausmo svajonių, 
kad tasai “tik vienas” bėdulis, poėta tuščiomis kiše
nėmis. Viena meile sotus nebusi, todėl geriau “didž
turčio senio kosuliai”, negu sparnotos ir lakios poėtos 
svajonės po troškimų viešpatiją.

Ir apviltas, suvedžiotas' poėta 
mo skausmą krutinės gelmėse ir 
mosios:

Na! imk, apgauk jį teip lengvai, 
Kaip mane jauną apgavai. (11).

Bet tasai mosterėjimas, tai
tas. Poėta sunkiai turėjo nukęsti dėlei mylimosios 
apvilimo, jeigu pradėjo jau visoms moterims nebeti
kėti. Skaudžiai sužeidė jausmingą poėtos širdį “duk
ters nusidėjusios Jievos”, jeigu jo senis krakusas 
ilgą savo gyvenimą tiktai tai pastebėjo, kad 
drabužis

užrakina apsivili- 
mosteri ant myli-

ne lengvas daik-

per
jn

... — paskiąusios vis mados, 
Bet protas — marą atmena metus. (129)

Ir senio
ėta pataria

krakuso patyrimais pasiremdamas, po-

Mano gimtiniai nameliai *
Negalėsiu jus matyt! (15)

Tasai nusiminimas, tai tolimi laike, ’^et artymi 
širdyje tos tragedijas skardai virpa 
džias ir rauda: 4 f

Kur bakūže samanota, I
Kurioje gimiau ... . t

vju'kia, skun-
DiTBELTAVOS MARKES KOŽNA DIENA IKI KALĖDŲ.

Neveskie, vaikine, 
Neveskie, pačios! 
Neteksi, vaikine, 
Liuo'sybės saldžios! (31) 
tos “liuosybės saldžios”, bet dar gi 
Už būvį, tėvynę /
Atseis tau kovot, — 
Pati išsišiepus
Tuojau ims vaitot. (32)

O tokios “išsišiepusios pačios” vaitojimas ne toks 
jau malonus dalykas.

Ir giliausio erotinio jausmo padangės turėjo už
leisti vietą šėmam, pilkam gyvenimo realizmui. Sva
jonių sritis pasikeitė apvilimo nuodais . . . apsigo
bė skepticizmo skraiste ...

Kas ta plėtos apdainuojamoji Onelė, iškurni — 
' nieko nežinia. Biografas nevienu 

ria apie Vaičaičio realinio jausmo 
riškąja lytimi. Saujelė suvytusių 
ir nevieno spindulio tikros šviesos,
apšviestų ir kritikams duotų medžiagos tikrai ir gali
mai arčiau teisybės nupiešti poetą gyvu žmogumi.

Ir ne tik

žodžiu neprasita- 
santikį su mote- 
faktų, abejotinų 

kuri musų poetą

Kur tos mislys. mano jaunos, ; M
' Linksmos, kaip drugiai? (16)

Kaip poėta neverks, kaip jis nesiskųs, jei jo akyse 
nuolatos stovi platus, lygus Siiitautiečių laukai, ku
riuose gimė, užaugo, kurie jo įspūdingą sielą savo me
lancholija ir skardžiai-liudnomis artojų dainomis gai
vino ... Ir prisimindamas gimtines vietas, poėta 
piešia:

Tenai pušelės siūbuonėlės,
Plačiai ištiesusios šakas, i
Viliojo jauną artojėlį
Ilsėties per dienos kaitras. (41) ’

O jis pats toli nuo tų “pušelių siūbuonėlių”, toli 
nuo gimtinės — ant nesvetingų Nėvos krantų.

Ne! aš neturiu dalies! , ' = .
Oi, kaip šiandien vargas spaudžia,
Nėr kam nė pasigailėt, ..
Nieks prie savęs čia neglaudžia . . . (15)

Šalta, nejauku ir svetima ant Nėvos krantų! Ir 
pažvelgęs išten tėvynėn, poėta mato liūdną paveikslą
— viskas atsimainė:

Dabar ne eglė .ten siūbuoja,
Išskėtusi plačias Šakas:
Tai motinėlė ten dejubja,
Iškėlus sielvartpj rankas. (41)

Ir tėvelis, tas šeimynos maitintojas, tasai ąžuolas- 
ramstis, jau nežiūri augštyn drąsiai pakelta galva ir 
smalsiomis, pasiilgusiomis akimis, bet

Tėvelis verkia tik baltasis,
Kasdieną eidamas senyn. (41)

Ir mergytė skaisčioji, ta
Seselė rauda tik jaunoji,
Butas žaliąsias skindama. (41)

Ne, tai persunkus, nebepakeliamas poėtos šeimy
ninis rfeginys, prie kurio jaučiasi pats prisidėjo į ku
nigus eiti nenorėdamas. Poėtos širdis kraujais apsi
lieja, norėtų bėgti, gelbėti, vilties žodį pratarti, bet ne
gali — juk jis kone išvytas iš tėvynės. Deja — namie 
dar likos brolelis nors ir mažas, bet vis gi busimas 
darbininkas, jo tai prašo poėta:

Broleli mažas! tu nors stokie 
Į mano vietą pas tėvus, 
Ir laimės sau ir jiems ieškokie, 
Beardamas plačius laukus. (41)

Gyvenimas bėga srauna srove ir nepaiso poėtos 
troškimų. Skausmas auga stebėtinai didelis ir aštrus
— ir niekur susiraminimo, niekur nė šešėlio paguo
dos — niekas jo nebeprašalįs. Tik širdies gelmėse 
guli Litauensschmcrz, kurį viena ateitis-skaisti ir gie
dra nuraminti neįstengs, kol tas bus.

■ Pūskit, vėjai, pūskit, žiaurus!
Pūskite be paliovos!
Ir išpūskit vėtros žiaurios : .
Kančią iš jaunos galvos. (32) į,

kiek palengvės ilgesio sopulys tos skaistesnės ir

CZEDYKIT 
I2th STREET 

STORE 
MARKES.

12th Street kampas Halsted

JOS VERTOS 
$2.50 PINI
GAIS ARBA 
$3 IMANT 
TAVORU.

Didžiausias SIUTŲ Išpardavimas
Kokį kada musų krautuve turėjo.

- BET-KOKS $15 ARBA $20 MOTERISZKAS 
. SIUTAS TIK $5.00.

Seržo Siutai, Mišrus Siutai, Nepaprasti Siutai, Škotiškų 
SHEz Vilnų Siutai, Mėlyni, Rudi, Žili, Žali ir Juodi.

Pasiskirk iš viso musų sandelio. Didesnio siutų atpiginimo nebu- 
vo. Šitas reiškia dide1į užčedijimą nuo $10 ir $15 ant kožno siu- 

A to. Tai netikėtina teisybe, bet vienok-gi ir vienas peržiūrėjimas 
fir / 1 ’ sandelio pertikrins kad mes sakome teisybę. Apie ©E flfi 
I /A\ \ 150 siutų del pasiskyrimo po............................................. vwillU

EXTRA PARDAVĖJAI
nei ant toliau atidėti.

patarnauti Jums. Mes ypatingai 
pasirengem kad apžiūrėti užsi
kimšima ir nereikes laukti ilgai,

Kiekvienas kotas yra gražiai išpamušaluotas su geru, drutu atlo- 
su, gvarantuotas patekti ant dviejų sezonų ir kiekvienas pasiutas 

ko geriausiai. . MADOS pe
rstata šio sezono geriau
sius nurodymus, Sijonai 
yra sudėti iš lygių palų ar
ba kvolduoti in apačią. A- 
pie 150 Siutų pasiskyri- 
mui tiktai po..................

Pribnkit greitiii ir im- 
raSaJ ga hit pirmą pasiskyrimą 
taip kaip gerinusi siutai eina pir
miausiai. ATMINKIT jus suččdy- 
sit 810 iki $15 ant kiekvieno sinto.

Lietuviškoje aptiekoje
Krzywinskio

Kambarys Optiszkas

Memorial Ball* a Specialty.
> Mefihuo Bell Faaadry Co, *Bitlaore^d.,U.S. £.

ne-
pa- 
dėl

gal
giedresnės ateities belaukiant-.

Tokio nusiminimo bei liūdesio valandomis poėtos 
širdis nepakelia linksmų, gyvenimo pertekusių reginių: 

Oi, neoškit, ntgužėliai, 
Kad ir esat šiandien statąs! 
Nedainuokit, piovikėliai, 
Kad dirvonai jūsų platus! (18)

Ir priežastįs tokio prašymo-maldavimb aiškios, sa
kyčiau, peraiškios. To pasėlio vaisius ne poėta nu- 
skįs, bet kiti. Jam negaila vaisių, bet, kuomet visi ir 
viskas linksmybės ir gyvumo apgobta, o poėta nesten
gia drauge su visais linksminties, jis ’-atvirai pasi
sako :

b.
Nuliūdimo ir ilgesio valandomis, kurių nevieno 

jautraus žmogaus gyenime netrūksta, poėta prisime
na tarp Peterburgo ruko tolimąją tėvynę ir, ilgesio 
galybės pagautas, užmiršta tą skaudųjį tėvų apvyli
mą ir sušunka “ašarotomis akimis”.

Ak! kam ašaros mamelės
Negalėjo užlaikyti! (15)

Ir liūdi, ir sieloj ęs poetą dėl tų praeities dienų, 
dėl tos šeimyninės tragedijos, kuri būtybės priešauš
ryje kartų jausmą pažinti davė. Gaila jam gimtųjų 
laukų, pievų, visos apylinkės. Bet tylios, audra 
prabįlančios, tik, ramia versme bedugnio skausmo 
gimdytos, teka ašaros iš ilgesio apgobtos širdies
tėviškės, dėl to, kad likimas ir “baltųjų tėvelių” gi 
liausi ir slapčiausi troškimai susipynė vienan. skau
dulio akordam Svietiškosios inteligentijos der son- 
nige IVeg — tai kruvinas lietuvių atgimimo Disforijos 
puslapis. Viešpataująs tuokart lietuvių visuomenėje 
tautinis konservatizmas susidūrė su naujųjų laikų ir 
realinio tautos gyvenimo reikalavimais ir pagimdė 
svietiškojo lietuvių inteligento tragediją. Iš idėjinio 
atžvilgio, prisitaikant prie anų dienų politiniai-visuo- 
męninio lietuvių padėjimo, tasai konservatizmas vi
siškai išteisintinas. Noras sutaupyti produkuojamo: 
sios inteligentinės jėgos ir užlaikyti jos tėvynėje tu
rėjo sutverti tą tautinių jėgų konservatizmą, kuris tik- 
ir galėjo dvasiškosios inteligentijos pavydale apsi
reikšti. It Vaičaitis — taip-pat auka anų laikii po- 
litiniai-visuomeninio Lietuvos sutvarkymo. Ir jojo 
“Išgamoje” randame sakinį, kuris be viršui nurodytų 
priežasčių, nerastų sau išteisinimo. Tasai sakinys 
reikia taikinti į politiniai-visuomeninio Lietuvos su
tvarkymo kaltininkus — į vyresnybę ir jos tikslus. 
Kaip skaudžiai ir kaip giliai turėjo jausmingasis mu
sų poėta jausti, jeigu jis sušunka išgamos lupomis- į 
motiną, į motiną-lietuvę:

Kam ruskio biaurėtis neišmokinai! (97)
Giliai ir plačiai atjauzdamas socialinę politinį ir 

visuomeninį Lietuvos padėjimą ir, iškeldamas viską 
aikštėn, poėta užleido daugiausiai vietos tėvynės ilge
sio ir jos meilės lyrikai.

Svietiškojo inteligento prietikių su tėvais trage
dija Vaičaityje, matomai, pasiekė tas augštybes, ku
rias tik šviesa su tamsa susirėmus pagimdyti tegali: 
— kovą vaikų su tėvais dėl busimųjų kartų rytojaus. 
Tr nusiminimo pagautas, poėta šaukia:

Mano širdį sužaizdintą
Dar baisiaus jus nekankinkit,
Nuo linksmumo uždarytą.
Nors nuo verksmo n’užrakinkit. (1S)

(Toliaus bus).

“BIRUTE”
LIETUVIŲ tautos veidrodis.

Savaitinis laikraštis skiriamas visiems lietuviams.
“BIRUTĖ” išeina - kas pėtnyčia Tilžėje (Ma

žojoje arba Prūsų- -Lietuvoje). -
“BIRUTE” yra vienatinis Prusų‘vlie¥uvių laik

raštis, kuris visu pasišventimu dail jo Jasi. atgaivinti 
savo brolius tautiškai.

“BIRUTĖ” spausdinama lietuviškomis raidė
mis, išeina grynoj lietuvių kalboje. «■

“BIRUTĖ” jau eina trečius mefiis ir“BIRUTE” jau eina trečius mefiis ir supažin
dina savo skaitytojus ypačiai su reikalaisęPrusų lie
tuvių, šalę to praneša apie lietuvių tautišką ir kul
tūrišką kilimą Didžiojoje Lietuvoje, ’Amerikoje ir 
Anglijoje. ■ . ., * ‘

“BIRUTE” nori būti “apžvalga” visoms ap
žvalgoms, ant kiek jai pasiseks tą įvykdinti, priguli 
nuo savo tautiečių.

“BIRUTĖ” kainuoja visose Jungtinėse Ame
rikos Valstijose visiems metams tiktai $1.50.

Priederme kiekvieno lietuvio yra išsirašyti “Bi
rutę”, tuomi paremia reikalus Prūsų lietuvių ir 
kartu visos lietuviškos tautos.

“BIRUTE” galima užsisakyti “Kataliko” re
dakcijoje arba pas patį leidėją: Jonas Vanagaitis,

Atminkite.
Skaudėjimas galvos^ nerviškumas, skaudėjimas 

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

Optiškas kambarys Examinavimui randasi ap
tiekoje Krzywinskio, valandos ofiso: Nuo pusės 8 iki 
9 vai. vakarais arba dienomis.

Priimame visokius taisymus akinių. Turime vi
sokių gydančių žolių nuo visokių ligų ir viską kas 
reikalinga aptiekorystėje, 
dykai. Taippat išdirbam 
nius nuo visokių ligų, 
miausios, persitikrihkit 
sų tavoras yra visados

visokias rodąs suteikiam 
visokius vaistus, familiji- 
Kainos musų yra kuože- 
patys ir atminkit, kad mu- 

šviežias ir gvarantuotas.
Atsiduodamas jūsų atminčiai garbingi tautiečiai 

ir tautietės pasilieku šu pagarba,

Joseph E; Kizywinski
3149 S.Morgan st.,Chicago, 111

PRINTYPE

OLIVER
TYPEWRITER

VIENATINĖ RAŠOMA MA
ŠINA SVIETE, KURI PA
SEKMINGAI ATSPAUDINA.

Tiktai 17c. ant dienos.
Dešimtmetis typwriterio progresas 

yra sutrauktas į daiktą ir parduoda
mas vien už 17c. ant dienos. Ati
duodamas už tokią pat kainą kaip pa
prastas typewriteris išmokamas cen
tais.

Kas tiktai suprato arba nori turėti 
raštą, kuris butą taip gerai suskaito
mas kaip knygos arba magazinai, tai 
Printype Oliver Typewriteris yra su
taisytas taip ir viską suskaitysi aiš
kiai kaip iš knygos. Printype atsižy
mi savo aiškumu, labai skiriasi nuo 
senoviško rašto . Šituom typewriteriu 
rašytas laiškas yra taip aiškus kaip 
dfbkas. Pilna istorija Printype dar 
niekad nebuvo pasakyta, čia ji yra—

TIKRA ISTORIJA PRINTYPE.
Supratimas iš kurio išėjo Printype 

yra pasekmės musu expertu surengime 
rašomąją mašinukią vartojamą musą 
ofisuose The Oliver Typewriter su mu
są pagarsėjusia žyme atidengė galėji
mą parengimo The Oliver Typewriterio 
rašymui visos angliškos kalbos per-, 
dėm. Mes dirbome daug metą, kad 
surasti būdą ir ant galo pasisekė 
mums išrasti ir padaryti atsakančias 
raides ir numerius žinomus kaipo Prin
type.

PUBLIKOS SPRENDIMAS.
Publika labiausiai pritaria musą 

Printype, ką parodo faktas, kad suvirs 
75 procentas iš išleidimo musą Oliver 
Typewriter yra Printype, kurią pu
blika labiausia reikalauja. Su bė
giu metą bus 90 procentas viso išlei
dimo Printype.

Kaip The Oliver Typwriter kuris 
pirmiausia atidengė matomą raštą yra 
vėl pastumtas su pagerinimu Printype.

Į DRAUGIJAS.
The Oliver Typewriteris yra varto

jamas didžiausiose įstaigose visose da- 
l-_j svieto.

Musą 17c. ant dienos tai yra pie
nas ką lengviausiai įgyti gerą type
writer} kokį vartoja didžiausios įstai
gos už mažus pinigus.

Daugybė reikalauja The Oliver 
Typewriterio del to, kad jis yra tin
kamas kad ir didžausiom įstaigom.

Pamatyk Printype, o tau patiks net 
jo išžiūra. Paklausk su pavyzdingom 
raidėm ir 17e. ant dienos išlygą.

Susipažinkit su Printype, kuris vir
šija visus typewriterius. Paklauskit 
apie raidę, kuri yra .parašyta ant The 
Printype Oliver Typewriter, o pa
matysi, kad nėra anam lygaus. Mes 
malonėtume’ suteikti jumi vieną 17c. 
ant dienos, pieną ant pareikalavimo.

Adresas pardavinyčios:

THE OLIVER
TYPEWRITER COMPANY

Oliver Typewriter Building, Chicago

UŽ8IBAŠIK1TE “KATALIKĄ
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Mada yra viena dalyką iš musu di
delei geros išveizdos naujų rudeni
nių ir žieminių: Siutų ir Overkotų

Russian-American

Dr. G. M. Glaser
533®

Po

WATCH CO.

Cartercar Cartercar
$1,875.00 $1,875.00

Lietuviškas Saliunas
ouo kitu

ii !Apsaugojau) nuo Ugnies

Telephone Yards 2750
PIRMOS KLIASOS SAUUNAS

Pirmutinis lietuviškas išdirbėjo* 
visokių minerališkų 

gerymn. kaino.
GINGER ALE. D APSO. SALSERIG 

LR OBUOLINĖS SAIDĖS

91Il-33rd St.
Tel. Yards 5423 <

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

Telephone - Monroe 2842

DR. F. WISNIEWSKI 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Telephone Y iras 2716.
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ.
8253 Illinois Ct., kerta 33-7les gatvės

Jei r.epatiks, ne-
Ųf. jį kitur mor

lail—odelio. ...

GARBUS DAKTARE: mO-J 
rando iodi>u p dekąvojioMi 
TaaUUi ui išgydymą «k*u' 
degino Ioouom Ir do 
gei.wo strėnų ir akau.ipln-1

EXCEL‘<0R
904 Atl- uaeum Eldg., Chicago/- HL

KATALIKAS

Telephone W. Pullman 1739 ’ - • ’

Lietuviška Registruota
AKUŠERĖ

Szaltas
plus
pkani a
rielkair
kvepen
ti eiga

rai

CHOPlfc!
'' ‘ Chopėn 10c 

cigarų^ nes 
% padirbti iš 

geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK
Išdirbę jr 8

4934 So. Paulina it.. Chicago, DI. 
Phone Yards 4114.

“ A*

A

pietų; nuo 7 iki 8

<

Klauskit.

ST. KUCZIS
Mus lietuvis Manager

d. H. OLSON

i

AKU ir karštu va
ndeniu šildymo 

prietaisų Įvedimas 
ir pataisymas.

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

Ashland Av., Chicago, Ill.

Ofisas 1268 Milwaukee Av. 
arti Paulina St.

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

1 vyrų, reumatizmo, už- 
nuodijimo kraujo, vidurių ligas, inks
tų, širdies, akių ir prirenku akulio-

vatiškas ligas

tų, širdies, akių 
rius.

Ofiso valandos nuo 10 iki 12 ryte; 
nuo 2 iki 5 po 
vakare.

Line
Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 

Amerikos.
11Ų> d į Libava 
Ilf klesa $33.00
H klesa $47.00 
I klesa $62.00

Rusijos ir 
8% d. i Rotterdam 
III klesa $31.00
II klesa $45.00
I Liesa $52.00
Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 

musų agentų, arba prie pačių persta
tytojo.

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

£iuom! upreiškiu pagodotai visuo
menini. jog esu seniausias gydytojas 
ant Cridgepoi'to.' praktikuojant per 19 
m?tų. perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą j savo ’oeną namą po numeriu

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

Medo ofisas aprūpinta-1 nar austais 
* budais gydymo. Visus ligonius steng

siuosi užganėdinti kąi;> ir ligšul. Pasi
tikėdamas, jog gerbia Itif publika ir to
limus mans, rems, eslu uanile ant kiek
vieno pareikš lavinto dieną .ir naktį. 
Eslu specialistas ligose vaikų, moterų 
Ir vyrų ir užseudiutose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosipagarba

Dr, G. Glaser
3149 South Morgan Street.

Kertė 32-ros gatvės

; Labai grafus keturiose spalvose 
Jubilėjinis paveikslas

Į KOVA2 TIES

ŽALGIRIAIS
Dubeltavos Pirklybos Markes ms°mSu!

Pasirūpinkit apie Kalėdinius pirkinius DABAR ir čedykit plrkiy- 
bos markes ant kalėdiniu dovanu. Atminkit kad 2 markes vietoj vie
nos su kiekvienu pirkiniu. Pilna knygute verta $2.50 pinigais 
arba $3 tavorais.

Grynai vilnonio materijolo geriausio 
dirbimo ir gėriansio pritaikinimo siu
tai yra antru dalyku, svarstant labai 
didelį pasirinkimų ir įvairumus. Mes 
parodysim kad vieną iš jų pasiskirsit.

Mes užkviečiame jumis 
peržiūrėt! musu naujas 
rudenines ir žiemines ma
das ant 2-3 guz ku Siutus
vyrų ir vaikinų madose ir 
taipgi mus nauji Ovęrlį.ėtąi 
su Presto atverčįamais/.ir. 
aksominiais kalniė^ttis.jtu-: 
riuos mes parodėm šimtui?,-, 
se naujausių patentų. Kai
nos eina nuo’ Zf

S7.50 iki S25.00.

Didumo 14x24 coliai.
_ . "■
Šitas paveikslas — tai re

tenybė, tai jubilėjinis 500 
metų sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su 
kryžiuočiais. Paveikslas tep
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
Jagailos kovų su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kfyžiuo- 
čių galybė galutinai sumalta 
ir jų garbė sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir spau
da “Kataliko”.
Tokio pavęikslo niekur nega

lima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilėjinis paveiks
las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama į 
500 metų sukaktuvių jubi- i

8 Įėjus. . - i
Parsiduoda labai plflial. Perkant “K«- į 
taliko” rcdakciloĮe, ant vietos, pa
veikslas lešuoĮa tik 25c. Su' prisiim
tini u tn kitus miestus, 30c. flgen- 
tams, Imant daug, nuleidžiama 60 
nuošimtis.

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

J. M. TANANEVICZE
3244 S. Morgan St., CHICAGO, ILL

i

Kalbančios Mašinos

Szvenczių Iszpardavimas!
Nepaprastas atpiginimas visuose skyriuose, kuris privers 

kiekvieną pasisteliuoti pirkinius ant Kalėdų iš anksto.

n VU Al kiekvienam VAI- U Ilk Al KUI ŽAISLAS.
Vaikai turi būti drauge sū 
tėvais. Kiekvienas pirkinis 50č suteikia 
galę vaikui gauti ŽAISLA.

ŽAISLAI

ALBUMAI
Sūpynės padarytos 

iš drūto medžio 

50c

1800-1806 Blue Island Ave 
Kampas 18tos gatves.

Atdara kožną vakarą Išskyrus Seredos ir Pėtnyčios. 
Atdara Nedėtiem prieš piet nua 8 iki 12 vai.

Visados darote gerą veihpag 
kada geriate

McAvoy’s ALMA 
MATER Alų ir

Telephone Canal 285
KAŽ. KATUTIS

LIETUVISZKAS GRABOR1U3
PerSamdo kereczius ant 
pagrabų, veselijų ir tt.

60S W. 18tli St. Chicago, Ill.

i n I ___ Bell Tetopboon Dicklnnon 8757 w. /

Dr. Ignotas Stags.
t — Vienatinis tikrai dafctarai-lietuvii philadelphijoj — <
' Jl« yra pabaigę* augščiausiun fp Jan paakutlniui daktariSkua triokslun. Bu»o 

miMlavu daktaru mieste tndlanopolin Mokėsi ir praktlkavojo “A* ei*’* l<irK 
/‘btt (JrafuaU .Vedimai ScKool»nd Botpital- eVini ju' paliudijimai IšstatyU yra 
ofiM. kur kiekvienai arailankf* <ali juo* matyti. -w -- ■■■»*»

Dabar įrengė tavo loans ligonbutį Philadelphijoj fr lame pačiame narna 
padirbo pirtie mtJikaHikąkUnika nu laboratorija, aiektriikae tna$iaaa4r a®, 
tieky ao geriauslotni gyduolėm* C* vis, ligoniai atranda wiaxagj P«CWOf. Iš
sigydo ir palieka sveiki. Štai kf liudija p*ty< ligoniai .«-- — <

„Nuo visokiu spuogu Ir ilbėnmų. ant veido ir kaklo Ir rišo kOno. taipogi 
ouo kitu odos ir kraujo Ilgų, nėra geresnio daktaro, kaip Dr i Blanku*. 
Daug dek t*ru n t lankiau, bet nei vienas negalėjo išgydylt’J Tajpkaįba Jo*. 
Švilpa. 1011 Carlton Bi.. Philadelphia. Pa. ~*—
..Šiuomi vielai IšrcUklu ta
vo širdingi padėk} Dr. Blan
kui u t išgydytoj nšrvų Ilgu 
'ir tugraiinimj vyriškumo.' 

' kuriu kiti daktarai atsisakė 
i išgydyti. Ir visiems nu alap- 
,100111 Ilgom ia patariu kreip
eis paa dr !g. ętankų. o ne- 
pnaigaiUtlte tavo žygio. • 
A. Zmudzen, Salem. Mate

ei daktirai neapelėm? gydy-, 
ti Bet Ttmiiloa operacija 
Ittip ranka atėmė kentėjimą

--- , nuo manta. EI* šltllntcky
______________ Dr. l£. Stankus. 1325 8. Front 8t„ Philt I 

*t*John Akuotnitia. Montreal. Que. Canada, rašo: „Meilutis gydytojau — 
Šešta diena, kaip gavau nuo Tameto* liekamas ir vartoju aulyg užrašo, iau 
negaliu atsidėkoti lamaU.l iŠ džiaugsmo -Utile p-^liekarstu aunadoiau bet< 
jau viena sustiprėjau Ir baigiu gyti Daugiau neturiu k} rašyti: nes jau ne-i 
reikalauju daktariško* pagalbos. T* įk.ri ligą, kuri taip daug pr-kankino 
mana ir kurią kiti daktarai laike už nclšgydumn. dabar jau baigia gyti Ačlų 
Tamsiom* oi pigų ir greitą išgydymą ” » z

ligydau pasekmingai ir ant vianfloanuo: (
reumatizmo, akaudėjima šonų, sąnarių kaulų, strėnų, koiu. pačių, nuo 

vlsokmAnu'jo ligo u'A.-W-.amu lytišku i^.j. lri|*rĮ. šnnkerį *ŲilĮ. ušk-etėjl-' 
ma ir neairbiai* vidurių, išbėrime.-irtoji •' augimą am euld- kūno vi i 
aokiu cpucązu. dcdrrvuMa. u alinkime s>i*«ku.galvot akaudema. ktrd'M. inks
tu kepenų ir plaučiu liga*, visokia* nervų liga* neuralgiją, drebėjimą *sr«a 
riu. gruilą a-'pyktma.’ MgaPjimą <r«««»i <r iš<a*:į. greitą mikiuą eunkų 
kvėbaviin*. peršalimo *Ma* ir nusiiĮmeJimąsveikatoj visokia* moterų .i<*> 
skammlngūlr nelagularAk mėnesnnų ivk<imą ir gumbo Išgyduu *u op* 
cij* ruptprą. apendetius. vM|. skilvy* .ugančtu. akmeni*viskiu*ekadulius. 

Igusud Ollmore). kepur.a. inkaių >r pūslės Darau operaęijae ant gy*lu kaulų 
nervų. Olegnų. moterų l- vyrą g'.etdunėni organų, prt raukrea *J«j*s r »»»• 
'kas utitaiaau ir piularau »-e>k*» Tmp<< d iru opersciji* anlnoete*. akių >r 
gerkiėa-^ga. - . ,

Dr Igoatius Stabus, M. D. S"* 
® Ofl*o valanda*- oua •-•ki 13. nuo 1 .1:1 < »r nuo < iui_S va«ru.

SvaoudieniUsnUu 1 iki 5 popiet

$25.00 kalbama, masi- 
. na, tvirta ‘ sprenžina 
didėlis ragas, pilnai 
gvarantuota CA 
su 6 rekordais^W*

LELES.
Labai gra
žiai pada- 

. ryta lėlė, 
su mirkin- 
čiomis aki
mis,

50c

ŽIEDAI.
Moteriški, 
skaistum 
Rhine ak

meniu, gerai 
paauksuoti 

98c
Brangakme

niu dėžė, 50 
coliu paauk
suota, šilku 
išmušta $1 

vertės 75c

Gražus pliušinis, 
pastatomas su veid
rodžiu

98

Darbo skrynu
tės, toaleto dė
žės, siuvimo sk
rynutėj QQa 
padail. ŪDŲ

Būgnai drūti ir ge
rai padaryti 

23c
Arklys ir vežimas 
gražiai numaliavoti

i

McAvoys Malt Marrow Department 
2340-8 South Park five.

Telefonas Calumet 5401 Visi Dept.

McAvoy’s MALT 
MARROW

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow.

Telephone Yards 157
DR. J. N. THORPE

Gydytojas ir Chirurgas.
Pasekmingai gyde moterų ir vaikų 

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

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

DAKTARAS 
JOSEPH F. KOZLOWSKI 

SPECIJALISTAS ANT 
MOTERŲ LIGŲ.

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

Valandos: nuo itf iki 12 ryte, ■
... nuo 2. iki 4 po pietų, 

" ' ■ nuo’7 iki ■ 9 vakarė. ’ V'1 
TdlephofaaA#arttšJlW81. .kį!;:
■ , u ■ U i-'.' ‘ L I

Skurinėš" teles, didelės 
ir gerai padarytos

25c
KUBMI* HAISTED.201” ST’S
■ M CANALPORT AVE

Viešruimio ran- 
kiat—Aržuolinei arba 
raudonmedžio, aptrau
kti su skūra ar pliušu, 
840 vertes

J. W. Zacharewici, 
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.

Examinavoju Abstractors, ir at
lieku kitus visus reikalus No-, 
tariuszo pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve
timtauti.

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.;

Vyriškas arba 
moteriškas laik- 

. rodėlii gvarantuo- 
ant 20 metų, 

,'paiuksuotas du- 
<b01.tdvi lukštai 
puikiai visaip iŠ- 
mbigiliti, gerai 
laiką laikanti, la

ibiausiai naudoja-- 
mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
ką. SpeijaiiŠKrs pasiųlijimas. Mes 
nusiųsime šitą . laikrodėlį kiekvienam 
C. 'O. D. už $5.75 ir exprfeso kaštus 
del peržiūrėjimo. x!1"
mokėk-, nei- cert' 
ketum $35. 14k. paauksuotas lendu;
gelis ovam.i prie lail- adėlio.

ELEON. S. SUTKUVIENĖ
148 East 107 Street, 

Roseland, Ill.

THE FALCON CIGAB FACT.
vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas

J. A. Nutauc Sav.
— išdirba geriančius —

HAVANOS CIGARUS
Chicago, Ill.

4613 S. Ashland Av.,
Te!. Yards 1733.

$1000 Aukse arba $1875 nVlf Al 
“Cartercar” Automobilius UIi*KI

4012 
State Street 
Tel.Oakland 1441

GERIAUSIA VIETA
Del pirkimo auksinių ir sidabrinių lai
krodėlių, lenciūgėlių, : pilkų, kolčikų, 
visokių žiedų, muzikališkų 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 dziegorėlius ir žiedus.

M. K. WILKEWICZE, 
8215 S. HALS'’ED ST. CHICAGO, ILL.

Siunčiu pinigus į visas dalis svieto, 
greitai ir pigei, taippat ir laivakortes. 
Užsiimu su tuom per 8 metus. Atlie
ku viską gerai ir teisingai. Kam rei
kia kokios rodes arba pagelbos,. pra
šom ateiti pas mane, o aš patarnau
sią del visų, visokiuose reikaluose. 
Taipgi turiu del parandavojimo rumus 
del pakeleivingų žmonių.

SAM YOCIUS
587 Collinsville Av.. E. St. Louis, UI

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA. 
DAKTARAS KIšENIUJE.

Su paveiksiais, naudingais patari
mais ir daugybe receptų nuo visokių 

.gražiai apdaryta su auksinėms 
raidėms ant apdaro, knyga parsiduo
da po 1 dol. Tą knygą gali gauti 
dovanai užsirašydamas “Kataliką" 
: Jt motų mokėdamas prenumeratos 2 
dol. musų .gontui.

M. ^ALTANAVICE
61 Milbury SU Worcester, lUu,

Certifikatą duodame, už vieną dolerį vertės biletuose, kuriuos aplankysi
te prie kiekvieno pirkinio tavorų kiekviename departments, Bufete, Ka
vinėj, Vy ’ų Departments ir Daugmenines Pirklybos sklode. Ki
ekvienas certifikatas yra sunumeruotas, ir kiekvienas kostumeris, kuris 
turi paženklintą numerį ant savo certifikato, aplaikys Cartercar 1911 “M” 
vertės $1,875.oo‘. Numeris pažymėtas ant to certifikato, bus patalpintas i 
kiekviename departmente tarp 15 Šįtusio ir 1 Vasario 1912 m. Jeigu nieks 
neatsisauktų prie to automobiliaus į 15 dienų po iš-Įaimėjimui, paskiria
me kas 10 dienų kitokį numerį, bot iš tų pačių certifikatą, pakol neatsi
šauks tas, kuris turi tą patį numerį ant savo sertifikato.

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

Mes taippat vedame plačią išs.iuntiiiėjimo pirklybą ir su tostumeriais iš 
visų kitų miestų.

’ Halperin Bros
WINES AND LlOudRS 

•<4 f n •1 

1225-7 Milwaukee Ave.^erį. Ashl. av.

Pranešame visiems lietuviams’ ant Bridgeporto ir apielinkėj 
kad musų ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos dėl 
apsaugojimo nuo ugnies (Fire Insurance), namus, > 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.

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

T. RADAVICZE .
Linksminkis brolau pas ma :< atėjęs 

nes aš užlaikau šaltą alų, geriausią 
viną ir ruginę DEGTUTę, < cigarai 
tai net iš pat Turkijos, o prie to turiu 
didelę Hallę d’elei Mitingų, veselijų ii 
kitokių susirinkimų. Kuris pas mane 
atsilankys, tai bus širdingai priimtas 
ir suramintas. Lieku su godone,

T. RADAVICZE
936 — 33rd St, Chiąago, UI.

■ .BANKINIS KANTORAS1 
INDIANA VALSTIJOJE i 
Parduodu namus ir lutus ant leng

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

Priimu pinigus ant sutaupinimo, 
Padarau visokius dokumentus Ameri
koniškus ir Ruskus su konsulio pa 
galba. Teipgi aš esinu Notarijušas.

B. R. Yasulis,
: . 3604 Deodar St., 

Indiana Harbor, Ind.

TEL. YARDS 1804

ST. ANUČAUSKIS,
Karpenderis

ir
, Kontraktorius.

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

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

K. MAKAREV1CZE

- . '■ -T S A LIŪNĄ
kabai gardi arielkele, szaltaa bavarskas 

alutis ir puikus Havanos cigarai,
255 W»Hace st. New Haven, Conn. 
Čia galima ir “Katalikas” pirkti ir 

užsirašyti.

15 R A VISI P^s

tOSeVlashingtonSt.Gary 
•Qilatko šaltų alų mportuo- 
tit degtinę-, Duoda rodą pjr.

" kimelotų.

O

DR. A. L? GRAICUNAS
LIETUVYS GYDYTOJAS

3310 South Halsted Street
• Telephone Yards 3162

CHICAGO, ILL.

K. J. FIL.LIPOVICH
GENERAL AGENTAS

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. Ap- 
saugoju namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga
ry, Ind. už labai žemas kaimas, kolektuoju bilas viso 
kios noturos, teiposgi prisiunčiu kamarninkus dėl iš- 
mieravimo lotų ar farmų. Imu visokias provas civil- 
nas ir kriminališkas ir priduoda geriausiams 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 ikį 9 vakare.

858 W. 33rd St. Gyvenimo adresas: 826 W. 34th St.
TELEPHONE DROVER 2205

™«EXPELl£KDR 4fcn 1 h’l DUBUI I

Jeigu turi skaudančią nugarą, kankinant re
umatizmui arba kitokiu skaudėjimu, kuris 
tave vargina tai mėgink Dr. Richter‘io „Pain- 
Expeller”. Tuojaus tau palengvės ir jausiesi 
tuojaus smagesniu, jeigu tiktai vartosi ryte ir 
vakare tepant skaudančias vietas, išvarys tuo 
skausmus lauk. Kad laikytum nuolatos bon- 
ką namuose, nes kiekvienam laike ir naktį ne
galima gaut, o tas pagelbės tau ir ta
vo šeimynai reikale.

Gerai dėl bile skausmo, kaip tai: re
umatizmo, nikstelčjimo, neuralgijos, ' 

' nudegimo, bei skaudanči vietų ant 
i kūno. Gali gaut visose aptiekose

po 25c. ir 50c. Dabok kad but inkaras ant 
bonkos, tai tas yra tikras.

F. AD. RICHTER & CO
.215 Pearl Str., NEW YORK,

LIETUVIS KRIAUCZIUS ©

Siuvu visokias vyriszkas 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:

$

&
ŪJį 
$

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

9



S*SBS?

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

SAULE’
Išeina kas utarnlnkas Ir petnyčla.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

BROLIAI PERLOWSKIAI. Lenkiška sąkrova.

IBERTY

1

ibi #'.t

SUK;

4-'

1327 29-31 33 .
Milwaukee Ave

Arti Wood gatv.

4705-09 S.
Ashland Ive, 
irti 47tos gatves

<?<

ff

1327-2931-33

Milwaukee Ave
Arti Wood gatv.

8zitxs didelis Pečins—su 6 fajerkom 
del kepimo ir šildymo kambario gvara- 
nluojame užganCdinimą, kaina musų 
dviejose sankrovose, par-
duosim už..................................VlHiQQ

4705-09 S.
Ashland Avė.
Arti 4 7 tos gatves

\

5

r

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

ai.

s
g

Szitas Stalas, Viešruimio palitu- 
ruotas yra papuošimu kiekvieno 
kambario. Reguliariška ėi ar 
kaina $7.50 dabar už......... V^iOU

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

Musu speciališki
šitas pečius apšildo 5 arba C kam--’ 
barius. Turime 3oo tokių pečių i 
parduodame tiktai $27.50

Szita daili Davenport Sofka—Lova, turinti plienines 
sprenžinas, gryno arzuolo, apkalta su skūra Ane Jg 
tiktai už. a ............................................................... ..

Szitas skurinis Setas del viešruimio, drūti springsai, 
dikčiai palituruotas, parsiduoda pas mus $32.50

----------------  PRENUMERATA KAŠTUOJA: ------ r-----------
AMERIKOJ f metams $2.50 
uiujumauvu ^pUSei matų $1.25
EUROPOJ f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

L joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

%

Brussels Divonai iki valei g» ir 
dideli del kambario už....... V Dilu

. Aksominiai Divonai gana Aau ve
Mnsu special sknrine Sofka su skun- dideli už................................................IO
niu pamušalu, reg. kaina TE Axminster Divonai kam- «
$25.OP, dabar už......................aPlUalU bario didumo už................V

Musu Kukninis Pečins padarytas 
pagal musų pačių paliepimą. Gerai 
kepa ir gv. ant 10 m., vertes $45.oo, 
Mes parduopame juos $36 5Q

Musu misingine lova turint 2 colių 
stulpus reg. kaina $22.50, tiO 7 K 
dabar už.................................... ^10.I U

Pamatykit musųmisinging lovą - 
už S4.B5

GERA PROGA!
pigi^i§jž^uodu LOTUS palei lietuvių bažnyčią 

iia š e1' Kingston, Pa.

$400 ir aukszcziau.
i • j/lih
;l ^Taipgi lotai ir ant Hilldale Park
U -j $1150 ir aunščiauė Kfeipkites:

Bes-tae, h.

T5
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‘Katalikas
SZITIE pigumai yra paskirti del Jūsų ant rytojaus ir bus pardavinėjami už speci- 

jališkai prieinamas prekes. Privalote pirkti 'pas mumis, Mes parduodame 
savo tavorą pigiaus, nes galime pigiaus jį nupirkti, perkant dideliame skait- 

liuje del musų dviejų didelių sankrovų, ir ką Užčedinam perkant paskiriam jums. 
Kiekviename reikale ateikit pas mus, o nusidyvysit kaip mes pigiai parduodame, 
ir labai dideliame pasirinkime.

ŽINIŲ, POLITIKOS IR MOKSLO ILIUSTRUO 
TAS SAVAITRAŠTIS.

ft

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

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 j j, 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

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

tmm

Szildytojai—

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

s-,

E 
e-s 
k; .
§?--

S
l

FURNITURE co.

TO FASHION
4730 SO. ASHLAND AVE.

ESZSIRINKIT ISZ 400 INVAIRIU MADŲ.
DIDELIS ISZPARDAVIMAS MOTERŲ kUTU

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

Home Pilone 5672.

*********************Mc**^ 
* Telephone Canal au8

I DR. A. LEONARDAS JUŠKA įį
I 

* 
* 

% 
**************************

*

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. *
9 So. Kalstei St., Chicago, Illinois. *

PRIĖMIMO VALANDOS: Ž
ir. o vtrOzv ILJ t t • rtA ntnl mm a -s slra e «v

*

1749

Nuo g ryto iki ii : po piet nuo 3 iki 5 ir 
vakare tfuo 7 iki 9.

W*****«*^>K**************** 
| 
* 
* f 
* 
| ....._________________
* Nedel. nuo 9 iki 12 po piet; nuo 6 iki 8 vak,

I 
* * 
į 
*

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

Telefonas Yards 1532
DR. J. KŪLIS

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 
8255'So. Halsted St., Chicago, Illinois.

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

Žmogus privalo daugelį 
klaidi; perbristi kol pasieks 
teisybę.

Geriau yra jei kenčiate 
už gerus, nei kad už blogus

SVIETIŠKI PAVEIKS
LAI.

Litigrafuoti paveikslai vienoje epai* 
voje, juodai’ ant balto, kurie privalo 
rastis kiekviename name, kad pagra
žintų kiekvieno ijetdv-o stubą.

Gedeminas, Didi. Lietuvos Kuni
gaikštis, apima Kijavos pilį 1318 me
tais: maskoliai, puldami prieš jį ant 
kelių, paduoda jam duoną ir raktus. 
Miera 22x28. x^aina....................... 30c.

Didis Lietuvos Kunigaikštis Keis
tutis, miera 22x28. Kaina ..........  35c.

D. L. K. Vytautas, 22x28 .... 35c.
D. L. K. Algirdas, 22x28 ........... 35c.
D. L. K. Gedeminas, 22x28 .... 35c.
Simanas Daukantas, 22x28 .... 35c.
Dabartinis Popežius, Pijus X, ko- 

loruotas, 18x25 ................................... 25c.
Tie visi paveiksal puikiai išrodo, ga

li būti gera atminimo dovana ant 
švenčių arba aut varduvių. Siunčiant 
pinigus ir užsakymus uždėkite adresą:

J. M. TANANEVICZE
3244 S. Morgan st., Chicago.

DR. PR. FRONT
Specijalistas nuo aidų, au
sų, nosies ir gerkles ligų.

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

LIETUVIŠKAS
BUFFETAS.

Fas neturi narvinės. ' Pakeleiving 
tegu a.silanko prie mi sų, o mes Jums 
duosime atsakančią vietą pailsi ir pa 
tarnavimą visokiuose reikaluose.

Lieku bu godone,

Kasparas Idzilevicze, 
3200 Auburn Av.

Daug nelaimių nepasieks tų, 
kurie turi užsičedinę pinigų.

Pradekite šendien;
Galite pradėti su vienu doleriu.
Mes mokame 3 procentą.

Industrial Savings Bank,
2007 Blue Island Avenue# Chicago. Illinois,

Insteigta 1890. Perviršis pusę milijono.
Atdara Subatos vakare iki 8 valandai.

Telephonas Yards 1699,

James F. Svehla,
4714 S. ASHLAND AV. CHICAGO. ILL.

Mes turime Lovų, j Peč|^-„ir daugybę kito
kių visokių naminių rakandų; naujų ir senų, 
brangių ir pigių, kokių tik kas reikalaujate. 
Visokių gatukų.

.-.aS’-'
t’i-lė

“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” spauzdinama 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. - t

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

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

“Katalikų”, ir šias knygas vertės 60c.:
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 metams “Ka

talikų” 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

likų” ir sekančias knygas:
. Dangus 65c. ir Tvardauskas 40c. Vertės $1.05.

Kas prisius $2.75, gaus ištisiems metams “Ka
talikų” ir sekančias knygas vertės $1.20:

Gulivero Kelionė, Mylėk savo artymą ir Mūsiš
kiai užsienyj.

Kas prisius $3.00, gaus ištisiems metams “Ka
talikų” ir knygų vertės $1.50:

Pajauta ir Lietuvaitė.
Kas prisius $3.25, gaus “Katalikų” ištisiems me

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

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

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

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

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

Kas prisius $5.00, gaus metams “Katalikų” ir 
knygas sekančias vertės $3.50:

Sveikata, Pajauta ir Lietuvaitė. -
♦ , i -v. 

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 
duodamos tik lig Kalėdų šių metų, taigi lietuviams 
tuojau vertėtų tuomi pasinaudoti..

Laiškus rašydami ir pinigus siųzdami padėkite 
tokį adresą:

JONAS M. TANANEVICZE
3244 SO. MORGAN ST.. CHICAGO. ILL.

Woilhman & SieinDach
ARCHITEKTAI

1859 W. Chicago Ave. Telephonas Seeley 3029
6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617 

CHICAGO, ILLINOIS

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

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

Blzn'ml oarsinKte Katalike
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ADMl r.’STRACIJA LIET. TEATBAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Kik. Overlingas, Pirmin.

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

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

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

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

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

3244 S. Mrgan St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

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

425 S. Grant Lt.
V. Stanciką, Vice-prezid., 

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

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

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

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

New Grove St.

ANT PARDAVIMO
Ant pardavimo bučernė ir grosernė. 

Parduodu iš priežasties pačios nesvei
katos; biznis ein: gerai ir turiu gerus 
kostunlerius tarpe lietuvių ir visokių 
maišytų tautų; prie to parsiduoda ar- 
klis ir vežimas, Jos.Bersinos, Box 413, 
S^elrose Park, Ill. (44—49)

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

4527 Marshfield Avė.
Mot. Randis Pagelbininkas,

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

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius.

4513 S. Wood St.

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

Parsiduoda kriaučių Storas Laidies 
and Gents Custbme Tailoring, Cleaning 
Dyeing ir Laundry offisas, 663 W. 18 
st., Chicago, Ill. Labai geras biznis 
ant naujo ir seno darbo.

AGENTAI.
JUOZAS SZLIKAS 

“KATALIKO” GENER ALISKAS 
/.GENT

Turi tiesą užųpšįnė' 
taliką” ir priiminėt! _
ratą, rinkti drukus ir apekelbimus 
“Katalikui” ir kolektuoti už juos 
pinigus, taipgi pardavinėti namus ir 
lotus. j »

Kataliko” Ofise
kraštu ‘4 Ka- 
jį prenume-

Jonas-* M. Tananeviče, 
“Kataliko” leidėjas.

Andrius jureVi
liaujantis agentas’' ipo

galima atlikti visokius Re 
jentališkus dokumentus, pa 
veizdan: Egzaminuotam ab

Atsakančiausias
Lietuvis

Parsamdoma daržas del Pikninkų 
ateinančiai vasarai už pigią užmokestį 
ant 123 st., West Pullman." Savi- 
ninkas prašo atsišaukti Draugysčių ir 
Kliubų. Paul Kareckas.

:E musų ke- 
___v___  _o____ visą Chicagą. 
Pas jį galite drąsiai užsirašyti laik
raštį “Kataliką.”, ^priduoti apskelbi
mus ir kitokius driAtoriškus darbus.

“Kataliko’? išleistuvė.

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

atraktus, Pirkimo ir parda
vimo raštus; Doviernastis; 
Testamentus; Draugijų in- 
korparavimus; Affidavitus 
ir visokius kitus raštus; ko
ki tik Rejento arba “Notary

** ASHLAND W

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. Aceviče, Raštin. Prot., 

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

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

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery St.

Draugysčių Reikalai.
Parsiduoda pigiai saliunas netoli 

dirbtuvių, kuriose dirba lietuviai it 
lenkai, priežastis pardavimo —• išva
žiavimas kitan miestan. Kuyachich 
& Babich, 1341 So. 52-nd avė., Ci
cero, nu.

s.

TETYKITE
5 LIETU VIAI!

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
LIETUVOS SUNŲ NO. 1.
ANT TOWN OF LAKE.
Tam. Petrokas, Pirmsčdis, 

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

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

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

Antanas B. žemaitis, Kasierius, 
4737 So. Wood St.

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIO.

J. V. Zachareviče, 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 Ave.

Taupykite pinigus.
Keistuto Paskolinimo ir Budavojimo 

Dr-stė N. 1 (Spulka).
Nauja 42-ra Serija prasidėjo Lap

kričio 9tą (Nov.) 1911, ant Dr-stės 
susirinkimo, kuris atsibuna kas Ket- 
vergas, 8 val. vakare J. Ridiko sve
tainėje, 3251 Illinois Court, kampas 
33-čios gatvės, ši Dr-stė (Spulka) yra 
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 geriausis būdas del 
sučėdijimo pinigų, mokant po kelis 
centus arba dolerius ant savaitės.

Virš minėta Dr-stė (Spulka) yra 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, 

3236 So. Morgan St.

Parsiduoda Bučernė ir Grosernė.; 
gyvenu 7 metai, biznis, gerai ’eina, 
parduosiu pigiai iš priežasties, -eis-- 
gimo mano moteries. Kas norėtų ge
ra vietą meldžiu atsišaukti po No; 
1715 So. Canal St., Wm. B. (46—48)

Ant pardaviriio pigiai namas ir lo
tas ant Illinois Court, 6 pragyvenimo 
kambariai ir 2 lotai .ant 32 gat
vės. Lengvos išlygos* Atsišaukit 
pas savininką, 3202 Illinois Ct., Chi
cago, Ill. ) . ; (47—49)

Parsiduoda geras kampinio saliunas, 
iš vienos puses yra daug fabrikų, ka
riuose dirba daugybė darbininkų, iš 
antros pusės vieta apgyventa lietuvių 
ir kitokių tautų ir daro gerą biznį vi
sados. Parsiduoda labai pigiai, bo 
norime parduoti kuogreičiausiai, o loe- 
nininkas užsiima didesnį • biznį. Atsi
šaukite ant adreso: 3465 So. Morgan- 
St, ’’Chicago ,H1. (4T=-49)

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.

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

Juazapas Zalandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Avė. 

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

Juozapas Palekas, Prot. Rašt. 
4558 S. Madshfield Avė.

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

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

SUSIRINKIMAS.
Dr-stė Lietuvos Sūnų No. 1 ant 

Town of Lake turės savo priešmeti- 
nį susirinkmią, Subatoj, 2 d. Gruo
džio, 1911 8-tą vai. vakare, Petro 
Pilitauskio svetainėje, 4512 So. Her
mitage Av. Kiekvienas privalo pri
būti, turėsime daug svarbių reika
lų dėl apsvarstymo. Už nepribuvi- 
mą bausmė vienas dol. be išsikalbė
jimo.

Juoz Zalandauskas, Raštin. 
(47-48) 4513 S. Heimitage Av.

PADĖKAVONĖ.
širdingai dėkavoju gerbiamam ’ šv. 

Mykolo Arkaniuolo bažnyčios klebo
nui už taip gražias bažnytinias apei
gas musų brolio Benedikto Žukaus- 
kio. Su godone,

Brolis Leonas ir pusbrolis Florijo
nas, Vincentas ir Jozefatas Žukaus
kai.

ADMINISTRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

SUSIRINKIMAS. *
D. L. K. Vytauto Klinbo Wilkes- 

Barre, Pa susirinkimas atsibus 3 die
ną gruodžio, 1911 m., 7 vai. vakare, 
Kuncos svetainėje. Meldžiame vi
siems susirinkti ir atsivežti šu savim 
po naują draugą, idant prisirašytų 
prie Kliubo.

Su tikra pagarba,

KLAIDOS ATITAISYMAS.
Pereitame “Kataliko” numeryje 

pagarsinime surinktų aukų Tautiš
kam Namui Vinliuje per pasidarba
vimą draugijos “Lietuvos Ūkininko” 
Chicagoje insiškverbė klaida, būtent 
aukų atskaitoje paduota: Draugija 
“Lietuv. Ūkininko .... $14.00”, turi 
būti Draugija “Lietuvos Ūkininko..,. 
$14.52”.

Aukų rinkėjas A. Kritikas.

Komitetas.

PAIEŠKOJIMAI.

‘ ‘ KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsčdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

Paieškau Karolio Balkinio (Arci- 
kausko), paeinąs iš Suvalkų gub., 
Marijampolės pav., Vekerotiškių kai
rio. Ant veido turi juodą apgamą. 
Jaigu kas apie jį duotų žinią, tai ap- 
laikys $10 dovanų ant šio adreso:

. Vine. Paplauskas, 
2012 W. 25th St., Chicago, HL 

(48—50)

SVARBU TEATRŲ RENGĖJAMS!
Aplaikėme iš Lietuvos “Teatro” 

No. 1 kelioliką egzempliorių, galima 
gauti pavieniais numeriais “Katali
ko ’ ’ Redakcijoje. ■
“Teatras” No. 1 talpina naują ir 

gražų veikalą V. Gutovskio “švarkas 
ir Milinė ’ ’, drama trijose veikmėse 
su dainomis ir šokiais. Taipgi yra 
muzika: I Paberžiečių suktinis, 
Gerkit Broliukai, III Klumpakojis 
IV Mane Matušo barė. Knygelė 
pusi. Kaina 45 centai.

Pinigus siunčiant adresuokite: 
JOHN M. TANANEVICZE, 

3244 S. MORGAN S., 
CHICAGO, ILL.

ir
90

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TAUTIŠKOS DR-STĖS “VIENYBĖ”.

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

Radaviče, Protokolų Raštin., 
1823 String St.

J. Tananeviče, Kasierius, 
670 W. 18th St.

Girgždas, Pirm. Padėjėjas, 
913 W. 19 PI.

Jonas Simanas, Finansų Rašt., 
2037 Canalport Ave.

Stan.

M.

J.

Paieškau savo pusbrolio Juozapo 
Simanonio, paeinančio iš miesto Kau
no. Girdėjau kad yra Chicagoje jau 
4 metai. Turiu ląbai svarbų reikalą, 
gal kas girdėjote ar jisai pats tegul 
tuojaus atsišaukia po antrašu: 

Juoz. Simanonis,
2342 — W 23rd St., Chicago, Hl.

(47—49)

DR-STĖ ŠV. KRYŽIAUS ANT 
TOWN OF LAKE.’

A. Kasmauskis, Pirmsėdis, 
4559 Hermitage Ave.

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

Aug. Saldukas, Protokolų Rast.,
4559 S. Hermitage Av. •

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

M. Ambrozaitis, Išdinink/s, 
4447 S. Honore 3t.

Paieškau savo dviejų draugų, Ste
pono Višniausko ir Antano- Baltru
šaičio. Steponas paeina iš Kauno 
gub., Telšių pav., 2 metai kaip Ame
rikoj, jis atvažiavo į Worcester, 
Mass, sykiu su manim iš Prūsų ir ne
gavęs darbo išvažiavo į Pittšburgą; 
Antanas Baltrušaitis paeina ir Kau
no gub., Raseinių pav., viensėdis 
Draustinė. Jaigu kas dažinotų apie 
tuos draugus, meldžiu pranešti ant 
šito adreso, nes turiu labai svarbų 
reikalą:

F. Kasputis,
1 Nugents St., Worcester, Mass.

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

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

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

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

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

2323 S. Leavitt St.

Paieškau savo brolio Antano Masi
liūno, paeina iš parap. Remigalos, Pa
nevėžio pav., žudžių sodžiaus, Kau
no gub. 17 m. kaip gyvena Ameri
koj. Pernai gyveno Wisconsin© vals
tijoj, o dabar nežinau kur. Jis pats 
ar kas kiats apie jį žino teiksis duoti 
žinią po antrašu:

Adomas Masiliūnas, 
1003 Lockot St., De Kalb, Hl.

ADMINISTRACIJA dp-stės šv. 
MATEUŠO APAŠTALO.

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

Antanas Mazelauskis, Pagebininkas,
3302 S. Morgan St.

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

Antanas Kasparavičia Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

Kazimieras P. Sirus, Išdininkas,
i 918 — 33rd Street.
*- Ignacas Brazauskis, Knygius, 

3220 Illinois Court.

Paieškau savo pusbrolio Jono Luka- 
šavičiaus, paeina iš kaimo Saltoniškes, 
Leipunų valsčiaus, Seinų pav., Suvalkų 
gub. Prašau paties atsišaukti, arba 
kas kitas duotumėt žinot apie jį nes 
turiu svarbų reikalą ant šito adreso: 

August Rutkovsky,
101 Laflin St., Chicago, DI.

ŠV. 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. ,

Knzinn Deltuva, Finansų Sekr. l-mas, 
96 Logan St.

2jms Liaukus, Finansų Sekr. 2-ua,
■ 425 S. Grant Si.
Juozas šnipas, Karteriui.

386 New 'Grove Sta.

Paieškau Jeckaus ir Jurgio Velič
kų, Vilniaus rėdybos, Ežno valsčiaus, 
kaimo Padrieškių. Meldžiu atsišaukti, 
nes turiu svarbų reikalą ant šito adre
so: ,, .

Juozapas Ulozas,
2115 Lake Side av., Cleveland,. O.

Paieškau' Antaną Karanačių ir Sta
nislovą šapalą, abudu paeina iš Ra
seinių pav., Kauno gub., Lolių parap., 
Gailių sodžiaus. Kas praneštų apie 
juos — gaus dolerį dotanų. Atsišau
kite ant šio adreso:

Tony Miller,
' Superior Junction, Dog Lake, 

Ontario, Cana, (47—48)

MCs taipgi ^iškolektuojame 8 20 metų senas laikraštis 
dalis iš tėvynės ir atliekame M

“LIETUVA”abelnai visus reikalus. Taip
gi parūpiname pasportus iš
važiuojantiems į Lietuvą ir 
užtvirtiname juos pas Rosi- 
joskbhsul|.

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

WILKES-BARRE, PA.
18 Lehigh 

501 New Grant 
Adominas, 34 Logan

Kučinskas, 238 Slocum

ROCKFORD, ILL.
Miklas, 1011 Samford

SO. BOSTON, MASS.
Gendrolis, 224 Arherns

Kaz. Kučinskas, 
A. šeškeviče, 
W.
J.

C.

J.

st.

st.
St.
st.

Av.

st.

st.

NORWOOD, MASS.
Pakarklis, 29 DeanSt.

GRAND RAPIDS, MICH.
Staseviče, 349 Hamilton 

Kaz. Brazaitis, 581 Broadway 

. SCRANTON, PA.
Petrikis, 1514 Ross

Digrys, 1213 Philo St.

FOREST CITY, PA.
Dzikas. • P. O. Box

w. St.
St.

Išeina kas Petnyčia Chicago, III

J.
J.

J.

Av,

453

Waltz, two £tep, buck & wing, 
buck skirt ir kitus. Iš viso 95 šokius.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
PROF. JULIUS S.,

2124 So. Halsted st., Chicago, Hl.
(48—50).

DR. J. L. ABT
Pasekmingiausiai gydo visokias vyrlš 

kas, moteriškas ir vaiku ligas.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 
pietų ir nuo 6:30 iki 7:50 vakare, Ne- 
dėliomis nuo 8 iki 10 ryte, ' .'.

1833
DB. JOSEPH U ABT, 

Sb. Halsted SU Chicago, HL
Telephone Canal 37

KNYGOS MOKYKLOMS.
Turėdami užtektinai mo

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

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

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

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

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

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

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

7. Šventa istorija —■ sena
ktina 50c., nauja 40c. ~

J. M. TANANEVIČE,
8244 & Morgan BU ,

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

st.

PHILADELPHIA, PA.
Kairys, 1214 So. 2nd

PLYMOUTH, PA.
Poteliunas, -345 E. River
• DU BOIS, PA.

V. J. Kizelis, 401 So.

St.

st.

JOHN M. TANANEVICZE M
3244 S. Morgan st., Chicago. į B

Priima bankon pinigus ir moka 
:3ę^. Skolina pinigus ant Real Estate. U 
•Perką i.r parduoda namus ir lotus. Rl 
.Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus W 
iį visas svieto dalis. M

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, M 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
'8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliomis, utar- ® 
.Uinįąis ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 

6 vakaro. \ K?

Av.

WATERBURY, CONN.
E, Ch. Kazemekas, 785 Bank

WORCESTER, MASS.
J. Vieraitis, 197 S. Harding
M. Paltanaviče, 15 Millbury

ROCHESTER, N.
A. Kasparas, . 19
Jos. Rickis, 781

St.

st.
st.

Stoke . St. 
Cliford

KENOSHA, WIS.
M. K. Petrauckas, . 415 Middle
Jonas Bagdonas, 106 Maple

NEW HAVEN, CONN.
Makarevicze, 255 WallaceKaz.

Av.

st.
st.

St.

YOUNGSTOWN, OHIO.
P. Sabaliauckas. 28 Murduck

SWOYBS, .PA.
K. Antanaitis, P. O. Box

BROCKTON," 
B. P. Meškinis, . - '.
Jobų. Ramantluckds,’; i

G.
MASS. 
.35 Arthur

St.

22.

____ st.
‘135^ James St.

_ ___ ■■■ ;
BAYONNE, N. J.

Zujus, 500 Broadway
LEWISTON, ME.

Kazys Vilniškis, v P. O. Box

J. St.

36.

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

Ct.

St.
St.

KELIAUJANTIS AGENTAS NAUJO
JE ANGLIJOJE IR APIELINKĖJE 

SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikaliauckas, 248 W. 4t>.

CHICAGO, ILL.
~ ' 2345 W. 20

.3036 Union 
3952 W. Lake

P. Monkus, 
A. Gembutas, 
Kaz. Jamontas, 

“Aušros” Draugijos Skaitykla 
.3149 So. Halsted St.

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

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

St.

st.
st.
st.

St.

Av.

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

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland Av. 
P. Laikar, - „ ........
V Stulpinas., 
K. Steponaitis, 
Dom. Venckus, 
John Dabulskis, 
Jonas Visockis, 
Antanas Visbara, 
Vine. Linka, 
Petras Vaitiekūnas, 827 — 33 Place.

710 W. 14 Place. 
‘921 — 33rd PI. 

„>2341 Dlinois Ct 
.,3222 Auburn Av. 

3262 So. Morgan St. 
8132 Vincennes Rt.

3019 Parnell Av.
1834 Blair Ave.

---------
CHICAGOJE, ILL.

M. J. Tananeviče 670 W. 18 St.
P. M. Kaitis, ;U>07,2N. Ashland Av.

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makareviczesf 255 Wallace
J. J.' Vaitkevičius,? 48 Walnut

st.
st.

D.
ELIZABET PORT, N. J.

Boczkus, 8 211 — 1st

BROCKTON, į MASS.
Ch. Tamuleviče, Box* 108 Moutelo I 
B. P. Miszkinis Co., * 25 Arthu
John J. Roman, L* ! 135 Ames

N. Y.
87 Grand

st.

Sta.
i St.

St.

BROO1
A. Plaehoeky,

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine

LAWRENCE, MASS.
A. F. S virta, 31* Union
A. Ramanoski, 99% Oak

LOWELL, MASS.
L. Stakeliunas, > 69 Charles

CHICAGOHEGHTS.ILL.

J. K. Valinskas, 1419 Wenthworth

V. Kairys,

St.

St.

st 
st.

St.

Av.

322 Wharton St.

WOBCHESTEB, MASS. 
!(, Paltanavičą, 15 Millbury

į ? 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 skryneles (boxes) 
•po $3.00 metams. Parduoda šifkor
tes' ir siunčia pinigus į visas svie
to dalis.

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

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

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

OFISO VALANDOS: Panedėliais 
seredom, ketvergais ir subatonis nuo 
8 ryto iki-9‘vakaro. Nedėlioms, utar
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaroj;! U!,
S/-

■J įiV o.j ja n.-;,, i

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

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus pi
nigus. Skolina 
pirkimui namų, 
iš kitų bankų.

pinigus statymui ir 
Partraukia pinigus 

_________ t Parsamdo bankines 
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies hr vagių po $3.00 metams. Per
ka ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus j visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legališkas popieras ir 
dovierenastis ir užtvirtina pas kaįjj' 
štilį.___ - '

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

NEW CITY SAVINGS 
į BANK
4601 S. Ashland Av. Chicago

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

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredoms, ketvergais ir subątom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; ne'dėliom, utar- 
hinkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki

! J, . . '

TOWN OF LAKE SAV
INGS BANK 
j. X ELIAS, Sav.

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

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

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

IZIDOR NAUSIEDAS
917 West 33rd st., Chicago.

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

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

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinig s ant Real Estate. 
Perka. ir parduoda namus i rlotus. 
Parduoda šifkotres ir siunčia pinigui, 
į visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėliais, 
seredonu, ketvergais ir subatoms nuc
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliotus, utar 
nlxkais ir pėtnyčioms nuo 8 rytą iki 
.• vakarą, -

Laikraštis, “Lietuva”, 8 puslapių, didelio 
formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tai- 
pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet pil
nas naujausių ir tikriausių žinių iš Lietuvos, A- 
merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie
te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 

. lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatra- 
, liškų, bizhiškų ir kitokių draugysčių.

“Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Val- 
stijuose Siaurines Amerikos: — 
Metams $2.00, pusei metų $1.00.

Kanadoj ir Mexike:—
Metams $2.50, pusei metų $1.25.

Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinese vieš
patystėse: — Metams $3.00, pusei metų $1.50.

Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.
Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per 

pačto Money Orderj arba pinigais registruotame laiške ant išleisto
jo rankų, adresuojant šiteip:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted St., Chicago, Ill.

RAŠYK tuojaus, o gausi vietų “Lietuvos*’ numeri ant pažiūros dykai.

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3262 Emerald Avenue - • Chicago, Ill.

. ' Telephone Yards 4527.

VYRAI! SS Dr, ZINS
Senu ir pasekmingiausiu specijalistd Cnlcagoje; karts

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

Kraują Nuodų^rerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.
Tas laisvas J>asiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir 

gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmonuns, kurie gy
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau.

VYRAI ATŠAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite į 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

Išgydau visiškai Ilgas skilvio, plaučiu, kepenų ir inkstų. 
Nemokite ui nepoeokmlngĮ gydymą—NEISŽOYOO, NEMOKĖK.

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir

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

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis. Kvėpavi
mo -Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dies ligos.

Išgydo. M tatua twiKas KRAUJO. 
UŽNUODIdlMA 
ir visas odos ligas, kaip Spuo- j 
gus, Piktąją Dedervinę, Szan- | 
votes. Niežus, Hemorhoidus, į 
Patinusias Gyslas, Naikinau- i 
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Vidurines Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai* Užpakalines žaruos, Įsi
senėjusios ir nerviškos moterų 
ligos.

Specialistas 
Vyru ir Motera Ligų.

(Ištyrimas Dovanai)
VISISZKO ISZCIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kentė
jimų. (RODĄ DOVANAI.) Kai bamoLiet u visikai.

Dr.ZINS, 183SS1CHICAG0
Valandos: Nuo 8 ryto iki S vak. Nedėlioms nuo 8 ryto iki 4oop.

TIKRAS PRANCŪZIŠKAS KARTUS VYNAS $1.00.
Nuo visokių pilvo skaudėjimų, kaipo tai: prietvariaus, skilvio slogos, 
inkstų ir kepenų skausmų, skausmo nugaros ir šonų, skysto kraujo, rie- 
mens, geltligės, yra tai vienatinis sudrutinimas sergančių ir silpnų. Su
gražina jiems sveikatą ir sudrūtina. Prancūziškasis Kartusis Vynas yra 
nepraaukštinamąs vynas del apetito ir dauginimo kraujo, yra geriausias 
sutvirtintojas visos systemos. Kiekviena bonka gvarantuota. Parsiduo
da aptiekoje,

J. KBZYWINSKIO, 3149 SOUTH MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 3547

kontraktierius

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuo veikiausiai.

939-33rdPl. Chicago, III.

Telephone Yards 1454

WM. E. FURLONG
- FIRE INSURANCE

m-
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Bridgeport’as puošiasi.
Iš visų Chicagos miesto 

• dalių, kuriose tirštai apsi
gyvenę lietuviai, yra dai
liausi ir pažangiausioji dalis 
vadinamoji Bridgeport. Čio
nai kadangi turime didžiau
sius apšvietus šaltinius, di
džiausių Amerikoj laikraš
čių išleistuves, turime vie
ną gražiausių lietuviškų 
bažnyčių vardu šv. Jurgio 
K., kur klebcųguja gerb. 
džiąkonas kun.'M; Krauču- , 
ųas, o pagaliau dabar Brid- 
geportą ima puošti “Katali
ko” leidėjo didis namas, ku
riame tilps bankas ir “Ka
taliko” išleistuvc, neminint 
privatinių ofisų ir pagyve
nimų. “Kataliko” naujas

• bustas pastatyta ant kertės 
Morgan st. ir 33-čio.st., tie
siog priešai dabartinį “Ka
taliko” namą. Turime ant 
Bridgeporto be to šy’. 'Jūri 
gio K. parapijos didelę; sa
lę, kuri randasi parapijos 
mokyklos buste. Tokios sa
lės nei viena lietuvių kolio- 
nija neturi. Yra ruimin
ga ir turi gražias scenai de
koracijas. Pagaliau patir
ta, jogei žinomas musų taūT 
tietis ir senas Chicagos pi
lietis, p. L. Ažųkas, suma
nęs statyti milžinišką salę 
ant kertės 33-čios gat. ir 
Auburn avė. Bustas, ku
riame busianti didelė 
salė, užimsiantis trijų lotų 
plotį ir turėsiantis tris augš- 
tus. Busiąs pastatytas pa
gal naujausius technikos 
reikalavimus. P. L. Ažu- 
kas jau pienus dirbąs. Lie
tuviai jam bus už tai dė
kingi, kadangi nereikės ba
lius taisyti kur kokiose pur
vinose svęįimtai.^ių salėse. 

^Įpetuvių skatikas teks lie
tuviui. Be to ant Bridge
porto daugumas lietuvių 
šiaip sau dailius namus sta
tosi. Ir jei į tą visą at
kreipsime domą, tai lietu
viai ant Bridgeporto pakils 
pramonėje daugiau nei kur 
kitur, kadangi jau ir šian
die turime žymius vertelgas, 
kaip tai: Joną Bu’driką tu
rintį departs mentinę san
krovą, Kaz. Jokūbaitį, na
minių rakandų sankrovą, Iz. 
Nausiedą, žinomą bankinin
ką ir departamentinės san
krovos savininką ir šimtus 
kitų lietuvių, turinčių gerus 
biznius ir gerokai prasigy
venusius. Ateis laikai, kad 
lietuviai nuo Bridgeporto 
išstums visus svetimtaučius.

Lietuviškas vakaras.
Nedėlioj, lapkričio 26 d. 

š. m. Simano Daukanto Te
atrališkas Jaunuomenės 
Kliubas parengė lietuvišką 
teatrą South Side Turner 
svetainėje. Scenoje buvo 
pastatyta dviveiksmė ko
medija “Velnias ne boba”. 
Lošimas nekaip pavyko. 
Nekurie aktoriai perdaug 
menkai išsimokino savo ro
les. Publika labai gražiai 
užsilaikė, tiktai pagalios 
pradėjo nerimauti, neužsi
ganėdindama lošimu. Vely- 
tina butų, idant Sim. Dau
kanto Teatr. Jaun. Kliubas, 
nešiodamas musų garbingo 
historiko vardą, pasisteng
tų ką geresnio veikti visuo
menės labui. Jaigu spekta
klių taisymas nesiseka, tad 
geriau parengti šiaip vaka
rėlius su įvairiu programų 
paskaitymais, ^ deklemaci j o- 
mis, muzika,. blaiviais pasi-* 
linksminimais ir t. p., kas 
publiką labiau s 
tų ir suteiktų jai 
naudos.. - _ - - 3

daugiau 
Alyva,

Aušros prelekcijos.
1) Lapkričio 30 dieną š. 

m. (Padėkavonės Dienoje) 
7-tą vai. vakare, šv. Jurgio 
parapijos svetainėje — 32 
Place ir Auburn avė., bus 
skaityta prelekcija temoj: 
“Chinai ir jų revoliucija”. 
Skaitys J. Laukis. Prelek
cija bus iliustruota apie 80 
paveikslėlių. Inžanga 10 
centų asmeniui.

2) Gruodžio 3 dieną, 3 
,val. po pietų Aušros sve
tainėj ’— 3149 S. .Halsted 
gatvė, bus skaityta prelek
cija temoj: “Meksikos in
di jonai ir jų kalba”. SkaL 
tys Kl. Jurgelionis. Pre
lekcija bus iliustruota.

Iš miesto valdybos
- nutarimų. - r

.'■< Miesto valdyba pastaruo
se savo, posėdžiuose išrinko 
komitetą apsaugojimui 
miešto nuo žemės ir. namą 
statymo spekuliacijos. ‘Tas 
komitetas turįs išdirbti tam 
tikras taisykles, kurios bus 
priverstiųoš ir miesto že
mės pardavėjams ir namų 
statytojams.. ;... 1 _

Pajudinta- klausimas par
davinėjamo pieno bonkų ir 
nutarta uoliau daboti, idant 
bonkose pieno intalpa butų 
teisingesnė.

Nutarta, idant bilijardu 
salės butų uždarinėjamos 
pirmą valandą nakčia, kaip 
ir saliunai.

Pirklyba chiniečiais.
Vyriausybė susekė “chi- 

nišką trustą”. vedantį pa
čią. pirklybą chiniečiais ir 
opiumu. Turtingi chinų 
pirkliai tokiuose nuėstuose, 
kaip Chicago. Detroit ir 
New York supirkdavo už 
tam tikrą kaihif savo vien
genčius, importuojamus iš 
Kanados, kuriuos vėliaus 
vėl parduodavo už gerą 
pelną. Didžiausiuoju agen
tu to “trusto” Chicago j bu
vo Moy Sing, laikomas čia 
turtingiausiu chinų pirkliu, 
kuris savo “biznį” varė p. 
n. 453 S. Clark gatvė, o .sa
vo biuro užpakalyje turėjo 
100 lovų, importuotoms iš 
Kanados “prekėms”. Kai
po kaltinamus prekiausime 
į tą “trustą”, policija Chi
cago j areštavo žymius pir
klius, kurie prieš teismą tu
rės atsakyti už savo?tam
sius darbus.

Tolimesni policijos tardy
mai.

Nekados dar Chicagos po
licija taip nedrebėjo už sa
vo kailį, kaip pastaruoju 
laiku. Ikišio] liko suspen
duoti septyni augšti polici
jos valdininkai, o pora die
nų atgal policijos viršinin
kas McWeeny suspendavo 
visą policijos valdininką 
personalą nuovadoje prie 
Chicago avė. Miesto Civi
linės Tarybos Komisija, ve- 
dairti tuos visus policijos 
tardymus, toliau mano “ap
valyti” policijos nuovadas 
ir kitose miesto dalyse, bu 
tent nuovadoje prie Harri
son avė., Cottage grove avė 
: r prie 22 gatvės.

Už ilgą moterių darbą.
Teisėjas Going kovoja s: 

ais darbdaviais, kurie sav 
•ankrovose- ir - dirbtuvės 
verčia moterie- dirbti da' 
tiau
ą, kas priešinga valstiji 
statymams. Šeši tok 
Iš r-b daviau, įvairiose mie'

to dalyse turėjo užsimokėti 
po $25 bausmes. ,

Nelaimingas atsitikimas.
Chicago Veterinary Col

lege namuose, p; n. 2537 S. 
State gat., nuo ketvirto 
augšto puolė žemyn eleva
torius (keltuvas), kuriame 
kėlėsi keturi tos kolegijos 
studentai. Vienas studen
tas 20 metų, kokis-tai J. M 
Nickel, paeinantis iš Chari
ton, Iowa, liko ant vietos 
užmuštas, o kiti trys sun
kiai sužeisti. : - *

ka peršovė ja galvą. Vaikas 
numirė ant vietos. Jo lavo
ną surado ICt nbetų brolis ir 
pranešė motinai, kuri vai
kui nedrausdavo šaudyti. 
Vaikas skaitydavo įvairias 
knygeles apię “ cowboy’- 
jus” ir užsimanė pasekti jų 
laukinį būdą.

Už ginklų nešiojimą.
Teismo salė prie Clark 

gatvės išrodė kaipir ginklų 
arsenalas. Policija atvede 
tryliką italų, ant. stalo sii? 
dėta revolveriai, žalvarmiai 
prietaisai muštis, peiliai 
durtuvai ir britvos. < Visi 
tie italai buvo suareštuoti 
įvairiose miesto dalyse 
ginklų; pešiojimą? Italui 
turkų karas ir čia atsiliept, 
nes kiekvienas italas yi|Į 
ginkluotas. Teisėjas Dolab 
nuteisė kiekvieną italą tįž 
nėšio j imą revolverio po 
baudos, o už peilių, durtu
vų ir t. p. nešiojimą pįr 
$25. .. ... 21."5 *

_____________________________ -r-} iįf i

Auksas iš geležies.
Chicagon atvažiavo kokis- 

tai Rudolf M. Hunter, rojb 
čia kelioliką kątįk padarytų 
aukso šmotų ir skelbia, kad 
į penkiolįką minutų, jis gali 
perkeisti kitus naugius į 
auksą. Hunter turi sayo 
labaratoriją Philadelphijoj 
ir yra žinomu išradėju elek
tros šakoje. Chicagon at
važiavo kaipo liudininkas 
vienoj byloj. Išradėjas sa
ko, kad tas naughy perkei
timas į auksą daroma ne Su 
chemijos pagalba, kąi^ se
novėje alchemikai manyda
vo, bet svarbiausią rolę, čia 
lošia elektra. Tą apsireiš
kimą jisai tyrinėjęs aštuo
nis metus, paslaptį gi jo 
niekam neišduodąs, nes pa
gimdytų ji ddelę perversmę 
visame sviete.

Du užmušti; vienas 
sužeistas.

Du italai liko ‘ ant^yietos 
užmušti, trečias gi miltinai 
sužeistas šaudyme ant Ar
cher avė., tarpe 22 ir 21 
gatvių. Policija mena, jog 
užmuštieji buvo “Juodo
sios Rankos” nariais ir žu
vo, iš rankos tų, iš kurių rei
kalavo atsipirkimo ir grąSi- 
no mirtimi. Užmušti liko 
P. Damico, F. Donęllo ir su
žeistas S. Donęllo, antrojo 
brolis. Policija surado, kad 
P. Darnino gavo į pečius net 
9 kulipkas, žuvo jis ant vie
tos, o šalę jo gulėjo britya, 
kuria ja . matomai norėjo 
gintis. S. Donello turėjo 
prie savęs revolverį, bet 
negalėjo šaudyti, nes liko 
pašautas į galvą trimis ku- 
’ipkomis. F. Donello vijosi 
užpuolikus, nors jau buvo 
sužeistas; ant kertės Archer 
:r La Salle gatvių vėl įvyko 
maudymas ir čia užpuolikai 
Donello'nušovė.

Nušovė.
Frank Nichols, 14 

aikas, užsimanė 
: cowboy’ju” ir 

; raikas 
ataikyti į kiekvieną 
ą įvairiose pozicijose, 
ymo vieta buvo 
ų> rųsis, p. n. 2812 So. 
ai gat. Aną

geru, šauliu, 
■si. šaunant 
vieną daik 
ei jos e. Šatf-

iii gat. Aną dieną valka* 
sirinko savo bandymam; 
bai sunkią poziciją, ša v 
rklė išpuolė jam iš ranki 
gaidžiu užsigavo į ką-tai 

įsigirdo sovjmaO^W-

Du aviatoriai susižeidė.
Du Chicagos aviatoriai li

ko sužeisti? kuomet jųdviejų 
mašinos nukrito iš oro. Ge
nerolas K. Belton, anglas* 
mirtinai susižeidė, nupuolus 
jam iš 350 pėdų augštumoš 
West Pullman’e. Belton’ui 
buvo patariama, idant jis tą 
dieną nelakstytų, nes pute 
smarkus vėjas, vienok jisai 
gana augštai pakilo, ne
įstengė' suvaldyti mašinos, 
kuri ir krito žemėn visų 
smarkumu. • <

Kitas aviatorius E. O. 
Weeks nukrito iš 50 pėdų 
augštumo-ant ’aviatorių mo
kyklos pleciaus prie W. 22; 
gatvės ir 52 avė. Weeks’o 
mašina nupuolė tiesiog, bet' 
puldama ant žemės pataikė; 
guminiais rateliais ir pašą-; 
ko į viršų 20 pėdų. Avia
torius iššoko iš mašinos . ir' 
tiktai lengvai susižeidė, f

Keturi ugnagesiai sužeisti.
Mūriniuose namuose, p. 

n. 3520 Shields avė., eks- 
pliodavus gazolinui iškilo 
gaisras, kurį gesinant keturi 
ugnagesiai liko sužeisti. Po 
intekme spaudimo oro nuo 
ekspliozijos sugriuvo namų 
siena, kur ir liko sužeisti 
minėti ugnagesiai. Sužeis
tieji nugabenta artimiau
siu ligonbutin kur apžiurė
jus jų žaizdas liko nugaben
ti į savo namus. Jų gy
vasčiai negrasia pavojus.'

Bankinis Kantonas
— =Rirkimui Laivakorčių.—-- =

Žemiaus suteikiame kainas ant nekuriu linijų išvažiuojantiems ir atvažiuo
jantiems Amerikon. Mes turime visas laivų kompanijas, ant kurių parduo
dame šipkortes į Europą, iš Europos ir į visas dalis svieto. Su kiekviena šip- 
korte nusiunčiame lietuviškus laiškus su pamokinimu, kaip kelionėje užsilaikyti, 
kad nepatekti į rankas apgavikų, kurie nuo keliaujančių pinigus išvilioja. Per 
musų bankinį kantorą tūkstančiai žmonių atvažiuoja ir išvažiuoja ir kiekvienas 
džiaugiasi gavę gerą laivą ir teisingiausias informacijas.
-- Čionai paduodame laivų surašą:

Iš Krajaus In Krajų
$ c KOKIA LINIJA. $ c
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 Bremen 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 Americąn( Linija tarp Rotterdam ir New York, eina 9 d. 35.00 
36.00 Russian American Linija tarp Libava ir New York, eina 10 dienų 33.00
2.50 Vaikai mažiau vienų metų..................................................................... 2.50

Vaikai nuo vienų metų iki 12 metų, moka pusę kainos..........
j 4 Pasarga: Kiekvienas atvažiuojnatis iš Krajaus ar didelis ar mažas, 

turi mokėti pagalves taxų $4.00, todėl tie turi būti pridėti apart šip- 
kortės kainos.

'' EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS:
Tarp Eytkunų ir Tarp Tilžės
5.09 .... ... . . ................ Hamburg...................... . ...............................  4.85

.. 5.25 ............... . . .. •...... Bremen ............. . . . ...................... . . .  i. 5.20
7,10 ........ .................. ........... Antverpen............ ..................................... 6.95.
7.05 a.  ........ ...................Rotterdam .................................................... 6.90

Vaikai- 4 metų lig 10 metų pusę, nuo 10 metų pilną kainą, mažiau 4 
metu dykai.

Jei reikalaujate šipkortės, rašykite pas mumis, o mes suteiksime visas reika
lingiausias informacijas.

Visiems lietuviams žinoma, kad musų bankinis kontoras yra didelis ir at
sakantis, gerai ir saugiai nusiunčiame laivakortes ir pinigus Lietuvon ir į kitas 
drlis svieto.

Visuose reikaluose kreipkitės į musų Bankinį Kontorą adresuodami šiteip:

J. M. Tananevicze
3244 So. Morgan St., Chicago, Ill.

Už pardavimą sdąrbo.
Teisėjas IŠabath nuteisė 

kokį-tai J. Spuropolos, gre- 
ką užveizdą dažų fabrike 
“Sherwin Williams Co.”, 
užsimokėti $250 baudos už 
priėmimą užmokesties su
teikiant darbą savo vien
genčių! M. Karamboris, 353 
Kensington avė., kuris da
vė tam užveizdui už priėmi
mą darban $5, o po trijų 
savaičių liko iš darbo pa- 
liuosuotas. Teisėjas rėmė
si tuomi, kad tiktai tam ti
kri darbo biurai gali suteik
ti už užmokestį darbą, ku
rie tam tikslui turi miesto 
leidimą (“license”):

“Nėra kito vaisto taip pasekmingo nuo užsigavimo, sustyrimo, šluba
vimo, sutinimo, dieglių strėnose ir reumatizmo, kaip Severos Gothar- 
do Aliejus”— rašo poni Anna Peterson, San Pierre, Ind. — “Patariu 
kiekvienai šeimynai, idant tą linimentą visados turėtų po ranka”.

Apsaugojimas nuo skausmo.

Skubus gyvenimas.
Jei virškinamieji organai 

neveikia taip, kaip jie tu
rėtų veikti, žmogus gauna 
ilgainiui vidurių nevaršku- 
mą ir jo gyvenimas pasida
ro skurdus. Tokiuose atsi
tikimuose reikalinga tuo
jau pagalba ir mes patar
tume vartoti Triner’s Ame
rican Elixir of Bitter Wine, 
— geriausias vaistas virški
namiems organams sutaisy
ti. Šitas vaistas susideda iš 
stimuliuojančių* ir sustip
rinančių vaistų^ todėl žmo
gaus organizmą atgaivina 
ir sudrutinal- Jis išvalo vi
durius ir i paragina juos 
veikti; palinosuoja jų už
kietėjimą irsprašalina visus 
su tuo surištus nesmagu
mus. Taipjau prašalina 
pilvo skaudėjimą neleidžia 
susirinkti negeriems ga- 

Jaigu sergi reumatizmu, neuralgija, aptinimu, sustyrimu kaklo, 
raumentĮ arba sunarių, apšlubimu, išpūtimu, krutinės arba šono 
skaudėjimais, niksterejimu, susižeidimu, susimušimu, arba kokio
mis kitomis toms panašiomis ligomis, kurių gydymui reikalingi 
išvydiniai vaistai —jokis dalykas nesuteiks taip greito ir bepavo- 
jingo palengvinimo, kaipSEVEROS

Gothardo Aliejus
SEVERA’S GOTHARD OIL

Pirk bonkutę šiandie! Susipažink su puikiomis ypatybėmis to skausmu 
prašailnlmo budo, o niekados be Jo nenorėsi apsieiti.

“KOSULTS
PEREJO-

Bonkute to linime- 
nto namuose reiš
kia tą patį ką 
Apsaugoj, skausmo.

Kaina 50c

“PENKIOLIKA
LASZŪ”-

Atsitikimuose chroniško arba užsi- 
senejnsio užkietėjimo, nevirškinimo, 
kepenų apsunkimo, dispepsijoj, nusil
pime ir nusikamavime jėgų — geros 
pasekmes yra paprastai užtikrintos, 
jaigu reguliariškai imsi po kiekvie
nam valgiui nuo penkiolikos lašų iki 
pilnam šaukščiukui vaisto, vadinamo

lugaros skaudėjimą ir dau
gelį moterių ligų; suteikia 
?erą apetitą ir gelbėja vi- 
luriams maistą sumalti 
Sustiprina nervus ir. .gyd< 
isokias pilvo ligas. ; Gąu 
lamas visose aptiekose 
los. Triner, 1333 — 1339 S 
Ishland avė.* Chicago,- Ill.

“Kvėpavimas dabar yra liuosas” — 
Užkimimas praėjo”. Tokie ir tiems 
panašus palengvėjimo išsireiškimai 
išeina iš žmonių lupų, kurie kaipo bū
dą nuo savo Kosulio, Bronchitis, Ger
kles ‘ užstojimo arba nuo kitų ligų 
Plaučių, Gerkles ir Koseres vartojo 
užsitikimą vaistą, taip gerai žinomą 
vardu:

SEVEROS

Balsamas Plaučiams
y (SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS)

Pagelbės ir tau! Kaina:
Pabandvk! 25c. ir 50c.

SEVEROS

Gyvasties Balsamas
(SEVERA’S BALSAM OF LIFE)

Kaina? Vaistas su nepapras-
75c toinis ypatybėmis.

PARDUODAMAAPTIEKOSE. 
metams. Duodamas DOVANAI

Paimk egzempliorių Sąvaros Lietuviško Kalendoriaus 1912 
Neapmokamo Gydymo Patarimo reikalaudamas rašyk n

-. Severą Co.
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