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Metai XIII

$ Politiškos Žinios. B

IŠ REVOLIUCIJOS 
CHINUOSE.

Kaip namelis iš kazyrą 
pastatytas, kuomet jis pa
pučiama, tuojau ant dalią 
subįra, taip nuo revoliuciji- 
nio judėjimo paputimo į 
griuvėsius virsta Cbinuose 
supuvusi bogdiebaną tvar
ka. Dar vienas revoliuci- 
jonierią pasisekimas, dar 
vienas laimėjimas, o viskas 
turės sugriūti ir turės pra
žūti.

Chiną vyriausybės padė
jimas — rašoma iš Pekino 
—. kas dieną einąs aršyn. 
Armija ir laivynas dalimis 
pereina revoliucijonierią 
pusėn; prispausta prie mu
ro vyriausybė viešai daro 
atgailą, išskleidžia baltą 
nusižeminimo veluvą, pri
žada pasitaisyti, by tik 
ant toliau būti; palikta sos
tas, by tik ant to sosto ga
lėtą pasilaikyti mandžurą 
dinastija.

Mandarinai į visas puses 
laksto kaip žiurkės grims- 
tančiame jūron laive, neši
nas! į užsienius, pasiimdami 
su savimi kitus kartus kru
vinai išluptus iš gyventoją 
turtus. Vienatinis žmo
gus, kuris apsiėmė gelbėti 
sostą, nors pastarasis lig 
revoliucijos išsiveržimui jį 
persekiojo ir nekentė, yra 
lYuan-Shi-Kai, kuris ir-gi 
pastaraisiais laikais atsisa
kė būti ministerią premie- 
ru, bijodamas, idant revo- 
liucijonieriai jo paties ir su 
dinastija nepasmaugtą. Ta
sai premiero pasitraukimas 
liudija, kad revoliucijonie- 
riai galutinai gaus viršą iš
vydami iš savo gimtinio 
krašto kraugerius mandžu- 
rus.

Dabartinė Cbinuose revo
liucija nėra pirmutinė. Jau 
seniau aną kelios buvo. 
Tečiau pirmiau nebūta pa
sisekimo ir revoliucijonie- 
riai po viskam tūkstančiais 
žudyta. O tas viskas paei
davo iš to, kad plačiosios 
provincijos tarp savęs ne
turėjo 
yinciją 
tikrais 
vasties 
čiais.
jams susinešti, arčiau su
sieiti.

Bet 
viskas 
Chinai
tojai bendrai suprato, iškur 
ant ją plaukia visokios, ne
laimės, na, ir prasidėjo re
voliucija, kurios pasekmės 
visiems jau yra žinomos.

Šiomis dienomis revoliu- 
cijonieriai po kelią dieną 
kovai paėmę miestą Nan
kin. Šį miestą valdiškoji 
kariuomenė ilgai laikė sa
vo rankose, smaugė ir sker
dė miesto gyventojus, bet

jokio sąryšio, pro- 
vice-karaliai buvo 

savo gyventoją gy- 
ir mirties viešpa- 
Neleista gyvento-

laikui bėgant tas 
persikeitė, nūdien 

panaujėjo. Gyven-

tinamas, vienok suomiai la
bai sujudę.

galutinai turėjo pasitraukti 
nuo revoliucijonierią.

Iš tikri; šaltinią praneša
ma, kad premieras Yuan- 
Shi-Kai nepasitraukęs iš sa
vo vietos, bet dar jis ma
nąs apsišaukti Chiną regen
tu. Pekinan iš kitur trau
kiama kariuomenė, suside
danti lygiomis dalimis iš 
mandžurą ir chiną.

Premierui prašant atlai
kyta slaptas tautinis susi
rinkimas, kuriame dalyva
vę visi sosto palaikytojai 
valdininkai. Susirinkimas 
nusprendęs užtraukti pas
kolą $30 milijoną Franci jos 
ir Belgijos bankuose.

Iš Japonijos sužinoma, 
kad tenaitiniai diplomatai 
viešai ėmę pasakoti, jogei 
butą laikas Chinuose revo
liuciją sulaikyti, neleisti 
perdaug skersti; O tai ga
lį padaryti Amerika, An
glija ir Japonija bendromis 
spėkomis. Japonijai mat 
Chiną respublika butą vi
sai neparanki. '

Kitos viešpatystės savo 
reikalą apsaugojimui siun
čia į Chinus kariuomenę.

Saratovo gubernijoj javą 
neužderėjimas pasirodė mil
žiniškas. Gubernijos pašai
pūnė taryba kreipiasi į vy
riausybę, prašydama asig
nuoti 4 milijonus rublią, 
supirkimui javą ir išdavi
mui pašalpos. Sutaisyti 
viešieji darbai neturi reikš
mės. Neturinčią sėklos pa
sėliams yra 50 nuošimčią; 
badaujančią pusantro mili
jono žmonią. Tifuso epide
mija vis plačiau siaučia. 
Pokrovo slobodon apžiūrėti 
sugedusią javą atsiąsta iš 
Peterburgo revizoriai. — 
Kazaniaus gubernijoj so
džiuje Niurčeg valstiečiai, 
nesulaukdami prašomos pa
šalpos, išlaužė vyriausybės 
javą sandelio duris ir išsi
ėmė visus javus. — Ufos 
gubernijoj badaujantieji 
baškirai vieton duonos mai
tinasi ąžuolą gilėmis jau iš
tisus du mėnesius ir net tą 
pačią gilią dabar pritruko, 
kadangi daug prisnigo ir 
užpustė tą vienatinį ją 
maistą.

už kurias gyventoji; dalis 
užsistojo ir prasidėjo tąsy- 
nes su policija. Visos vi- 
dumiesčio gatvės prisikim
šo miniomis ir vyriausybei 
prisiėjo šaukties pagalbon 
raitelius.

Kuomet pribuvę raiteliai 
ėmę vaikyti susirinkusias 
žmonią minias, tas gyvento
jus dar labiau įerzino. Su
sirinkusieji ėmę šaudyti į 
raitelius, o pastarieji to- 
kiuo pat budu atsakę. Ne
trukus ant Don Pedro ple- 
ciaus išsigirdo bombos ply
šimas. Raiteliai ton pusėn 
pasukę ir ėmę šaudyti į vie
ną kavinę ties kuriaja buvo 
susirinkęs būrys žmonią; iš 
būrio atsakyta taippat šau
dymais. Čionai atrasta du 
lavonai ir keli sužeisti.

Tas pat atsitikę ii’ kitur. 
Ir tos riaušės kaip tik nu
malšinta ryte. 66 asmenįs 
areštuota.

Iš Ispanijos tuo tarpu 
pranešama, kad tosios riau
šės esančios revoliucijos 
pradžia prieš republikonus.

YPATINGAS KARAS.
Italą-turką karas tai vie

nas šiais laikais iš ypatih- 
giausiąją karą. Apie karą 
beveik nieko nežinoma, ne
gaunama iš karo lauko ži
nią, o kad kokios ir gauna
ma, tai visai neaiškios ir 
neatsako šiems laikams. 
Viskas slepiama. Tik ret
karčiais iš Konstantinopo
lio pareina žinios apie di
delius turki; laimėjimus; 
italą-gi laikraštija net neži
no apie ten kokius smar
kesnius susirėmimus, kas 
turėtą paliudyti vienos arba 
antros pusės laimėjimą. 
Girdėjome susirėmimą ant 
juros ties Lesbos, girdėjome 
miesto Tripoliso iš turką 
atėmimą, dabar paskiausiai 
girdime, jogei ties Derna 
italai labai daug turėję ne- 
palaimą — bet sekant ita
lą žodžiais, turkai tyčiomis 
tą viską skelbią, idant ita
lus apšmeižus, nupuldžius 
juos dvasioje. Kas tiesa, 
Tripolis (miestas) randasi 
italą rankose, o aplink Les
bos dar nuo pat pradžios ka
ro buvo girdima, kad tenai 
klaidžiojanti kokie tai slap
tingi karo laivai, besilavi
nanti šaudyme. Tečiau ne
galima užginti, jogei ir ita
lai kaikada ant poperos lai
mi. Bet jei Turkijos karo 
ministeris kas link savo ka
riuomenės pasisekimą me
luoja, tai taippat yra aiškus 
humbugas, kad Italija tam 
tikru karaliaus raštu butą 
pasisavinus visą Tripolį. 
Tokią atsitikimą svieto 
historija dar nežino, kad 
nepabaigus karo butą bent 
kokia šalis. anektuojama.

Tai vienas iš -Indiją kunigai! 
podraug su Anglijos karaliumi, 
imperatorią. ‘ j ‘7

Kuomet Italijos karalius 
sauvališkai apsigarsinO/ je- 
gei esąs Tripolio ViešpaČni, 
Turkijos vyriausybė taip
pat apskelbė dvi depešas. 
Viena am; pažymėta lapkri
čio 1 diena, kurioje.praneš
ta, kad turkai po sunkiai 
kovai mieste Tripolis atga
vę atgal sau savo senas 
pozicijas, italai 'turėję 
traukties taip vadiriaman 
senan miestan, visas kovos 
laukas nuklotas italą lavo
nais ir, jog turkai tuomet 
iš italą paėmei 562 'Šautu
vu, vieną kanuolę ir daug 
kitokios amunicijos..;' Pas
kiau pridurta, .kadturką 
eilėse cholera kasdiena nu
smaugianti 20 lig’ 30 asme
nį;. Kitoj depešoj Enver- 
Bei iš karo lauko pranešė, 
kad italai ties Deima prara
dę užmuštais 500.kareivią, 
turkai paėmę 18* kairuolią 
ir daug amunicijos.

Ir tiems turką praneši
mams beveik visi Europos 
žinovai ir diplomatai tiki, 
nes paskiau paaiškėjo, kad 
italai išteisybės yra silpni 
tame kare žmonės ir savo 
visas nepalaimas kieku ga
lėdami slepia.

Kaip nebūk, bet tokiame . 
padėjime karas turės but 
labai ilgas, o gal n'ekuomėf 
ir nepabaigtas. Generolas 
Caneva šalies gįlumon ne
manąs; tuojaus traukties su 
savo‘ armija, sakoma, lauk
siąs pavasario, kadangi tam 
tikslui reikailnga pasirengį-| 
inas, ' ■

kad
'lijos keturi atstovai, nukeliavusieji 
teąjį ten apvainikavus kaipo Indiją

t

“Tėmpso^ koresponden
tas praneša-ŠFaryžiim, kad 
italai Tripolise esą
iš visą pdą^apšupti ir jie 
jfer du menesiu nenužengę 
nei vieno žn^snio...priekyn. 
Turką esamądąažiau’ūž ita
lus,. bet jie e$ą iiąjšąš ir sa
vo vadams' p^klusnąs.lusnąs.

it sausžemio 
italams labai prasta i sekas i, 

i jie nusprendę noMjgąyo' ka
ro laivyną p&fririaudoti 
prieš turkhg^ laikais 
vienątjp^g^yai^flo- bJalis 
bombarduoj^ti ’^/Arabijos 
pakrašėH^,^iigi'"'ten esan
čius fortu&M Italai savo 
laivynu- nore j ę ' uždaryti 
DardamJiušf|bet tam užma
nymui )buvf| pasipriešmu- 
sios kitos yiešpatystės, o 
ypatingai .Rusija, kurios 
prekybą' ten turi- savo ke
lius.

Paskiau pranešama, kad 
Derbe . ir Tobruke turkai 
užpuolę ant italą-poziciją; 
nei vieni neį kitinieko ne
laimėję. O/ąužėiątą ir už
muštą abejose pusėse butą 
1.500 žmonią. į

Bengazi ^italai į- užpuolę 
ant būrio-beduiną ir visus 
lig vienam iškloju. Italai 
gi-netekę į ^žmopią. Ne
toli tos vietos tvirtą armiją 
turintis ; laisvanofią arabą 
komendantai;3 Enver-Bei 
(Turkijos pulkininkas).

j IŠ RUSIJOJ.
Atsibuvo - pirmasis posė

dis valstybės' tarybos komi
sijos, peržiurinčios įstaty
mo sumanymą apie įvedi
mą visoj valstybėj, visuoti
no mokymo. Nežiūrint į 
visus protestus kairiąją 
akademistą kuopos, daugu
ma dešiniąją ir centro bal
usi; nutarta įstatymo peržiū
rėjimą atidėti, kol nebus 
išleistas įstatymas apie 
liaudies mokyklas, buk tai 
ankštai su; pirmuoju suriš
tas. Neikiek nesidrovėda
mi dešinieji -komisijos na
riai posėdžio, pertraukose 
juokėsi, tvirtindami, kad 
dabar visuotinas mokymas 
palaidotas pagal pirmą laip
snį.

tegaunama’ iį karo lauko.
i . V' ' ?'

Suomijoj pasklydo gan
das, buk Peterburgo biuro
kratą sferose išdirbama su
manymas įvesti degtinės 
monopoliją Suomijoj. Kaip 
žinoma, suomiai labai pasek
mingai kovojo su girtybe, 
uždraudė degtinės pardavi
nėjimą sodžiuose ir tiktai 
nekuriuose didesniuose 
miestuose yra pardavinėja
ma degtinė, bet ne mažiau 
kaip pustrečio litro vienam 
asmeniui. Pelnas nuo par
davinėjimo degtinės eina 
kulturiniems ir švietimo tik-

* — . .. • 

slams. Įvedus rusą vy
riausybei- visuotiną degti
nės pardavinėjimą, visi 
Sunkaus darbo vaisiai turė
tą žūti. Nors pasklydęs 
gandas yra nieku nepatvįi-

LAUKIAMA STRAlKO.
Netiktai vienoj Vokieti

joj, bet Belgijoj ir Ispani
joj darbininkai grasina mil
žiniškais straikais.

Vokietijoje metalo pra
monėje darbininkai jau se
nai nesutinka su savo darb
daviais ir taisosi smarkion 
kovon. Darbdaviai iš savo 
pusės, kad sulaužius darbi
ninką rengiamo , straiko 
pienus, mano apskelbti dar
bininkams lokautą. Ir jei 
pastaraisiais laikais neį
vyks sutikimas, 60.000 dar
bininką metalo pramonėje 
neteks darbo ir paskui tu
rės labai daug vargo pa
kelti. Bet ir toji pramonė 
taipgi daug nukentės.

Boto prasidėjusios smar
kios agitacijos ir kursty
mai straikuoti tarp vaiką 
drabužią siuvėją. Ir toje 
pramonėje abi pusės neno
ri taikinties.

Iš Antverpen (Belgija) 
rašoma, kad tenai smarkiai 
ėmę judėti jūreiviai ir prie
plauką darbininkai. Prisi- 
bijoma tat, ar kartais ne- 
sustraikuos garlaivią jurei- 
vai, o tuomet pasažierinis 
judėjimas visai butą supa- 
raližuotas. Darbininkai 
tvirtina, kad darbdaviai ne- 
išpildą ją reikalavimą, pa
žymėtą paskutinėje sutarty.

Ispanijoj straiku grasia 
geležinkeliečiai ir jie visi 
sustraikuosią gruodžio 7 d., 
jei lig tam laikui nebusią 
išpildyti ją reikalavimai.

LONDONO SUFRA- 
GISTĖS.

Nesenai Londone už truk- 
šmus areštuotos _įr uždary
tos kalejman sufragis'tes, 
pasiunčiusios kancleriui 
George telegramą su savo 
parašais. Telegramų tuo 
sufragistės atmeta kancle- 
riaus prižadėjimus, kad mo- 
terią bilius busiąs parla
mente perkratinėjamas. 
Moterįs priešingos svar
biausiai tam, kad ją bilią 
parlamentan turėsią ap
dirbti ne jos pačios, bet vy
rai. Be to, reikalaujančios, 
idant parlamente nebūtą 
tas reikalas plačiai svarsto
mas, bet kad tiesiog butą 
joms leista naudotis tokio
mis pat teisėmis politikoje, 
kai kad naudojasi vyrai.

Lady C. Lytton ir Lady 
S. Smith nubausta po vie
nai savaitei kalėjimo prie 
policijos stoties už daužymą 
langą.

Gi smarkiausioji sufra- 
gistė Mary Leigh, kuri jau 
kelis sykius teisme buvus 
bausta, pasmerkta dviem 
mėnesiam kalėjimo. Be 
to jai priminta, kad jei dar 
sykį ji bus už riaušes areš
tuota, busianti pasiąsta į 
sunkius darbus.

Tai tau ir sufragizmas!

RIAUŠĖS LIZBONOJ.
Portugalijos - sostainėj 

Lizbonoj andai išnaujo bu
tą smarkią riaušią. Vieną 
vakarą miesto policija suė
mė ir rengėsi visai iš miesto 
išvaryti dvi chinietes, ap
gaudinėjančias gyventojus 
gydant žlibumą (aklybę),

Caro sinodas nutarė įsteigti 
broliją švietimo seserį;. Tos 
naujos stačiatikią brolijos 
tikslas — cerkvinią moky
klą auklėtinią intekmė į 
paaugančią jaunuomenę. 
Seserįs nešios tam tikrą 
ženklą, paveiksle medinio 
kryžiaus ant krutinės.

Miesto Kutaiso visa poli
cija padavė gubernatoriui 
prašymą paliuosuoti juos 
nuo vietos, kadangi miestas 
jau du mėnesiai nemoka 
policijai algos, nes miesto 
išde nėra pinigą.

'■
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Žinios

Švenčionių apskr.
Nors ši parapija yra gry

nai lietuviška, bet apšvieti
mas ir tautinis susiprati
mas labai menkas: kįlant 
kitoms apylinkės parapi
joms, Linkmenįs toli pasi
liko. Saulė, rodos, visur 
šviečia, šildo ir gaivina. 
Bet linkmeniškiams tur- 
but nešviečia, kad jie taip 
saldžiai miega ir nei many
ti nemano atsikelti. Laik
raščių pareina tiktai 2 egz.; 
rašyti niekas nesimokina. 
Nei vartotojų draugijos, nei 
‘ ‘ Blaivyb ės ” skyriaus, nei 
jokių kitų draugijų čia nė
ra; net nei vieno lietuviš
ko vakarėlio niekas ligšiol 
neintaisė. Monopolis, alu
dės ir slaptosios smuklės 
gyvuoja puikiausiai. Sulyg 
kun. Silv. Gimžausko dai
nos: “Oi tas šnapšas, ta 
degtinė, visus Linkmenis 
sutrynė”... Jaunimas skai
to sau laime, kad šventa
dieniais turi progų susi
rinkti į aludę. Gretimoje 
Palūšėje, per atlaidus pas 
monopolį, kame būdavo 
riksmas ir peštynės, dabar 
žmonėms pametus gerti, 
monopolį vyresnybė užda
rė. Linkmenyse kitaip yra: 
netik prie šviesos neina, 
bet ir doriškai skursta. 
Kas buvo prieš keliolikų 
metii skaitoma labai blogu, 
tai dabai’ paprastas daly
kas; mergaitė, ar jaunikai
tis, prasikaltusieji prieš do
rybę, buvo laikomi panieko
je, dabar gi nieko tame nuo
stabaus nebėra, nes daugy- 

" be’tokių yra. Tėvai neap
kenčia vaikų, o vaikai tė
vų, tėvai bara, kad vaikai, 
duonos daug suvalgo, l^ad 
niekam verti, vien tik pei
kia ir baudžia del menkų 
jų prasižengimų. Šie, 
patirdami tėvų meilės, 
tiktai aštrumų, išauga 
kietėjusiomis širdimis, 
augę bėga nuo tėvų,
negali sugyventi; tuomet 
skundžiasi tėvai ant vaikų, 
kad senatvėje neturi prie
žiūros; vaikai gi ant tėvų, 
kad reikia klajoti po svietų 
ir vargti, nemokant jokio 
amato. O nesutikimai 
tarp kaimynų... kur gi čia 
visa aprašyti: skauda širdis 
rašant apie tai. Gal kam 
pasirodys, kad perdaug juo
da visa man matos, bet aš 
parašiau teisybę ir galėčiau 
duoti daugybę prirodymų, 
bet daug vietos užimtų. 
Antra vertus linkmeniškių 
labai kaltinti negalima, dėl
to, kad nėra kas juos para
gina prie augštesnio tikslo; 
tam visam, žinoma, kalti in
teligentai, kurių čia mažiau, 
negu kitur. Girdėjau pa
rapijoms taip kalbant:
“Kur kunigai blaivininkai, 
tai ir visus į blaivybę trau
kia, o kur medžiotojai, tai 
parapijonįs ir visi medžio
tojai”. Išeivė.

jis yra važinėjęs po mies
tus ir gerokai pamiršęs sa
vo šnekų.' Beto, vienas 
žmogus tai ne visa kolioni
ja. Jis man pasakojo, kad 
Polocko apskrity Rukšinės 
parapijoj esu didesnė pusė 
lietuvių, kad bažnyčioj pa
mokslai sakomi vienų he- 
dėldienį lietuviškai, kitų —• 
lenkiškai. Polocke irgi sa
komi kaikada lietuviškai pa
mokslai. Lietuvių esu dar 
šiose .parapijose: Ūlos, Zas- 
kargos, Bįęšinkavičių, Le
pelio. Minėtose parapijose 
taippat esu sakomi per at
laidus lietuviški pamokslai. 
Tie lietuviai atsikraustę iš 
Kauno gubernijos į Vitebs
ko apie 30 metų atgal. Da
bar ten verčiasi žeme.

Tiek žinnj tegavau apie 
tų lietuvių kolionijų iš ne
tikėtai mano patikto žmo
gaus. Butų labai geistina 
daugaiu kas žinoti apie 
juos, jei jų ten ištikrųjų 
yra. Jaigu jau jiems sa
komi pamokslai, tai turi bū
ti ir lietuviai kunigai, kurie 
sako. Gal jie teiktųsi, ar
ba kas kitas, pranešti per 
“Vilties” redakcijų, kur ir 
kiek ten yra lietuvių jei jų 
ten tikrai yra, ar jiems sa
komi pamokslai, kuo ver
čiasi, kokie papročiai. Ypač 
indomu butų žinoti apie jų 
tarmę; tam tikslui galima 
butų nuvažiuoti patyrinėti 
jų kalbos.

Pagalinus, gerai butų, jei 
kas iš vietinių mokančių 
žmoniij jų tarme užrašytų 
ir užrašęs atsiųstų daimj ir 
pasakų. -J. B.1

liepojus.l:
Visur smarkiai/koVOjant 

prieš-' girtybę, ir Liepoj aus 
Lietuvių šelpiuloTDrųugija 
buvo sumaniusi, panaikinti 
laikomų prie draugijos bu
fetų su svaigjnan'čiais gėri
mais. Tečiau verčiama ap
linkybių draugijų turėjo at
sižadėti to savo prakilnaus 
sumanymo. y Panaikinus 
bufetų, kurio: laikymas da
bar apmoka nuomų draugi
jos salės, draugijamebega- 
lėtų toliau turėtinuolati
nės savo, salės, ; O ,nustoti 
salės, kų ir sveikam žmo
gui atimti abr kpjį.Q“Todel 
draugija ir buvo “priversta 
pasielgti, lyg butų blaivy
bės priešininkė. yDraūgijos 
valdyba per savu posėdį 
spaliij 2 d., balsų dauguma 
nutarė prašyti gubernato
riaus ir jau išsiuntė prašy
mų, maldaudama, kad leis
tų draugijai ir po Naujų 
Metų laikyti bufetų su svai
giaisiais gėrimais.

Draugijos narys,
Petras Klimka.

ne- 
bet 
už- 
Pa- 
nes

LIETUVIŲ KOLIONIJA 
POLOCKO APSKRITY.
Šių vasarų važiuodamas 

traukiniu susipažinau su 
vienu lietuviu iš Vitebsko 
gubernijos. Iš jo gavau 
patirti, kad Polocko apskri
ty esanti nemaža lietuvių 
kolionija. Nedaug- teko 
man su juo šnekėti, ir nie
ko nesužinojau apie tų ko- 
lionistų gyvenimų. Iš jo 
kalbos sunku buvo spręsti 
apie visos kolionijos tarmę;

KUN. ŠOPAROS BYLA.
Spalių 29 d. Vilniaus Rū

mų teisme buvo nagrinėja
ma indomi Ceikinės klebo
no (dabar Perlo jaus) kun. 
Ignoto Šoparos byla. Be- 
klebonaujant kun. Šoparai 
Ceikinėje būdavę daug jo 
nesusipratimų su Ceikinės 
dvarininku Tadu Golovnia 
— daugiausiai del žemės, 
kurios p. Golovnia nenorė
jęs bažnyčiai duoti, nors bu
vo jo dėdės dovanota. Jiem
dviem besivaidijant, veikiai 
buvo prikergta ir politika 
ir šit Golovnios rupesniu 
kun. Šopara buvo apkaltin
tas, kad bažnyčioje ir mo
kykloje per tikybos lekci
jas, taippat savo namuose 
besikalbėdamas su moki
niais kurstęs priešinties vy
riausybės darbams šiame 
krašte nurodinėdamas, kad 
mokykla turinti čia platin
ti katalikybę ir lietuvybę ir 
kad dėlto visai esančios ne
reikalingos rusų mokyklos 
ir rusai mokytojai ir vaikų 
nereikių į jas leisti, ir 
steigti lietuviškas moky
klas; neklausančius šių įsa
kymų grasęs nepriimsiųs iš
pažinties ir nepriimųs į Šv. 
Sakramentus; kad -platin
davęs Rusijos ir stačiatiky
bės neapykantų, ir kėlęs 
augštyn Lietuvos praeitį ir 
garbę.

Kun. Šopara buvo suim
tas ir paskui už 5000 rub. 
kaucijos paleistas. Taip
pat buvo atstatytas nuo 
Ceikinės klebono vietos.

Teisme Golovnios pusėje 
buvo 10 liudytojų, kun. Šo
paros gi — 20. Gynė kun. 
Šoparų prisiekusis advoka
tas Povolockis. Teismas 
tęsėsi 7 valandas. Kun. j 
Šoparų išteisino. h I

ANYKŠTA, 
Ežerėnų apskr.

Anykštos parapija trau
kiasi prie pat Kuršo sienos, 
gyventojai lietuviai ir lat
viai. Parapija turi tris mo
kyklas: miestelyje dvikle- 
sė ministerijos su trimis 
mokytojais, iš kurių vienas 
lietuvis, Baršių sodžiuje 
pradedamųjų su lietuviu 
mokytoju ir trečių kų-tik 
atidarytų Kalnageidenų so
džiuje; mokytoja joje lat
vė. Apšvietimas pas mus 
pradeda po truputį kilti, 
žmonės ima blaivinties. 
Vertas paminėjimo toks at
sitikimas: susipratę Mažu
čių ir Baršių sodžių ūkinin
kai nutarė nebegerti svaigi- 
namųjų gėrimų, savo nuta
rimų surašė ant poperio, 
kad paskui už jo nepildymų 
galima butų pasižadėjimų 
sulaužusius net pinigais 
nubausti. L. Z.

nedidelis

SKAISTGIRĖ. 
Šiaulių apskr.

Skaistgirė 
miestelis, stovi prie vieške
lio iš Žagarės į Joniškį. Be 
bažnyčios yra pernai atida
ryta ministerijos vienklesė 
mokykla. Žinomas daiktas, 
yra ir monopolis, keletas 
nedidelių krautuvėlių ir 
prie jų karčemėlių. Para
pija grynai lietuviška, žmo
nės gyvena gana tvirtai. 
Didžiausia jų nelaimė, kad 
geria, vienok kova su girty
be pradeda rodyti savo ge
rus vaisius: kai kur per 
vestuves ir kitus pokylius 
meta vartoję degtinę ir ki
tus svaiginamuosius gėri
mus. Sodiečiai iš dalies 
mėgsta ir dainavimų, dai
nuoja daugiausiai naujųsias 
dainas, nors šiek tiek moka 
ir tautos dainelių.

DEL VYSKUPO A. BA
RANAUSKO PAMINKLO.

Keli jau metai praslinko 
nuo to laiko, kada buvo pa
duotas sumanymas pasta
tyti Seinų katedroj vysku
pui A. Baranauskui pamin
klų. Tuoj pabiro aukos — 
daugiausia skatikėliai pras
čiokėlių. Surinko apie 500 
rublių. Bet ilgainiui au
kos liovėsi plaukusios. Au
kotojai laukė, laukė to pa
minklo; o dabar tur-but jau 
ir patįs apie tai užmiršo. 
Bet kad tas paminklas lig- 
šiol nepastatytas, tai ne ke- 
no kito kaičia, kaip tik tų 
pačių aukotojų. Kasgi tuo- 
reikalu rupįsis? Juk jokio 
komiteto tam reikalui ne-

buvo išrinkta# Tiesa, tų dar
bų galėjo organizuoti “Šal
tinio” redakcija, pas kurių 
ir didžiausia -dalis aukų gu
li. Betjijnatyti, tas jai ma
žai rupi,- Taigi nebuvo ir 
nėra kam tuo reikalu rupin- 
ties. Tjesaypernai “Vilty
je” seiniečiams tų dalykų 
pajudinus, paminklo suma
nytojas, gerbiamas kanau
ninkas Prapuolenis pamin
klo reikalais pavedė rupin- 
ties seiniškiams ir tarp ko 
kito gerb, kanaun. išsitarė, 
jog tas paminklas busiųs 
Seinų katedros plikų sienų 
papuošimas... Bet ir po to 
jau baigiasi metai, o pamin
klo kaip negirdėt, taip ne
girdėti. Seiniškiai tyli. 
Taip ir dar gali praeiti ve 
keli metai, po to vėl kas, at
siminęs tų reikalų, paklabįs, 
primįs visuomenei, šioji gi 
sumes kelius rublius, ir vėl, 
rasit, visa nutils.

Kitais metais (lapkričio 
mėn.) siiveis 10 metų nuo 
vysk. Baranausko mirties. 
Žinoma, lietuviai tų jubilie
jų švęs. Ar gi ne laikas 
butų per tų jubiliejų ir pa
minklų atidaryti? Ko gi 
susilauksime, kada patoges
nį laikų surasim?

Jei seiniškiai tuo reikalu > ■ ■ar nenori ar negali užsiimti, 
tai patįs aukotojai privalo 
pasirūpinti: būtent, tuoj iš
rinkti tam,,tikrų komisijų, 
kuri tuo reikalu turėtų ,ru- 
pinties, išgauti iš vyskupo 
leidimų katedroj paminklų 
statyti, parinkti daugiau 
aukų, surasti artistus-daili- 
ninkus ir tt.

Mano gi nuomone, už 
tuos 500 — 600 rub. pamin
klas katedroje butų labai 
menkas,, Statant kur ant 
kapų, tai gal dar pakaktų, 
bet ^katedroje tie 500 rub. 
yra labai, 
netikusiu

;T»1K KB

Chinų revoliucijonieriai taip smarkiai automobiliumi važiuoja, kad Manchu 
dinastija kaip tik suspėja iškrypti iš kelio su savo senobiniu vežimėliu. Grei
tai dinastijų į šipulius sumals.

puikesnio paminklo, negu 
sukraudami tuos šimtus be 
naudos km* tai Lietuvos už
kampyje?

Kam rupi tas dalykas — 
atsiliepkite!

Aukotojas.

nka.suma. Su 
paminklu butų 

gėda pasirodyti net prieš 
svetimtaučius. Juk pamin
klas statomas savo garsia
jam poetui, kurio “Anykš
čių šileliu” ne vien mes, bet 
ir vokiečiai atsigėrėti nega
li... Toje pačioje Seinų ka
tedroje yra jau paminklas 
kokiam ten seniau miru
siam vyskupui. Niekuo 
ypatingu paminklas neatsi
žymi, ir pirmų syk matant, 
netraukia, akies; atsiėj ęs te
čiau 3000 rub., o mes turi
me tiktai 500 — 600 rub.

Bet kokiu tikslu tas pa
minklas yra statomas? Kad 
pasirodžius ir pasigyrus 
prieš visus lenkus-endekus 
savo garbingais vyrais ? 
Bet tam persiauras tikslas. 
O gal, kųip sako kanaun. 
Prapuolenis, kad papuošus 
Seinų katedros plikas sie
nas? Bet argi lietuviams 
verta puošti Jokių bažnyčių, 
kurioje jie kenčia nuo len
kų kuodidžiausias nuoskau
das ir paniekinimus?... Pa
galios ir iš lietuvnj nedaug 
kas tegalės juo pasidžiaug
ti. Seinųj taį. ne koks Vil
nius ar Kaunas. Į juos 
tris dienai važiuok — ne- 
privažiuosi. n Toks pamin
klas, manp nuomone, mums 
nebus taip naudingas.

Kas kita, jei už tuos pi
nigus butų įsteigta Seinuo
se Baranausko vardu mo- 

a

kykla dzūkams šviesti. Ji 
labai tengbuįų reikalinga, 
kad sulaikius nuo to Lietu
vos pakraščio lenkinimo 
bangas. Arba ar nemalo
nu butų išleisti visus Bara
nausko raštus, kurie dabar 
yna išmėtyti knygose-kny- 
gelėse, o kiti ir suvis dar 
spaudos nematė? Plačiai 
paskleidę tuos raštus po 
Lietuva, ar nepastatytume 
tuo žmoiiių Širdyse daug
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LIEPOJUS.
Rugsėjo 25 d. buvo čia 

padarytas miesto gyventojų 
sųrašas. Pačiame mieste 
pasirodė esu 83.650 žmo
nės. Senajame Liepojuje 
gyvena 47.278 (21.372 vyru 
ir 25.907 moterįs). Kiti 
Naujajame.

Imant pagal tautų: 8.244 
rusai, 9.617 vokiečių, 35.947 
latviai, 17.687 lietuviai ir 
lenkai, 10.308 žydai, 357 pa
sidavę mahometonų tautos, 
171 igaunių ir 1.180 sveti
mų valstybių.

Pagal tikybos: stačiati
kiai — 8.461, katalikų — 
18.540, liuterų — 45.839, žy
dų — 10.300, anglikonų, ka
raimų ir k. — 169 žmonės.

Pagal kilmės: bajorų — 
2,491, miesčionių — 25.962, 
valstiečių -
kilmės — 2.624 žm.

Tarnaujančių privatinėse 
įstaigose — 26.211; darbi
ninkų— 18.926, tame skai
čiuje fabrikų darbininkų — 
8.113.

Rusiškai mokančių rašyti 
— 36.018 žm.

Prie Liepoj aus reikia pri- 
skaityti ir Aleksandro UI 
uosto gyventojus — 4.450 
žmones.

Kiek yra Liepojuje lietu
vių, b kiek lenkų — neteko 
sužinoti, nes policija, dary
dama surašo lapelius, pas
kyrė vienų grafų ir lietu
viams ir lenkams. Mano
ma, jog taip padarė, kad iš
vengus agitacijos ir ginčų 
tarp vienų ir kitų. Užra
šant atskirai, prie menko 
lietuvių z-tautybės suprati
mo, be abejo, lenkų skai
čius, nors neteisingai, bet 
butų pasididinęs.

Be to, katalikų skaičius 
parodyta: 18.540 žm. Te- 
čiau prie Liepojaus parapi
jos priklauso daugiau kata
likų. Surašė nurodyti tik 
paties miesto katalikai; ne
nurodyti nei uosto, nei prie
miesčių, nei apylinkės gy
ventojai katalikai. Vietinė 
dvasiškija mano, kad Liepo
jaus parapijonų-katalikų 
bus apie 20.000 žmonių.

kajai gimnazijai pašalpos 
per trejus metus po 750 
rublių kasmet. Nutarta 
taipogi duoti pašalpos 7.000 
rublių pabaigti statyti žydų 
mokyklai “Talmud-Tora”.

Žinia, galima tiktai pasi
džiaugti, kad Kauno miesto 
valdyba duoda tokias gau
sias pašalpas apšvietos rei
kalams. Vienas tečiau 
daiktas lieka nesupranta
mas: kodėl duodant pašal
pas išskiriama lietuvių mo
kyklos. Šiemet pašalpos 
prašė lietuvių draugija 
“Saulė”, paaiškindama, 
kad savo mokykloms užlai
kyti sudeda kasmet po 23 
tūkstančius rublių. Tie 
pinigai palieka Kaune, tai
gi miestas turi pelnų iš tų 
mokyklų. Regis, pati tei
sybė reikalauja duodant pa
šalpas, lygiai jas suteikti 
visų tautų apšvietos reika
lams. Tečiau Kauno mies
to valdyba balandžio 28 d. 
raštu atsakė negalint su
teikti pašalpos ‘ ‘ Saulės ’ ’ 
mokykloms. Ar negalėtų 
kas išaiškinti, delko Kauno 
miesto tėvai (dauguma len
kai) žydų mokyklų reikalus 
maloningiau išklauso negu 
lietuvių.

VABALNINKAS, 
Panevėžio apskr.

1910 m. žydas Atlas in- 
kurė čia fabrikų: verpti, vil
nom karšt ir grūdams mal
ti. Už paprastų sumalimų 
ima nuo pūdo 4 kap., už pi
klių 15 kap. Dirba gerai, 
darbo turi ikvaliai, labiau
sia malimo. Visa butų ge
rai; tik vargas, kad pas 
mus svaigiųjų gėrimų įstai
gų perdaug. Tik atsirado 
fabrikas, tuojau ir smu
klę intaisė tas pats žydas. 
Suvažiavę žmonės ieško tik 
progos pradėti gerti. Žiū
rėk, tai laižybos, tai maga
ryčios, na, ir uolioj bitele. 
Paskui su girtais, 
visiems vargas, 
grudus, susibara, 
O žydeliui kas? 
pelnas eitų.

13 d. samdytasai bernas iš
važiavo Panevėžin į mugę. 
Pasilikęs namie piemuo ne
suspėjo išginti galvijų lau
kan, taigi pati p. Černiaus
kienė su merga išvarė gal
vijus, paliepus tik piemeniui 
parnešti vandens ir užkaisti 
virdulį. Piemuo pasakęs: 
išginti išgenate, bet kol par- 
gįsite,. aš apsiruošiu. Ne
trukus miške pamatė jie 
baisų reginį — visos tro
bos buvo ugnyje. Atbėgę 
namo, pamatė jie gulintį 
peršautų krutinę piemenį. 
Sudegė visos triobos ir 
drauge turtas, beliko tik 
vienas rūmas. Sudegė taip- 
pat ir samdininkų rubai ir 
berno 200 rublių, kurie bu
vo padėti kietyje skrynelė
je. Visa tai padarė ir save 
nusižudė 17-kos metų pie
muo Antanas Žvirblis iš 
Kritžės. Kas per kerštas, 
sunku įspėti. Poni esanti 
labai geros širdies ir gailes
tinga žmona. Antanas 
Žvirblis gimęs yra iš tėvo 
girtuoklio ir pats jau buvęs 
bepradedųs sekti tėvų. Da
bar, sunui jau mirus, tėvas 
turėjo nemaža vargo, neži
nojo, kur padėti lavonų, nes 
ant kapų niekas nepriimė.

Nukentėjusieji apskaito 
nuostolių virš trijų tūkstan
čių. Antė.

KAUNAS.
Kauno miesto valdyba 

nutarė duoti Kauno vyriš-

žinoma, 
Sumaino 

susimuša.
By tik
T. M.

yra 
kuri

VELYKIAI, 
Panevėžio apskr.

Velykių parapijoje 
viensėdija Andrejava, 
stovi girioje už 6 varstų
nuo Raguvos. Valdo jų na
šlė oficierienė p. Černiaus
kienė. Žemės nedaug vos 
tik 12 dešimtinių, bet p. 
Černiauskienė mokėjo ant 
jos gražiai, gyventi, sam
dėsi sau ūkininkų bernų, 
mergų, ir piemenį. Spalių

MERKINĖ.
Spalių 23 d. sekmadienio 

rytų patiko musų miestelį 
nelaimė, — greta bažnyčios 
triobų 6 valandų prasidėjo 
ugnis vienoj žydės pirkai
tėj, ir kaip matant išsiplė
tojo ant kitų triobesių. Per 
3 valandas sudegė 12 namų; 
liko be stogo 15 šeimynų, 
kurių beveik visa sudegė. 
Kad ne ugnęgesiai, taip 
narsiai gesinusieji ir nepra- 
leidę toliau ugnies, butų su
degusi pusė miestelio; ug
nis bažnytinių triobų nepa
siekė. Reikalinga tuojau 
pagalba, kurių galėtų siųsti 
vietinio klebono vardu.

(“Viltis”).

Musų vaikai.
— Jokūbėli, paduok tetai 

rankų atsisveikinant. Na, 
kas reikia sakyti tetai iš
einant? -X

Jokūbėlis: — Dievui dė
kui.

Nusiminęs poetas.
— Nieko o nieko savo 

mintimis negaliu sugaudy
ti. Butų buvus man ge
riau antsyk gimti su girnų 
akmenimi ant kaklo!... ,
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ĮĮamerikos ŽINIOSlilj
McNamarai prisipažino 11 

kaltais.
Los Angeles, Cal. — Di- i 

dėlę sensaciją pagimdė ži
nia, kad broliai McNama
rai, kaltinami, išsproginime 
dinamitu namų laikraščio 
“Times”, kur žuvo 21 
spaustuvės ir redakcijos 
žmonės, prisipažino toje 
kaltėje ir šalę to prisipaži
no dar ir kituose dinainita- 
vimo pasikėsinimuose. 
Sprendžiant pagal jų paro
dymus, tai tie-žmonės^ne
buvo tikrais darbininkų; va
dovais, bet piktadarias,'km 
rie savo asmeniškiems,'nie
kingiems -tikslams žemino 
darbininkų luomą, papildy
dami biaurias piktadarys
tes. Matydami, jog teis
mas galės prirodyti jų kal
tę, McNamarai savanoriai 
prisipažino kaltėje, norėda
mi tuomi palengvinti savo 
bausmę.

James B. McNamara pri
sipažino, kad jis tuojaus 
po pusiaunakčių 1 dieną 
spalio 1910 metais padėjo 
dinamitą po “Times’o” na
mais, kur sprogimas sunai
kino ne tiktai namus, bet 
griuvėsiuose žuvo ir 21 
žmogus.

Brolis jo John J. McNa
mara, sekretorius konstruk
torių geležinių tiltų unijos, 
prisipažino, kad jis išspro
gino dinamitu fabriką Lo-? 
lewellyn Iron Works mieste 
Los Angeles pirmą dieną 
Kalėdų 1910 metais. Ant 
laimės tame pasikėsinime 
jokis žmogus nežuvo.

Visų Amerikos unijų dar
bininkai, kurie buvo sudė

ję nemažai pinigų apgyni
mui tų piktadarių, yra la
bai nusiminę. Jie šventai 
tikėjo į nekaltybę savo va
dovų ir manė, kad jie yra 
aukomis kokio-tai kapitalis
tų suokalbio, kurie stengė
si pažeminti visuomenės 
akyse organizuotą darbą. 
Vienok dabar, prisipaži
nus jiems kaltėje, nupuola 
nuo jų garbinga kankinių 
aureolė ir stoja jie visuo
menės akyse kaipo paprasti 
piktadariai.

Atsižiūrint į tai, kad Mc
Namarai prisipažino esą 
kaltais, teismo prokurato
rius įnešė savo nusprendi
mą, patardamas prisaikin- 
tųjų teisėjų suolui nubausti 
James’ą B. McNamarą ka- 
lėjiman iki gyvos galvos, o 
jo brolį John’ą dešimčiai 
metų kalėjiman. Svarbiau
siuoju liudininku ir jų ap- 
kaltintoju yra Ortie E. Mc- 
Manigal, kuris McNamarų 
buvo pasamdytas padėti di
namitą po. nurodomais na
mais. McManigal dabar 
sėdi kalėjime ir už tokius 
liudijimus jo laukia leng
vesnė bausmė. Kaltinamų
jų advokatas Clarence Dar
row pats dabar prisipažįs
ta, jog jis buvo persitikri
nęs jų kaltėje ir net inkal- 
binėjęs jiems prisipažinti, 
nes tiktai tokiuo budu jie 
išgelbėjo savo gyvastį.

Victor Berger, kongreso 
atstovas-socijalistas, abel- 
nai priešingas mirties baus
mei, kuomet gavo žinią, jog 
McNamarai prisipažino to
kiose baisiose piktadarystė
se, išsireiškė, kad jaigu Ka
lifornijos valstijoj yra var
tojama mirties bausmė, tai 
ji turi būti panaudota šia
me atsitikime.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Samuel 

' jGompers, kurs su tokia

energija gynė McNamarus 
ir rinko jų apgynimui au
kas, buvo kaip žaibo trenk
tas, gavęs tą žinią ir reika
lauja, idant kuosmarkiau- 
siai liktų nubausti piktada- 
rai, kurie taip niekingai re
prezentavo darbininkus.

karščiausių airių Hko su
areštuota. Sekančiąįdieną, 
lošiant tą-patį veikalą, vėl 
atsibarto j o tos riaušės, vie
nok šiuomi kartu'fęatro 
tarnai greitai ^v^ė jįukąn

Studentų riaušės.
. Champaign, Ill. — Ame
rikos universitetų studentai 
pasirodo tokiais savo lauki
niais pasielgimais, jog jie 
tik žemina tas ąugštas mok- 
Slo .įStaigaS. /. ; ž

Illinois. universiteto stu
dentai šiame miestelyje, įsi-, 
'karščiavę jų mylimu sviedi
nio žaidimu, skaitliuje 400 
šūkaudami nuvyko mieste
lin ir pareikalavo uždyką 
juos įleisti Orpheum teat
ram Kuomet teatro valdy
ba atsisakė išpildyti jų rei
kalavimą, studentai puolė
si ant teatro ir norėjo jį su
naikinti. Policija su teat
ro tarnais pasipriešino ne
nuoramoms ir gerokai kelis 
apdaužę, sulaikė jų lauki
nius geismus. Studentai 
stengėsi padegti tęatrą, 
įmesdami degančią bačką 
po tuomi mediniu namu, iš 
ko butų ištikus didelė ne
laimė, kadangi teatre tuo
mi laiku buvo susirinkę 800 
žmonių.

baigta lošti iki gaMU. ’ -

Pakėlė mokestį telegra- 
į

New Richmond, "Wis. — 
Geležinkelio kompanijąj-šoo 
Railway Co. < savanoriai 5 
nuošimčiais pak^ę mokestį 
savo telegrafista^^Apąrt 
to kompanija į«B 
ties normą, taaj>’’^.. . 
mažiausiai} mčfeeėf bus mo
kama ' $55.' GelęŽinkelio 
stočių agentams kompanija 
pažadėjo pakelti mokestį 
nuo 1 dienos sausio atei
nančių metų.

inukes- 
rįabar

ei jo j prezidterituntos darbi
ninkų orgaųikącijos 
jo vienbalsiai išrinkta Sa
muel Gonipėrs/s Sekanti 
konvencija ifatarta laikyti 
mieste RochbEterjN. Y.

or? m
Kova miesto >£aryboj.

Milwaukee *Wis.
Smarki kovAĮvediima vieti
nėj miesto -taryboj, kur 
dauguma narių yra soči j a- 
listai, kadangi miesto majo
ras Scidel yra kaltinamas 
už netikusį paskirstymą 
mokesčių. Su majoru kar
tu yra katlinami ir kiti du 
miesto valdininkai. Apkal
tinimą prieš juos įnešė ta- 
rybininkas Corney.

isnau

Efergf <’■

Javų transportas.
Duluth, Minu. — Iš vie

tinių sandelių kas savaitė 
išvežama 8.000.000 bušelių 
javų, kurie yra siunčiami į 
rytines valstijas. Didesnė 
dalis siunčiamų javų paliks 
supilta miesto Buffalo san
deliuose. Javai transpor
tuojama pirklybiniais garT 
laiviais. Vienas tiktai gar
laivis “St. Clair” vienu žy
giu išvežė 285.000 bušelių 
įvairių javų.

Už Tafto kandidatūrą.
Springfield, Ill. — Suva

žiavime susivienijimo repu- 
blikoninių laikraščių leidė
jų valstijoj Illinois priimta 
rezoliucija, paremianti Taf
to kandidatūrą į preziden
tus ateinančių metų rinki
muose. Rezoliucijoj išsi
reiškiamą priešai įvedimą 
iniciatyvos, referendumo ir 
atšaukimo, nes., esą tos re
formos atneštų blėdį Ameiį- 
kos vyriausybei. Buvo ir 
priešingų nuomonių, vienok 
dauguma balsų nutarta su
jungtomis jėgomis agituoti 
už Tafto kandidatūrą į pre
zidentus.

Airių riaušės teatre.
New York, N. Y. — Čia 

iškilo smarkios riaušės te
atre “Maxime Elliotts”, 
kur airių trupa lošė vei
kalą “The Playboy of the 
Western World”. Tame 
veikale yra išjuokiami ai
riai, tatai jie, , būdami teat
re dideliame skaitliu j e, 
tuomi užsigavo ir sukėlė di
delį trukšmą. Kuomet švil
pimas ir trypimas kojomis 
nieko negelbėjo, jie pradėjo 
mėtyti į aktorius ir aktores 
sugedusiais kiaušiniais, ci
buliais, kopūstais pomido
rais, bulvėmis ir ką tiktai, 
turėjo po ranka, metė ant 
scenos. Pašaukta policija 
išsitraukusi savo lazdas 
pradėjo malšinti inirtusius 
žaliosios salos gyventojus. 
Kol juos išguita iš teatro, 
ne vienam liko apdaužyta 
galva ir sudraskyta drabu
žiai, nes jie policijai smar
kiai priešinosi. Keliolika

Vidurinių mokesčių inplau- 
• kos išdan.

Washington, D. C. —■ Pa
gal mokesčių biuro skait
lines praėjusiais metais, pa
sibaigusiais 1 d. lapkričio 
vyriausybės išdan inplaukė 
vidurinių mokesčių nuo 
degtinės, alaus, tabako ii' 
t. p. $322.526.299, arba daug 
daugiau negu kuomet nors 
pirmiau. Šiais metais iš
dirbta čia abolnai 175.402- 
395 galionai spirito, arba 
7.000.000 suviršum galionai 
daugiau, negu praėjusiais 
metais. Alaus išdirbta čia 
63.216.851 bačka, arba apie 
4.000.000 bačkų daugiau ne
gu 1910 metais.

Roosevelt nebus kandidatu.
Philadelphia, Pa. — Dė

lei pasklydusių paskalų 
apie pulkininko Roosevelto 
kandidatūrą į prezidentus, 
jis pats apskelbė, kad jo- 
kiuo budu nesutiksiąs bū
ti kandidatu į prezidentus 
ateinančių metų rinkimuo
se. Taippat jis nemanąs 
remti Taftą, arba kurį kitą, 
nes norįs laikytis ištolo nuo 
visokios politikos.

Kaip pažinti moteries 
amžių?

Cambridge, Mass. — Ka
dangi nėra tokios moteries, 
kuri norėtų prisipažinti, 
kiek ištikro turi metų, ta
tai daktaras Blanche De- 
ning pataria, idant po ko- 
kia-nors priežastimi ištirti... 
moteries pulsą. Jauno, 
sveiko vyro pulsas plaka 
nuo 70 iki 80 kartų į minu- 
tą, jaunos mergaitės aštuo
nis kartus daugiau, kuomet 
moteries vidutinio amžiaus, 
kuri yra nei sena, nei jauna, 
pulsas plaka 10 kartų ma
žiau į minutą. Taigi pul
sas yra kaipir barometru 
amžiaus...

Užmušti kasyklose.
Bessemer, Mich. — Ka

syklose Yale sugriuvo ak
menų siena, kuri užgriuvo 
darbininkus S. Curraną ir 
Ch. Donli. Curran jau bu
vo negyvas, kuomet jį iš
traukta iš griuvėsių, o Don
li dar gyveno kelias minu- 
tas, bet numirė ligonbuty- 
je. Trečias darbininkas 
suspėjo pabėgti, kuomet 
siena pradėjo griūti.

Už nužudymą negrės.
St. Marys, Ga. — Pirmas 

atsitikimas šioj valstijoj, 
kad už nužudymą negrės ir 
jos dukters kokiš-tai balta
sis J. A. O’Berry liko pa
smerktas pakarti.

Iš Darbo Federacijos 
konvencijos. 

Atlanta, Ga.
Darbe Federacijos famieh-

Amerikos

Gubernatoriai už moterių 
teises.

Toledo, Ohio.. — Septyni 
vakarinių valstijų guberna
toriai, suvažiavę šiame 
mieste pasitarti, vienbal
siai pripažino reikalingu su
teikti moterims lygias bal
savimo teises. Karščiau
siai tame klausime kalbėjo 
gubernatorius Eberhart iš 
Minnesotos.

JUROSE ŽAISLAI ANT 
HAW AI SALŲ.

Ramaus vandenyno salų 
gyventojams, klaidingai va
dinamiems kduakais — nes 
jų kalboje “kanaka” reiš
kia “žmogus” — jura yra 
my Imliausiuoju gaivalu.

Antrą ar trečią dieną kū
dikiui gimus, motinos juos 
maudo juroje; retkarčiais 
kūdikis pirmiau išmoksta 
plaukioti, negu vaikščioti, 
delei ko kanakai yra pa
garsėję kaipo geriausi plau
kikai ir narai.

Mažomis valtiriiis pasilei- 
džiatoli 'ant jĮiroSf prisiar
tina prie iškilusiu iš van
dens uolų, prasilenkdami 
anų labai vikriai. Išlipimui 
ant kranto ir su valtimi, paį- 
sinaudojama didelių vilnių, 
mušančių į krantus. Su 
valtimi laukiama ant ra
maus vandens atošiančios 
kaip kalnas vilnies, kuri 
putodama pagriebia valtį 
ir visu smarkumu išmeta 
ant kranto. Juk tai reikia 
nepaprasto sumanumo, kad 
su valtimi pasilaikius ant 
vilnies nugaros, kuri juk 
kaip arklys metasi į kraš
tą ir bloškia nuo savęs vis
ką ant kranto. Nesuma- 
niam žmogui patekus į to
kių vilnių nagus, neliktų 
nei valties, nei sveiko žmo
gaus; ant kranto pąmatytu
mėm tik skeveldas ir lavo
ną.,

Tenaitiniuos'e vandenyse 
tankiausiai buna daug reki- 
nų: ir vienok labai retai pa
sitaiko, kad koksai “kana
ka” papultų į tų baisių ri
jikų nasrus. Kadangi į tai 
atsargiai tėmijasi ir kaip 
tik pastebi, kad rekinas ve
jas žmogų, sargyba perserg- 
sti atsirandantį-^ pavojuje, 
kuris paskui '-tėmijasi į re- 
kino judėjimus ii*, kaip tik 
rėkinas prisiartinęs išsižio
ja, kad praryti Savo auką, 
kanaka tuo i laiku it kulip- 
ka paneria ir? relinas užuot 
žmogaus prisigeria tik van
dens. si h

Vejamas panašiai elgiasi 
tol, kol kiti žmonės jam ne- 
pribuna pagalbon, arba jis 
pats nepriplaukia krašto. 
O retkarčiais toksai rekino 
užpuolimas pakeičiama į 
mirtiną kovą. Kanaka su 
ilgu peiliu paneria ir reki- 
nui subado papilvę ir vi-

f

•v- .i

i®Si

.PN ITALIANLLŲTARY AERONAUT' ,

Reginiai iš italų-turkų karo Tripolyj.

užmuša.
Bet kanakų miklumas 

geriausiai apsireiškia jų 
tautiškuose žaisluose, vadi
namuose “ant grįštančių 
vilnių maudynė”.

Tasai sportas seniau bū
davo praktikuojamas visais, 
moterimis, vyrais, jaunais ir 
senias karalių ir vadų pa
gerbimui. Bet nūdien tas 
praktikuojama rečiau, ka
dangi kanakai skaitlingai 
miršta nuo užkrečiami; ligų, 
girtybės ir kitokių nelai
mių, atvilktų ten civilizuo
tais Amerikos ir Europos 
žmonėmis.

Žaislai atsibuna su lentų 
pagalba; lentos esti visoke
riopo ilgio ir pločio.

Tos lentos panašios pro- 
sinimui lentoms, padirbdin
tos iš vietinio medžio, vadi
namo koa, išpolituruotas ir 
juodai apdažytos. Savi
ninkas anas labai rūpestin
gai užlaiko. Po panaudo
jimui lentą ant saulės iš
džiovina, paskui ištepa ko
kosiniu aliejum ir, apsiau- 
tęs rūpestingai audeklu, 
pakabina savo pirkioje.

Tiems žaislams hawaie- 
čiai pasirenka juros pakraš
čius, kur yra uolos, į ku
rias vilnys visu smarkumu 
daužosi. Juo jura nera
mesnė, tuo didesnės vilnįs, 
o todėl ir žaislai yra malo
nesni. —-

Kiekvienas žaisluose da
lyvaujantis pasiima lentą ir 
su ana nuplaukia juros gi- 
lumon, retkarčiais mylią to
lumo nuo krašto. Plauk
damas lentą laiko po pažas
te arba priešai save. Per 
vilnis viršumi nelipa, bet 
per anas perneria. Atsi
radęs paskirtoj vietoj, ant 
lentos išsitiesia ir laukia 
progos, kol pasirodys di
džiausioji vilnis. Tuokart 
tai ir prasideda pats žais
las.

Plaukikas, išsitiesęs ant 
lentos, metasi su lenta ant 
atplaukusios vilnies nuga
ros ir pastaroji neša jį

ties ant pat vilnies nuga
ros, nes kitaip jis su lenta 
gali nusliduoti, o tuokart 
bandymas liktųsi be pasek
mių. Jis taip leidžia sa
ve nešti ligi pat kraštui ir 
keliomis pėdomis nuo aštrių 
uolų su lenta paneria ir iš- 
naujo juroje išlenda. Tam 
dalykui reikalingas ypatin
gas miklumas, kadangi vil
nis lengvai gali trenkti į 
atsikišusias uolas ir — po 
žmogui.

Susirinkusieji tokius pa
vojingus žaislus matydami, 
retkaręiais nusisuka šalin, 
taip labai susijaudina, ma
nydami, jogei plaukikas už 
nieką neišliks gyvas.

Norint turėti lygsvarą 
ant vilnių nugaros, pradžia
moksliai sau gelbsti ranko
mis ir kojomis, bet mokan
tieji ir gerai išsilavinusieji 
vilnims nešant ant lentos 
klaupiasi, tai vėl stojasi ir 
lygsvarą palaiko kojų ir 
rankų judėjimais.

Iš pažiūros tasai besimi- 
klinimas išveizi gana leng
vas ir daugumas svetimže- 
mių retkarčiais mėgina ka- 
nakus sekti. Bet visuomet 
tas mėginimas baigiasi ne
pasisekimu. Nes kur tau 
svetimžemiui bus galima 
pasilaikyti ant vilnies nuga
ros! Tam tikslui reikia 
miklumo ir spėkų. Pasis- 
tumsi perdaug priekyn, nuo 
vilnies persiversi; nepaste
bėjęs pasiversi užpakalin 
— sekanti vilnis sumals.

Europoje ir Amerikoje ta
sai sportas nėra žinomas. 
Regis seniau tik ant kitų 
Ramaus vandenyno salų 
buvo plačiai žinomas, ka
dangi, pas kanakus tie žais
lai minimi legendose. Re
gis senovėje tie žaislai reng
ta tikybinėms apeigoms.

Teisme.
— Kaltinamasai! Gyve*, 

ni iš vagystės $
— Ne, ponas teisly, iš 

nuošimčių — nuo svetimų 
kapitalų.

Pirmasis
Lietuvių

DIENRAŠTIS
Amerikoje

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm
NAUJŲ METŲ

kaip 
tik bus suspėta 

ineiti į 
naujus '

“KATALIKO” NAMUS
Be skaitlingo 

visuomenes pri
tarimo nebus 
galima tas dar
bas pradėti.

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuoj aus 
atsiliepia 
laišku

Vertėti; 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.

Paryžiuje viešai imta 
pardavinėti buvusio Turki
jos sultano Abdul Hamido 
ten kitus kartus buvę už- 

1„. statyti visokie brangus bliz- 
krašto link. Plaukikas tu- galai. Už juos norima sū
rį laįkyties lygsvaros, ras- rinkti keli milijonai.

Kas nori dienraščio 
tegu pritaria laišku.

J. M. TANANEVICZE
j 3244 S. Morgan St., Chicago, III*
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katalikas

| MOTERIŲ SKYRIUS
GYVENIMO DAILA. mano ; tikslu čia buvo tik 

pajudinti mintis ir pakalbė
ti apie tai, kas tai yra gy
venimo daila.

Dar vienas svarbiausias 
apšnekėjimas yra kas link 
kūdikių išauklėjimo. Bet 
šiuomi kartu užteks tiek. 
Gal kitus kartus ir kitus 
klausimus plačiau apkalbė
sime. :• ' ■

Mot. dikjos “Aptšvietos” 
Marė Mažutėlė.

Šioj gadynėj, žmonijos 
civilizacijai žymiai kįlant 
augštyn, mes girdime daug 
kalbant apie įvairias dailos 
šakas, kaip tai literatūrą, 
skulptūrą, tepliorystę, mu
ziką, architektūrą ir tt. 
Kiekvienas žmogus sten
giasi atsižymėti kokioj-nors 
dailos šakoj, idant jo var
das pagarsėtų visame svie
te. Bet labai retai galima 
išgirsti kalbant apie gyve
nimo dailą, nors šita dailos 
šaka yra svarbiausia. Gy
venimo dailos 
motina kitų 
kų, „ kadangi 
priklauso 
gaus jausmų, 
nuo gražių minčių, 
gu dailininko jausmai bus 
supainioti rustumu, žiau
rumu, blogomis mintimis, 
tai jo nuveiktas darbas ne
turės savyje dangiško pa
traukimo kokioje nebūt dai
los šakoj. Taigi gyvenimo 
daila yra kaipo medis, ku
ris išleidžia daugybę šake
lių, o iš jų pražysta gražy
bės žiedai.

Norint pasiekti gyvenimo 
dailą, vedančią mus prie 
dieviškos tobulybės, pir
miausiai reikia kreipti mu
sų mintis prie šventos tei
sybės, linkui augščiausių 
dieviškų siekinių. Kur 
mus mintis sieks, ten širdis, 
siela ir visas vidujinis žmo
gaus gyvenimas kryps. 
Kuomet mintis pasikels 
augštybėsna, tuomet ji ir 
musų geismus pakels iš ne- 

_ dorų ir nežmoniškų papro- 
ciiy "-* ■

Šių dienų ‘ žmogaus gyve
nimas tankiai yra supainio
tas’ su nedorais papročiais, 
su žemiausiais geismais bei 
troškimais, kas žmogų stu
mia prie blogo, prie nedo
rybių ir nežmoniškumo.

Gyvenimo dailą gali pa
siekti kiekvienas žmogus, 
bet ją pasiekia tik labai 
retas. Žmogus, pasiekęs 
gyvenimo gražybes, yra la
bai ideališkas, jo valia stip
rina kiekvieną į jį žiūrintį, 
jis savo malonumu ir min
ties bei jausmų spindėjimu, 
rodos, nušviečia ir tamsią, 
debesuotą dieną, iš jo vi
daus veržiasi tikra švento-; 
ji išmintis, žodžiu sakant, 
jis yrą Ivg dieviškas. ...

K^YįąnąĮ3ąyj.š įpusų rei
kia stengtis ieškot tą taką, 
kuris veda mus ir visą žmo
niją prie gražesnio ir kil- 
tesųio gyvenimo. Be šito 
siekimo dangiškos gyveni
mo dailos, del kurios ištik- 
ro Sutvertoj as mus čionai 
atsiuntė, gyvenimas, kaip 
Saliamonas sako, vra tuš- * •> 

čias ir niekam nevertas.
Nekurtos moterįs mano, 

kad šventai išmintingu pas
toti, tai reikia šalintis iš 
draugijos.’ Bet tas netie
sa. Pradiniu moteries sie
kimu prie gyvenimo dai
los yra jos pirmlaikinis ruo
šimasis likti motina, 
teris, besirengdama būti 
motina, turi atsižadėt vis
ko, kas yra neteisinga, ne
dora, žiauru ir pikta, tik 
kreipti mintis prie švento 
ramumo, prakilnių jausmų 
ir prie svarbumo savo moti
niškos užduoties. Jos vy
ras turi būti išmintingas, 
atjaučiantis ir godojantis 
kiekvieną jos žingsnį.

Daug dar galima butų
tkalbėti šiame klausime, bet tyti šlapiu rankšluoščiu.

šaka yra 
dailos ša- 
daila daug 

nuo žmo- 
, o jausmai 

Jai-

Mo-

nare.

^ĄPIE--ŠIRDIES LIGAS

Persišaldymo nereik bi- 
joties. Kuomet kambary 
bus 65 laipsniai .silmuoSt 
vaikas nekuomet nepersi- 
šaldys. .....

Neleisti bernaičiams.. rm. 
kyti cigaretus, nes tas vai
kams kenksmingiausia. _

Neleisti vaikams uždusus 
bėgioti mokyklon ir iš mo
kyklos. ,,t_.,,.. .....

Smarkiai parbėgęs ir už-, 
dusęs iš mokyklos vaikas 
tegu bus baudžiamas, .tegu 
bus pamokinamas, jog jam 
taip daryti neleidžiama. 
Tegu palengva, jau einą.,,į 
mokyklą ir iš. mokykloj ..

Ant galo kiekykciią j&ttiim 
tinga motina pi’iyąto. isyfcįzi 
metus duoti peregzaininuoti 
savo vaiką sąžijliiigaindųk- 
tarui. c-

Juk apautuyai, „tankiai 
apžiūrima, drabužiai tan
kiai pataisoma, skylės nu
siuvama arba užlopoma, 
taigi delko toksai žmogaus 
svarbus organas,* kąi kad 
širdis, negali but nors sykį 
į metus peržiūrima, ar.ne- 
turinti jokių ligų; - Drabu
žius galima pataisyti, arba 
kitais geresniais, naujas- 
niais pakeisti, bet su žmo
gaus širdimi anaiptol tas 
negalima padaryti.

M.

Vis tankiau tenka išgirs
ti apie širdies ligas įtarpe 
jaunuomenės net ir pa
čių vaikų.

Vis tankiai! gimdytojai 
apraudoju savo mirusius 
simus ar tai dukteris.

Ar išteišybėš gyvenimo 
išlygos taip nemaloniai at
siliepia ant organizmo, ar 
gal tas viskas paeina iš mu
sų pačių kaltybės?

Tatai tvirtinu čionai m 
savo locno persitikrinimo, 
kad širdies ligų didesnė da
lis, taip kaipix plaučių li
gų, pas jaunąją kartą apsi
reiškia iš apsileidimo,;’ tik 
ne vaikų, bet pačių gimdy
toją -y...

Daugel atsitikimuose:
gimdytojai visai; nieko; ne
daro vaikams susirgus, o 
paskui tai jau laužo rankas 
iš nusiminimo, kuomet , dak
tarų pagalba liekasi’. visai 
nenaudinga., į '

Senovės gydytojai - mane, 
kad širdies ligos -atsitinka 
labai retais Šiandie moks
las j>ra ‘Visai^kitbkios įtmbfe tjjos ^ek^etorius**
monės.- t. ;.L
- ; Patyriame ^TrsthtiSttki£ 
kad širdies ligos■' n^papfa's- 
tai tankiai -apsireiškia ir 
kad daugumas širdimis ser
gančių prie atsakančių gy
venimo sąlygų gali-gana il
gai gyventi.

Vienas garsiausių gydy
tojų pereito šimtmečio, pro
fesorius Virchov, pasakė: 
“Žmogus turintis širdies 
ydą, o mylintis gyvenimą, 
gali išgyventi šimtą metų’’.

Širdies ligas gali; gydyti 
tik gydytojas; toms ligoms 
pas vaikus' • gili * užbėgti 
kiekviena motina, -i kiekvie
nas mokytojas, kiekvienas • 
aukiinihkaš? ‘" ‘ S : ” :;

Visupirmu" tėgii ’ nibtinW 
visuomet atmena, jogei šir
dies ligomis tankiausiai su
serga nerviški vaikai. .

O žinote: kodel ^vaikai . gę- 
mą nerviškais, arba paskui 
nervų ligomis suserga ?'*••" •

Iš tėvo ir motinos girty- 
bės, kuomet nėščia motina 
tankiai žiūrisi į' girtuoklių 
orgijas, arba tas pačias or
gijas mato ir kūdikiai pir
mais savo gyvenimo me
tais, kuomet jie išsigąsta 
rėksmo ir tp. Iš to visko 
taigi ir paeina vaikų ner
viškumas. :

Pagaliau motinos tegu 
savo vaikus anksčiau Va
karais guldo, nė kur kertė
se, bet švariuose ir šviesiuo
se kambariuose. •

Šalin iš gyvenamų namii 
visokie “parlofai”, pagra
žinimai, pi j anai, jei nėra 
kur švariai vaikus miegan 
paguldyti. Miegamieji kam
bariai neturi būt kokios 
ten skylės, b«t erdvus ir 
šviesus kambariai.

Kas rytas ir vakaras vai
kus reikia drnčini r-51uos-
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MOTERŲ POLITIŠKAS 
VEIKIMAS KOLORADO 

JE.

(Pabaiga). : J '■
Tiktai del juokų partijos 

lyderiai nominavo moterį'; 
Toji moteris galėjo būti jų 
rankose tiktai žaislu ir vi
suomet galima - -buvo- per- 
keisti ją vyru. • - Vyrai-iš* 
state - savo kandidatą į vals*

X

ti p-ią Vicksąų į mokyklų 
superinteųdei^us ir miss 
Wellcot rektorius valsti
jos universiteto;.

Valstijąmbęlpai buvo de
mokratų jpanįkose, vienok 
tos dvi moterįs republiko- 
nės liko-išrinktos dauguma 
balsų, žinoma,, daugiausiai 
moterių, ,

Tuose pačįuose rinkimuo
se d-ras Ęlisabęth Kassidi 
buvo išrinkta Denvere vals
tijos komisijonierium.

Keturios moterįs liko iš
brinktos įštątymdąvystės 
įstaigos nariais..

Viena žymia moterimi 
tarpe įstątymdąvystės įstai
gos narių yra p-ia Riddol. 
Ji — republikonė, nors ir 
ne republikonų partija 
išrenka ją. Ji yra išrink
ta trijų pavietų. Ji — far- 
merė. — Daugumas farme- 
rių ir jų žmonių skaito sa
ve demokratais, bet kuo
met rinkimuose yra balsuo
jama už p-ią Riddol, tai jie 
visi be Išėmimo balsuoja už 
j?-

Ponios Riddol tėvai iš 
paėjimo yra vokiečiai; ji gi 
buvo mielaširdystės seseri
mi Kansas City. Tas dar
bas suvesdavo ją su betur
čiais ir varguoliais ir ji iš
moko pagelbėti jiems.
■■ Ištekėjus už vyro ir per
sikėlus gyventi į Koloradą, 
ji neikiek nenustojo intere
suotis visuonie^ės darbais. 
Nei Vienai vyras įstatym- 
davystės įstaigoj Kolorado- 
je nedirba tick daug, kiek 
toji prastą “mpfėris. Anks
ti ryte ji atsikelia ir atlie
ka namų .’darbą: valo na
mus, ,, šiitaiso ' pusryčius, ir 
išleidžia vaikųš mokyklon. 
Paskui ji vaziiIOją isfatym- 
dąyystės įstkigčn ir višuo-

... Moterįs su j udb. ■ Reikėt 
nominuoti1 ’farokyOąbairf 

pėrintendentą. " Ilguš; mes
tus toji valdyiėtė, LsųtiiK 
kant vyrams ir.;:moterims,. 
buvo užimama.moteries. 
Vienok taikomoj demokra
tų konvencijoj ji liko up7 
la, kurion susidaužė ; parti
jos laivas. .

Moterįs-rinkįkės .-kovojo 
už tai, idant kandidatai, j 
visuomenines valdvietes 
butų žmonėmis. „pastovaus 
budo. Vyras galėjo būti ir 
gabus politikoje,; bet jai-- 
gii moterįs nutardavo, kad 
jos nenorėtų matytį; . jį; sa
vo namuose,, tab atfiįsąkyda? 
vo balsuoti
;. Vyrai ■ -r*? ;demojvrątų .par

tijos.: lyderiai, —ų k$ųyępįį-: 
joj asriuko^:.. ngpųųąęijąŲ^ 
mokyklų superintendentų^ 
moterį, tųomi įaiį£įų4ųž§iiųdų-. 
čia tą vąldvietę,.įĮi tui^ggy. 
rą reputaciją, vieng^įeig7. 
ganėdino moterių. nori^ D^?f 
lei to., tai moterį^ tąrsįr 
sitarusioš, išėjo^iš kąųygp^ 
ei jos posėdžio. ;

Nekurie yyraį^ jųpųąįdą- 
mi, kad moterįs. galį^p^ažų-. 
dyiį jų .partiją ’ rįrįk^os^į 
išė j o paskui jas. gąty en^, „

Vyrai pasiprįęąįna ^pįe-. 
rių reikalavimui ąojųįųų^į 
moterį į yaįštijQ§fje^td- 
rius; jie. po pri^'arUinomįy. 
navų moterims jręgeistiųą, 
mokyklų superįiįtęnd^p,tą , 
dabar veltui stengėsį, .ęų J od
inis susitaikintų,  ̂Jį©.,pąža.-, 
dėjo.’ moterims 
jų reikalaujamą rektorių 
valstijos universįjeto,.. „yje-; 
nok tas nusileidįiųąį nestf- 
viliojo moterių ir jog. išsi
skirstė. . ,

Tokio pamokinimo. r ūžte-. 
ko republikonams.'; Apai't 
to jiems buvo reikalingi de
mokratų balsai - Pasidėko- 
jant toms aplinkybėms, mo-

SVEIKATA “I
* • IRI distil VPl A islplfif.9 YlJHlin Irn-vcro Imlri/w įminimi lrnl_/• Nesenai “Kataliko” išleistuvėje išleista nauja knyga, kokios lietuvių kal

boje ligšiol dar nebuvo, vardui

Sveikata arba Tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatą.

Šis 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, g 
Tai vis garsiausi žmonių sveikatos tyrinėtojai ir žmonijos geradariai. g

SVEIKATA — veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais šimtais aiškių fl 
pąyeikslų apie žmogaus kūno sudėjimą ir kitokių. g

..: Štai kas SVEIKATOJE dailia ir visiems prieinama kalba aprašyta: x g
' ; Kūnas - kam mums reikia apie jį žinoti.

1. Valgis ir kas iš jo pasidaro.
2. Valgymo budai ir virimas. \
3. Virškinimas.

Valgio rūgimas arba fermentacija.
Kas yra alkoholis.
Kraujo cirkuliacija. x 
Alsavimas (kvėpavimas). 
Kūno pielčiai ir judėjimas.

4.
5.
6.
7.
8.
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.
17.
18.
19.

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

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

SVEIKATOS apdarai drūti, storį, antgalvis paauksuotas, knygos spauda 
aiški. :

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

.šaukia5 prie'vvarkdg. ’jisą 
dieną ji užimta savo rinki
kų reikalais. Pasibaigus 
posėdžiui ji atlanko įvairius 
komitetus ir. vakaran grįžta 
namo, idant laiku sutaisyti 
vakarienę savo šeimynai. 
O vėląi vakare ji mezga 
pančekas ir svarsto politi
kos klausimus su savo vy
ru ir kaimynais. / -;p

Tiktai dviejose valstijose.
— Kolorado irWisconsin
— moteris maždaug turi 
pilnai lygias teises su vy
rais. Valstijoj .- Utah jų 
skaitlius vienokis, bet mor
monų sekta > turi: didelę; in- 
tękmę į rinkikus, .taip kad 
savistoviai mokas nebal
suoja. v Valstjją Wyoming 
tdippak ’ ;fiiri beveik pusę 
moterių balsų, bet valstijoj.

giatišiai užkenkia' moterims 
sūsiofgšhiziiėti. ' ‘

Ką "padaryk: moterįs ' su 
Savo ba’lsaviuid' 'teisėmis 
valstijose ’ AVkšhingtoh' ir 
Kalifornijoj (šioj pastaro
joj valstijoj moterims liese- 
liai šiifėiktal- lygios*'’balšavi- 
"iho teisės) p&l’dd'yš neto
lima' ateitis?0* -1

Kuomet ’valstijų' Kimsas 
ir Nebraska' niptėrįs iško
vos sad bRIsa^lmo teises, 
'jos nesikreips į’vyrus,'pra- 
tydamos pąta;rifiio, bet jos 
’kžeipsiš į prit^iYšias Kolo
rado moteris, kurios- paro
dė kaip reikia?; feudbtiš sa-‘ 
vo baisavihi^tteišėriris. !

i{lf! TStta Dorr. 1
' -y' • ‘. Tv !•' ' ...l-'- -i ...

’r r

KIEK EUROPOJ DAK 
TARŲ?

Tokį klausimą uždavė 
francuzij laikraštis “La Na- 
tilre”. Į tą klausimu atsa-
.. ) L. '.i?-- ’ X —

• Štai kas tarp kitko apie SVEIKATĄ rašoma:
šitoji knyga privalo rasties kiek- 

, vieno mokančio skaityti lietuvio 
namuose. Kas Šitą knygą skaitys 
ir supras, tas apsisaugos nuo dauge
lio ligą ir sužinos daugelį daiktą 
apie savo kūną ir kaip jį užlaikyti 
Šveįkayjje.,”' (“Draugas”).

“Knygą yra viena iš'.svarbiau
sią; i pasirodžiusią pastarais5 mėtaisi >:
Šioje . knygoje. trumpai ir supras: 
tinai sutrauktos' žinios, būtinai-’ 

. reikalingos, kiekvienam žmogui, ku- .
ris nori būti sveikas. Juo reika
lingesnė. yra šį» knyga vyrams ir 
moterims, auginantiems vaikus.” 
(“Dafb.; .Viltis”).

: “ši knyga, pasirodė musą lite
ratūroje kaip tik į laiką: neturi-

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

me jokią raštą, k-it butų taip pla- 
. Šiai, praktiškai . ir pamatiniai iš

dėstomos reikalingiausios kasdie
niniame gyvenime žinios iš ana
tomijos, fiziologijos, o ypatingai iš 
hygiėnos.; Knyga papuošta dau- 
geliu paveikslų; išleidimas gali
ma' drugiai pavadinti-‘dailiu- ir iš 
Misų, atžvilgių pagirtinu. Patar
tume visiems' turėti" namuose šį 
reikalingų rankyedį . į : brangiau- 

, s j jį žmogui turtų — sveikatą.” 
(‘‘Tėvynė”). . ■

“Knyga daro labai gerą įspu- 
dj. " Ji yra labai pilnas rankve- 
dis,. tinkamas, .mokykloms. Para
šytas populenškai. Iliustracijos 
yra labai gražios. Abelnai imant,

mano manyme, SVEIKATA užpil
do svarbią spragą musų literatū
roj, suteikia pilną populeriškai- 
mokslišką rank ved į hygiėnos, knris 
bus naudingas ir mokiniams ir pla
čiai ‘ visuomenei.” (Ištrauka iš 
dęro vF.; .Matulaįčįa, laiško,). , ■_ .,;.

... “Be pagirimo’ ir 7 pataikavifho ša'-.' 
kant, SVEIKATĄ skaįčiau 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”).

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.

.i Kas nori, kad jo vaikai butų sveiki, tegu skaito SVEIKATĄ.
Kąs nori ilgai būti jaunas, tegu skaito SVEIKATĄ. . J /ų

. “Kataliko” išleįstųve 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. ’ ‘•5- ‘ - b.,.;

li^ąŲte pirkiaės “Kataliko’^red^djoja’■
sriill ’Siųsdami laiškus ir pinigus padėkite toką antrašą: . . ;

;!’ M. TANANEVICZE -
į 3244 Morgan Street, * : , CHICAGO, ILL. -

• V ■■ b - : f.■- - - -• -

glija, , kur. ant 10 tuks7 
tančių gyventojų at
sieina 7,8 daktarai. Is
panijoj ant 10 tūkstančių 
atsieina 7,5 daktarai, arba 
skirtumas su Anglija nedi
delis 
ja - _
Franci j a ir Šveicarija — 
5,1; Norvegija - 
t ■ " j ‘.k.1
— 3,8; Holaridija ir Danija
— 3,7; Austrija — 2,6 ;Rų- 

1,6; Graikija — 1,3
ir paskutinę vietą užima 
Bulgarija, kur ant 10 tūks
tančių gyventojų atsieina 
0,47 daktarai.

Miestų statistika pirmą 
vietą suteikia Brukseliui,

kė- vienas žinomas francu- 
zųj daktaras^ kuri-s surinko 
statistiškas žinias ir paduo
da tokį ^daktarų skaitlių 
kiekvienoj Europos valsty-

Pirmą vietą užima An- 
glija, ;turintL29 tukstančius 
daktarųj; i .-i«Antroj e vietoj e 
stdviųVokietija. Toliau ei
ną Rusija, turinti 21.000 
daktarų, Francija — 19.800, 
Italija *-^<18,240; Ispanija 
—■ 13.700 ir paskutinę vietą 
užima Austrija, turinti 10- 
400 daktarų.

Tos skaitlinės vienok ki
taip persistato, sulyginus 
jas su kiekvienos valstybės 
gyventojų skaitliumi. Ir 
taig yi«t£ užima An-jkur ant 10 tūkstančių gy-

Toliau seką: Belgi- 
5,9; Italija — 5,6;

5,1; Norvegija — 4.8; Vo
kietija —- 4,3; Portugalija

sija

ventojų atsieina 21,1 dakta
rai. Toliau seka: Madri
das, Christiania, Rymas, 
Vienna, Berlynas, Londo- 
nas, Athenai, Peterburgas, 
Paryžius, Lisbona, Kopeif- ■ 
haga, Stokholm ir ‘Amster
dam. '

Abelnai imant pagal sta
tistikos žinias skaitlius visų 
Europos'daktarų siekia 200 
tūkstančių. 1 ' • ■ ' ; :

Iš tikrų Šaltinių praneša-* 
ma, kad Vokietijos vyriau- ' 
sybė nūsprendžiuš padidinti 
karo laivyno biudžetą 90 
milijonais dolerių. Vyriau
sybė kadangi į tuos gandtis * 
nieko neatsako, taigi aiškus 
jos sumanymas.

4
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Iš Lietuviškų Dirvų
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Dorrisville, III.
Lapkričio 18 dieną š. m. 

Čia buvo surengtas šv. Juo
zapo lietuviškos parapijos 
pasilinksminimo vakarėlis p. 
Litvina vičiaus svetainėje. 
Žmonių buvo susirinkę kuo
ne pilna svetainė. Pirmiau
siai pagal vakaro progra
mą bažnytinis vyrų choras 
po vadovyste vietinio var
gonininko p. J. Šilingio pa
dainavo “Lietuviu Hymną” 
ir dainą “Lietuvos dievai”. 
Dainuota labai dailiai, dau
gumas net susigraudino, su
sirinkusieji trukšmingai 
plojo delnais. Toliau vie
tinis lietuvių parapijos kle
bonas kalbėjo apie blaivybę, 
plačiai nurodydamas alko
holio kenksmingumą, ragin
damas žmones skaityti nau
dingas knygas, šviesti sa
vo protą, rūpintis dorai iš
auklėti savo vaikus, inkvėp- 
ti jiems savos kalbos ir tau- 

’ tos meilę. Kalba buvo 
trumpa, bet gana aiški ir 
rimta, už ką delnų plojimui 
nebuvo galo. Reikia pami
nėti vieną drūčiai užsigėru- 
sį žmogelį, kuris be palio
vos darė trukšmą, kursto
mas kelių moterėlių, kurios 
svetainėn atėjo ne naudin
gų prakalbij pasiklausyti, 
bet tiktai pašokti. Po pra
kalbos gerb. klebonas pa
dainavo duetą, pritariant 
vargonininkui. Maišytas 
choras padainavo “Sudiev 
Lietuva”, nors mergaičių 
balsai buvo kiek persilpni, 
nes visos yra dar jaunos. 
Iš eilės pagal programą 
kalbėjo p. J. Juseviče apie 
lietuvių tautos praeitį nuo 
seniaushj historijos laikų 
net iki šiij dienų. Pabai
goje savo kalbos kalbėtojas 
nurodė, ko lietuviams la- 
biausiia trūksta, idant jie 
vėl butų tokie galingi ir lai
mingi kaip senovėje. Del
nų plojimai tankiai per
traukdavo kalbėtojui kalbą. 
Pagalios choras dar padai
navo “Tu, Lietuva” ir “Žil
vitį”, gerb. klebonas gra
žiai padeklemavo eiles ir 
prasidėjo šokiai. Per šo
kius buvo leidžiama ant iš- 
laimėjimo parapijos žemės 
lotas. Buvo padaryta pen
ki laimėj antie j i biletai, 
Pirmąjį biletą — $50 lai
mėjo J. Mockevičius, ant
rąjį — $20 J. Krasnauckas, 
3 — $15 J. Rusiaviče, 4 — 
$10 A. Dumblauskas ir 5 —- 
$5 J. J. Juseviče. Stebėti
na yra, jog tarp musii yra 
tokiij ištvirkusių žmonių, 
kurie daug užkenkia savo 
pasielgimais tokiems kil
tiems vakarėliams. Kada 
jau mes pagalios susiprasi- 
me ir busime žmonėmis!

Ten buvęs.

laikrodžių krautuvę ir vie
nas užsiima laikraščių užra- 
šinėjimu ir knygų pardavi
nėjimu. Yra čia trys drau
gijos: Šv. Antano, Šv. P. 
Marijos Rož. moterhj ir 
merginų draugija ir 87-ta 
kuopa Sus. Liet. Am., bet 
pastaroji pradeda mažėti, 
nes' daugumui narių nepa
tinka naujoji Sus. konstitu
cija.

Lapkričio 19 dieną š. m. 
šv. Antano draugija suren
gė balių su prakalbomis ir 
dainomis naudai lietuvių 
parapijos. Prakalbas ati
darė klebonas J. Jonaitis, 
trumpai pratardamas į su
sirinkusius. Vietinis šv. 
Antano parapijos choras po 
vadovyste vargonininko R. 
Bračio* padainavo tautišką 
dainelę. Iš eilės kalbėjo 
Aleksandras Lemontas, iš 
Chicagos atkeliavęs, apie al
koholio gėrimo pasekmes 
vyrams ir moterims, kurie 
net tankiai ir savo vaikus 
išmokina girtuokliauti; 
kuomi paskandina juos į 
vargus ir nelaimes; apie lie
tuviškus socijalistus, kokie 
jie yra bemoksliai ir kaip 
save statosi daug žinančiais 
ir kitus mokinančiais, o pa
tįs nei a-b-c nežino apie so- 
cijalizmą, stengiasi tiktai 
kitų darbus ir draugijas su
griauti; pagalios ragino vi
siems 
remti 
vien, 
mavo
vo parapijos choras, 
ru kalbėto jum buvo 
Balutis iš Chicagos.

gyventi santaikoje ir 
gerus užmanymus iš- 
Po prakalbai

J. Zolpiutė ir
dekle- 
daina-

Ant-

So. Omaha, Nebr.
Darbai pas mus dabar ei

na neblogiausiai, Lietuvių 
parapijos reikalai gerai ve
dami. Bažnyčia viduje bu
vo dažoma, tatai dabar vie
tinis klebonas kun. J. Jo
naitis paskyrė komitetą iš 
trijų narių, kuris perėjęs 
per parapijonus surinko ne
mažai pinigų, nes už baž
nyčios dažymą nebuvo kuo
mi užmokėti. Lietuvių čia 
gyvena nemažas būrelis, 
priskaitoma apie 600 žmo
nių. Nekurie lietuviai ir 
pirklyba užsiima, taip lie
tuviai laiko 6 smukles, 1 
mėsinyčią, 1 skutyklą, 
karietų parsamdymą, 1 
tdmobilių parsamdymą,

Kal
bėtojas pirmiausiai sulygi
no kitii šalių apšvietą su 
Lietuvos apšvieta, kuri ta
me atvejyj yra labai atsi
likusi; nurodė, kaip senovė
je 500 metų atgal Lietuva 
buvo viena iš didžiausių 
Europos valstybių, kaip 
paskui papuolė po Lenki
ja, o vėliaus po Rusija, ku
ri buvo užgynus per 40 me
tų lietuviams turėti savo 
spaudą; vienok tokie lietu
vių raštininkai kaip Petras 
Arminas, F. Kuršaitis, An
tanas J uškeviče, Simanas 
Daukantas, Vincas Kudir
ka, Jaunius ir kiti gaivino 
lietuvių kalbą ir raštą, ku
ris per tiek metij nepražu
vo, tatai kalbėtojas išvedė, 
kad .mes kaip buvome lie
tuviais, taip jais ir paliksi
me. Toliaus ragino visus 
skaityti laikraščius ir nau
dingas knygas, nupeikė lie
tuvius, kad nepalaiko savo 
tautiečių, o prie žydelių tai 
net be kepurių eina, nupei
kė dar ir moteris, kad jos 
nesigriebia apšvietos ir pa
dėkojęs lietuviams už gražų 
užsilaikymą, užbaigė kalbą. 
Pabaigoje dar buvo mono
logas ir choro dainos. Bu
vo matyti, kad publika pra
kalbomis yra labai užganė
dinta, ką išreiškė dideliu 
delnų plojimu.

F. B. Vdrsockis.

Harrisburg, Dl.
Miestelyje Gaskins City 

lapkričio 20 dieną š. m. at
sibuvo krikštynos pas p. 
Drabišaucką. Į krikštynas 
buvo susirinkę artimi kai
mynai ir linksminosi sau 
gražiai. Staiga atsibeldė 
pusgirčiai policistai, norė
dami prisigert pas “onkes”, 
kaip jie čia vadina visus
lietuvius ir lenkus. Bet 
susirinkusieji neprašytų 
svečių nemokėjo greitai pa-

vaišinti; tai. jie savo lazdo
mis pradėjo žmones dau
žyti. Lietuviai įstengė sa
ve apsiginti ir vieną poli- 
cistą gerokai apkulę išmetė 
per duris. Svečiai vėl ra
miai sau sėdėjo. Neilgai 
trukus pribuvo policistai su 
daugybe valkiozų-airiukų, 
apstojo p. Drabišaucko na
mus, keli įėjo vidun, liepė 
visiems iškelti augštyn ran
kas ir pradėjo pančius ant 
rankų maustyti. Visus vy
rus išvedė laukan, moterįs 
gi buvo kitam kambaryje, o 
tarp jų buvo ir. Kazimie
ras GotahtaS, kurį' paėmę 
už rankų policistai išvedė į 
prieangį, pridėjo jam prie 
šono revolverį, riktelė 
“lookout” ir šovė, kulipka 
išėjo net kitoj pusėj per 
ranką. A. a. Kazimieras 
krito negyvas, o policistas 
pabėgo su kitais savo drau
gais. Netrukus jie vėl su
grįžo, rado viduje Kazimie
rą Serafiną, pagriebė; už 
rankų, ištempė per dūlis ir 
tam pridėjo revolverį prie 
krutinės. Kazimierai pra
dėjo prašyti, jo moteris me
tėsi jam į glėbį, tuomi tar
pu vyras kriptelėjo į šoną 
ir girtas policistas nepatai
kė jam iš revolverio. Vė
liaus dar kartą pridėjęs 
jam prie krutinės revolve
rį norėjo šauti, bet revolve
ryje jau nebuvo daugiau 
šovinių, tatai policistas už
keikė ir trenkė revolverį 
Kazimierui į galvą, nuo ko 
šis apsipylė kraujais. Po
licistai grąsino revolveriais 
ir moterims, klausinėdami, 
ar jos nori mirti. A. a. 
Kazimieras Gotautas paėjo 
iš Kauno gub., buvo lėto 
budo ir doras žmogus, jis 
nebuvo nei matęs txj. muš
tynių pradžios ir paliko nu
šautas visai nekaltai. Bar
barai policistai kartu su vi
sokiais valkatomis airišiais 
jau ne pirmą žmogų nušau
na. Bėgyje trijų metų jau 
trečią lietuvį ir vieną lenką 
jie nušovė. Nieko jiems 
už tai čia nebūna, nes teis
mas juos išteisina, tatai 
jie ir giriasi, kad galį 
“onkes” šaudyti ir nieko 
jiems už tai nebus. Tur
būt niekur tokios barbariš
kos policijos nėra, kaip 
šiame Saline paviete, dori 
žmonės su šunimis geriaus 
apsieina, negu vietinė poli
cija su svetimtaučiais. Bu
vo atvažiavęs velionio Ka
zimiero brolis, norėjo 
areštuoti žmogžudžius,
teismas jami nedavė “war
rant’d”, vėliaus, girdėjau, 
jis Suareštavo žmogžudžius, 
kurie užsistatė po $500 pa
rankos ir vėl liko liuosi iki 
teismui. Dabar baisu ir sa
vo namuose būti, nes poli
cistai areštuoja žmones, 
liepia užsimokėti po $25, tai 
tuos paleidžia. Nežinome 
nei kas daryti ir kaip ap
siginti nuo vietinės barba
rų vyriaUsybės, tad kreipia
mės į kitus tautiečius, pra
šydami suteikti mums tame 
dalyke patarimą. Nekurie 
mano šauktis prie rusų 
konsulio, idant šis užtartų 
už mus, kaipo už Rusijos 
pavaldinius. Tai kokia yra 
vietinių yankių civilizacija!

J. J.

su-
bet

Wilkes-Barre, Pa.
Iš Kingston, Pa. kokis- 

tai lietuvis Bižis, 18 metų 
amžiaus, apiplėšė ‘ traukinį 
Buk paėmęs apie $1.700, 
daugybę čekių ir nušovęs 
darbininką, kuris prie

15—20 metų, 
stotyje

dirbęs jau apie
Kokiojė-tai 

tarpe Wilkes-Bar- 
Scranton, kuomet

traukinis pradėjo eiti. ir 
garvežis sušvilpė, rfefomi lai
ku Bižis nušoks tąjį dar
bininką siunriiių ^vagone, 
kiek pavažiavė'S iššokęs iš 
traukinio, rev’t&vėf’į ir če
kius irimetęs hbėriį1 o pats 
pasileidęs begin '^Scranto- 
n’e viešbutyje- '-Crfš’cy plė
šikas apsinakvojo, kur ne
trukus detektyvai jį su
areštavo ir rado pas jį vi
sus paimtus pinigus.

KOKIOS GERIAUSIOS 
DOVANOS KALĖDOMS.

Taylorville, Ill.
' Lapkričio 24 dieną š. m. 

šiame mieste St. Vincent li- 
gonbutyje pasimirė nuo už- 
nuodijimo kraujo lietuvis 
ąngliakasis- Pranas Šūkis. 
Ekspliodavus kasyklose ga- 
zams, velionio Šukio užsi
degę drabužiai, nuo ko jis 
labai apdegė ir gavo už- 
nųodijimą kraujo. Velio
nis turėjo 34 metus ir šia
me mieste išgyveno 20 me
tų. Dideliame nubudime ir 
Varge pailko jis'žmoną ii’ 12 
metų sūnų. Laidotuvės at
sibuvo St. Mary’s katalikų 
bažnyčioj, kur kun. J. W. 
Merscher suteikė dvasiškus 
patarnavimus ir palaidojo 
jį Oak Hill kapinėse.

Spring Valley, Ill.
Nuo 5 ant 6 dienos gruo

džio š. m. nakčia čionai pa
simirė lietuviškos parapijos 
klebonas, kun. Fr.. Valaitis. 
Gruodžio 6 d. į Spring Val
iny iš Chicago išvažiavo 
kun. džiakonas M. Krauču- 
nas, kuris užsiimsiąs velio
nio laidotuvėmis. Velionis 
kun. Valaitis paėjo iš Su
valkų gubernės ir trumpai 
Amerikoj išgyveno^

Tą žinią mums pranešė 
per telefoną džįąkonas Kr. 
prieš pat atiduodant spaų- 
don laikraštį.

LAIŠKAS REDAKCIJAI.

Gerbiama “K-ko” Redakc.
“Kataliko” No. 43 pasi

taikė klaida skyriuje kores
pondencijų. Vietoje She
boygan, Wis. padėta Ke- 
npsha, Wis. Aš esu paskir
tas į Sheboygan, Wis., o 
į Kenosha, Wis* 
į Su pagarba,

Kun. J. A. Gadeikis, 
537 Collinsville A v., 

į E. St. Louis, Ill.

ne

j
RED. ATSAKYMAI.

Tautos Barzdai. — Apie 
tas prakalbas pirmiau 
mumis parašė kitas kores
pondentas, tatai Tamstos 
raštelis suvėlavo ir laikraš
tin dabar jau netinka.

A. Zalpiui.— Straipsne
lyje “Ar reikalingas dien
raštis Amerikos, lietu
viams” naujų minčių nepa- 
duota, atkartota .tas, kas 
jau daug karįų ir musų ir 
kituose laikyčiuose buvo

bai silpnas, t^taiydelei to 
viso 1 ai k raštinęcaksime.

'■'.i

St. Račkauskui. — Eiles 
rašant reikią^, prisilaikyti 
tam tikrų eiliavimo taisy
klių, apart to ir talentą rei
kia turėti, Tamstos gi pri
siųstos eilės tinka tiktai 
tarp savųjų pasiskaityti. 
Laikraštin nedėsime.

Kalėdų, arba Dievo Už- 
i gimimo šventė be abejonės 

iš visų metų švenčių yra 
meiliausia.

Visos krikščioniškos tau
tos tą šventę apvaikščioja 
kuoiškilmingiausiai ir tą 
dieną visokiais prieina
mais budais stengiasi links- 

. minties, kad ingijus sau 
bent kokią malonę. Suvie
nytose Valstijose ypatingai 
Kalėdos pagimdo dideli, 
žmonių krutėjimą, rėksme 
ir pasikakinimą.

Kiekvienas tik ir mąsto, 
kaip čia pasilinksminus, 
idant sau ir kitiems pada
rius malonumus idant tą 
dieną nesijaučius liudnu ir 
apvienė jusiu.

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 rūgo ja: 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
biausias musų tautai reika
las, tai toji kasdieninė duo
na, be kurios musų išeiviai

Tamstos koSparnas.
respondencijos apię blogą 
plėkatuose rašybą; nedėsi
me tuo tarpui laikraštin. 
įraukiame žinučių.

be kurios yra labai sunku 
šioj šalyj gyventi.

“Kataliko” išleistuve tu
ri įvairaus turinio knygų, 
kurios labai tinka kiekvie
nam Kalėdų dovanoms.

RįNeor 
-SIAM

Šiomis dienomis Sijamo karaliaus Maha Vajira- 
vudh atsibuvo vainikavimas.

Kaip senesniems, taip ir 
jaunesniems pasiūlytum 
Kalėdų dovanoms nusipirk
ti nesenai išleistą “Katali
ko” išleistuvėje 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 
me perdaug bėdini,
stengtumėm leisti pinigus 
;uščioms dovanoms.

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

Lapkričio 27 d. Vatikane 
atlaikyta slaptas popeziaus 
konsistorius, kurian pas
kirta 19 naujij kardinolų, 
kurių tarpe du amerikonai 
arcivyskupai New York o ir 
Bostono. Taigi nuo šiol 
Amerikoje bus 3 kardinolai. 
Lapkričio gi 30 dieną nau
jiems kardinolams suteikta 
kardinoliškos skrybėlės. Vi
sos tos apeigos buvusios la
bai iškilmingos, pagal seno
binį būdą.

su- 
at-

esa- 
kad

VISOKIOS ŽINIOS.

Trečiame numeryje žur
nalo “Buduščeję”, kurį lei
džia Paryžiuje žinomas 
3urcevas, yra išspaudintas 
aiškas garsaus provokato

riaus Azevo. Paduodame 
indomesnes to laiško ištrau
kas:
“Taip, aš padariau nedo

vanotiną klaidą, — rašo 
Azevas. — Aš senai turėjau 
uasirodyti draugams, prisi
pažinti savo nupuolime ir 
nuimti nuo savęs dėmę dar
iu. Priežasčių, kodėl aš to 
nepadariau, yra. daug. Aš 
norėjau veikti kuodaugiau- 
siai. Aš dirbau ir gyvenau 
liktai revoliucija. Visą 
darbą norėjau užbaigti. 
Man rodėsi, kad be manęs

įeisią, tiktai teismas turi 
>uti ne kilpomis. Aš pra
nešu, kad iškalno sutinku 
išpildyti teismo nutarimą, 
nors tai butų net ir pasmer
kimas mirtin.”

Persijoje laisvai sau šei
mininkauja Rusija. Persi
jos vyriausybė, išpildžiusi 
visus Rusijos reikalavimus. 
Kadangi Rusijai? daug. ken= 
kia dabar Persijoje esan
tis generalinis kasininkas 
amerikonas Shuster, vy
riausybė gal ir jį prašalįs, 
by tik užgana padarius 
“matuškai” Rusijai ir ne
davus progos perdaug ten 
maišyties.

Turkijos pasiuntinys 
Austrijoje Rašit-Hikmet- 
Bei andai Austrijos vyriau
sybei. perstatęs raštą, ku
riame Turkija užtikrinanti, 
kad ji tik tuomet su Italija 
susitaikysianti, kuomet ita
lai leisią turkams laisvai 
valdyti Tripolį. . r..

Pasklydęs girdas, kad 
Paryžiaus policijos prefek
tas Lepine sumanęs pasi- ' 
traukti iš savo vietos 
idant pasidavus kandidatu į 
senatorius prisiartinančiais 
rinkimais. Policijantas už
simanė senatoriauti.

Vokietijos metalurgijos 
fabrikų savininkai apskel
bę savo darbininkams -lo
kautą, tatai dabar į 60.000 
darbininkų netekę darbo. 
O kadangi prisiartino aštri 
žiema, tatai užgema darbi
ninkų tarpe baisiausias 
skurdas.

Buvęs Meksikos preziden 
tas Diaz andai per Paryžių 
iškeliavęs į Nizzą, kur ža 
dąs praleisti žiemą. Pa
klaustas, ar manąs grįžt: 
Meksikan, atsakęs: “tikdai 
ne dabar”.

dalmato Njeguso, kuris ki
tus kartus kelis sykius šo
vęs parlamente į Austrijos 
apšvietos ministerį. Nje- 
gus pasmerktas 7 metams 
kalėjimo.
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I Redakcijos Paišmijimai.
Tarpvalstijinė geležinke

lių reikalų komisija nesenai 
“sutaisius statistiką nelai

mingų atsitikimų ant ame
rikoniškų geležinkelių pasi
baigus fiskaliniems metams 
birželio 30 d. š.m. Pagal tos 
statistikos pernai metais, 
ty. nuo birželio 30 d. 1910 
m. lig birželio 30 d. 1911 
m. ant geležinkelių pražu
vę 356 keliauninkai (pasa- 
žieriai), už kuriuos atsako
mybę geležinkelių kompani
jos ant savęs ima tik 96 at
sitikimuose, ty. kompanijos 
atsako tik už 96 asmenis. 
Kiti-gi visi likusieji keliau
ninkai esą patįs kalti savo 
mirčiai ant geležinkelių. 
Taip bent patvirtinus poli
cija ir teismai. Taigi tais 
metais nelaimingi; atsitiki
mų skaitlius pasirodęs ma
žesnis, nes 1910 metais pa
našių atsitikimų butą kur- 
u<uus daugiau.

Gi geležinkelių darbinin
kų pereitais fiskaliniais 
metais pražūta 3.602, ir 
kompanijos atsakančios tik 
už 1.201, o kiti, tegu jų die
vai nemato, patįs, mat, kal
ti, kad jie kur po garve
žiais galvas pakišę. Ir ste
bėtina, kad daugiausiai dar
bininkų pražūta dirbant ge
ležinkelių kiemuose nuo 
garvežių ir ant kryžkelių, 
kur nesama jokios sargy
bos ir persergėjimo ženklų, 

> tečiau už tai godžios kom
panijos neapkaltinta, tik 
viskas suversta ant nelai
mingų darbininkų.

Apart tų užmuštų keliau
ninkų ir darbininkų užmuš
ta dar ant geležinkelių pra
eivių 5,284, kurie žuvę pra
einant per kryžkelius arba 
mieste skersai geležinke
lius. Tas aiškiai liudija, 
kaip Amerikoje geležinke
lių kompanijos ii* įstatymai" 

rūpinasi žmonių gyvastimi, 
kurie ant kiekvieno žings
nio yra išstatyti ant pavo
jaus. Čionai ant geležinke
lių kryžkelių nėra nei tam 
tikros * sargybos nei užlai
dų bėgant traukiniams; ne
kurtuose miestuose trau
kiniai trankosi tiesiog 
gatvėmis, ° kuriomis vaikš
čioja minios žmonių ir 
juos prie progos be jo
kios atsakomybės kaip ko
kius vabalus traukinių ra
tai mala. Jei kompanijos 
iš savo nepaprasto godumo 
į tai domos neatkreipia, tai 
tas lengva suprasti, bet ko
dėl įstatymai yra žlibi, jei 
taip gausiai žmonės žudo
ma ? Amerikos vyriausy
bė, aišku, yra atsidavus 
milijonieriams ir tik aniems 
vieniems tarnauja.

Kaip ilgai taip bus?

kadPereitą sykį rašėme, 
buvęs Suvienytų Valstijų 
prezidentas Theodore Roo
sevelt išnaujo norįs likties 
kandidatu į prezidentus 
ateinančiais metais. Taip 
bent atrodė iš jo straipsnių, 
atspaudintų laikrašty “Out
look”. Už tai New Yorko 
dienraštis “World” pulk. 
Rooseveltą pavadino mili
jonieriaus Morgano kandi
datu.

Dabar ex-prezidentas 
Roosevelt ant visų tų užsi
puolimų ir pramatymų at
sako, jogei jis nei nemanąs 
būti kandidatu, o jei jau 
žmonės ėmę apie jo kandi
datūrą tiek daug šnekėti, 
tat jis atsisakąs visai poli
tikos ir per busimus rinki
mų karščius visai ramiai 
užsilaikysiąs. Nors jis, sa
koma, ir perdaug aplaikąs 
laiškų, raginančių kandi- 
duoti išnaujo, bet jis .neno
rįs lysti už akių dabarti
niam prezidentui, turinčiam 
progą dar paprezidentauti.

Toksai pulk. R. tvirtini
mas ir atvirumas reikia at
sargiai priimti, nes visaip 
dar gali atsitiktu

Kitus kartus per “Tėvy
nę” p. J. A. Giegžnas buvo

kame randasL^Euv^Sos^Pa-; 
r^žiaits \ pąrbl^/Ąetuvių' 
skyriaus liekaiias/^/Jlabar 
p. J. Gabrys užklaususiam

parodos liekffl^'LvŠiai nie
ko nežinąs ir kad.tbs' lieka-

Gabrio išsitari^b^Sb;
“Baigdamas.bSiubK' kelis 

paaiškinimo žodŽiSis^ nega
liu neišreikštu gilaus 
pasistebėjimo iš b p. J. A; 
Giegžno autoritefiskumo, su 
kuriuom jisai' 'kalba apie 
mario santyk^.3rib^ūs. L. 
Am. ir p. Zauhyte^'kurie 
(NB.) man nei. sapne nesi- 
sapnavo...” ' Vb ‘ ’

Tai kur dabar gali būti 
tos liekanos?

Aišku, jų jau nėra, bet 
svarbu vis-gi sužinoti, ka
me yra tie lietuvių tautos 
piktadariai ir kas jie do 
vieni.

“Vien. Liet.” ątspaudinti 
“Lietuvių Emigracijos 
Draugijos” įstatai, arba, 
taip sakant, įstatams; pro-, 
jektas. Toji draugija tve
riama New Yprke ir Brook- 
lyne ir kitų miestų lietu
vių, norinčių prisidėti anon, 
regis, negali apimti, ka
dangi jau aišku iš to, jogei 
draugija turinti ir savo or
ganą, tą pačią “Vienybę 
Liet.”

BIAURUS PAPROTYS.

kaip tiktai išgama

Norėčiau prakalbėti į 
musų tautiečius labai blo
game musų pačių paproty
je — vaišinime dirbtuvių 
užveizdų (“bosų”) ir pir
kime nuo jų darbų. Neži
nia, ar iš mus pačių tas 
paprotys atsirado,' ar mes 
išmokome to papročio nuo 
kitų tautų darbininkų, bet 
tai yra didžiausias judošiš- 
kas darbas. Nekaltinu aš 
tų, kurie nesenai iš Lietu
vos atvyko ir tą paprotį jau 
rado, bet tie žmonės, kurie 
tą paprotį čia ingyvendino, 
tai tik rodosi neturėjo svei
ko proto galvoje. Jaigu 
žmogus savo kruvinai už
dirbtą centą prageria su 
tais pačiais, kurie iš jo dir
bančio pasiryžę yra pasku
tinius syvus iš panagių iš
spausti, tai toks žmogus ne 
vertas yra kitokio pavadi
nimo,
Tokis žmogus ne tiktai sau 
blogą daro, bet dar dau
ginus tiems, kurie su juom 
kartu prie vieno darbo dir
ba. Tokiame atsitikime į 
darbininką, nenorintį su ki
tais sekti tokį biaurų pa
protį, dirbtuvės užveizdas 
labai šnairiai žiuri, suran
da kokį-nors nebūtą jo pra
sikaltimą ir paleidžia iš 
darbo. Kaipgi negali būti 
liūdna, pažvelgus į tokį 
biaurų nekuriu musų tau? 
tiečių- paprotį, kuomet nie
ko nekaltas šeimynos tėvas 
bereikalingai lieka ■ išstum
tas už dirbtuvės durių, d 
juk reikia žinoti, kad šiais 
laikais ne taip jau lengva 
yra kitas darbas gauti.

Kiek teko patėmyti, tai 
tą biaurų paprotį daugiau
siai palaiko iš Lietuvos at- 
važiavę turtingesnių ūki
ninkų Vaikai. Tie ūkinin
kaičiai daugiausiai iš išdy
kumo pameta tėvus ir ukes 
ir atbėga čia laimės ieško
tų. Pribuvę čia jie pamato, 
kad jau nėra taip godoja
mi, kaip jie to- norėtų, kad 
čia reikia lygiai su savo bu
vusiais samdininkais ; sun
kiai dirbti,kojielabiausiaj

vi -AM ■taip sau lengvai palėbauti 
pasitrankyti.1 'Tokis-tai'uki 
ninkaitis c ndp’aisj'damas . i 
sunkų galimą M'arb'o ir pra- 
lėbaudanfiš* uždirbtus pini
gus, dau^atisjKi ir papirki- 

idant šienidudlų, jam leng
vesnius, rgėre^nius darbus, 
nekaltą žmogų išmestų už 
dirbtuvės durių.

Taigi laikas jau butų 
mums pamesti tokį biaurų 
paprotį ir nesiduoti išnau
doti savęs dirbtuvių užveiz- 
dams, kurie tik to ir lau- 
kia, idant mes-juos vaišin- 
tumėm ir kaišiotumėm 
jiems kyšius. Čia nėra kas 
kaltinti tuos užveizdus, bet 
kaltinkime patįs save, savo 
blogus papročius, savo tam
sumą ir nesusipratimą.

VARGINGOMS MOTI
NOMS ALGA.

;iam prisieis kuomet nors 
Šio pasinaudoti. ‘ -

' Bėdinų’ - šeimynų /algoms- 
pėhkių J milijonų kapitalą 
galėtų' sudėti tiktai vienas 
gyvulių’ Skerdyklų trustfis, 
kuris darbininkus apiplėšia 
ir iš anų daro sau milijonus. 
Tatai vertėtų užgirti nau
jus įstatymus, kuriais butų 
galima uždėti ant įvairių 
korporacijų nuolatines mo
kestis, skiriamas bėdinų šei
mynų pašalpai; tas dalykas 
neapsunkintų net pavieto 
išdo, kurį palaiko taippat 
tie patįs vargdieniai, ka
dangi milijonieriai nuo vis
ko Šalinasi ir tas jiems vel
tui’ praleidžiama.

Pagaliau išmokamos bė
dinoms šeimynoms algos 
paviete Cook — nelabai di
delės, kadangi pasiekia dau
giausiai $20.00 mėnesy ten, 
kur esama kelių vaikučių. 
Iš to pragyventi yra sunku, 
bet kaip nebūk, visgi yra 
šiokia-tokia pašalpa, apsau- 
gojanti ne vieną nuo bad- 
mirio. Esama tokių nedrą
sių bėdinų žmonių, kad jie 
pasirengę verčiau badu 
mirti nei maldauti sau iš 
žmonių pagalbos; bet įsta
tymais skiriamą algą mie
lai visuomet priims ir bus 
laimingesni.

Net draugijos priderystė 
rupinties tais, kurie, susibė
gus nelaimingoms aplinky
bėms ir ne iš savo noro, tik 
iš šių dienų draugijos surė
dymo kaltybės, atsirado to
kiame skurde. Jei turčių 
luomui leidžiama visokiems 
niekams barstyti milijonus, 
tai kodel-gi nors keliais do
leriais nebūtų galima su
šelpti badmiriaujanti su 
mažais vaikeliais motina- 
našle,. arba netekęs sveiką-,

Illinois valstijoj nesenai 
ėmė veikti naujai užgirti 
įstatymai, pagal kuriuos, ski
riama algos toms motinoms, 
kurios turinčios skaitlingas 
šeimynas ir, delei visokių 
aplinkybių susibėgimo, ran
dasi varge ir negalinčios 
pramisti su savo vaikais ii 
negalinčiu dirbti, arba ser
gančiu vyru. Daugiausia 
turi but šelpiamos bėdinos 
našlės su, puriais vaikučių, 
kuriems prisieina pakelti 
didis vargas ir prašyti žmo
nių susimylėjimo.

Delei išbandymo, bėdi
noms motinoms imta mo
kėti algos pirmiausiai pa
viete; Cook, kuriame Randa
si m. Chįęągo, ir čionai tai
gi pasirodė kaip tai bai- 
siąį- ^lįurstą^dąrbininkų lųo- 
,mas ir kąip.tai daug šęimy-: 
nų reikalauja tos pašalpos.; 
Pavieto agentas, kuris už
siima tų pašalpų išmokėji
mais pagal minėtus įstaty
mus, skelbia, jogei tik vie
name paviete Cook randasi 
30.000 šeimynų, kurios pa
gal tuos naujus įstatymus 
turėtų but šelpiamos, ir kas 
dieną pas jį atsiliepią 50 li
gi 100 bėdinų.motinų ir naš
lių prašydamos pašalpos. 
Ponas agentas pats sotus, 
šiltai apsirehgęs ir imantis 
augštą algą, rUstinasi ant 
naujų įstatymų ir išveda, 
kad jei tie įstatymai savo 
keliu veiksią, tai netrukus 
pavietas Cook turėsiąs su- 
bankrutyti. Jis apskaito, 
kad bėdinų motinų ir našbų 
algoms prisieisią išde metai 
į metus turėti mažiausiai po 
penkis milijonus dolerių, 
Idant visas atsišaukiančias 
pakakinus. Taigi jis nau
jus įstatymus pavadina 
“socijalistiškais” ir jam 
norėtųsi - kuogreičiausiai 
juos sugriauti.

Mums yra visai abejoti
na, kas kaip norėtų pava
dinti tuos ^teisingus įstaty
mus, bet mes juos pavadin
sime žmogiškais ir vertais 
netik palaikymb, bet ir di
desnio dar jų i praplėtimo. 
To delei, kad pavietas netu
rėtų išleisti penkių milijo
nų dolerių/tai) >30.000 bėdi
nų, apleistų šeimynų turi 
kentėti vargą ir sau pagal
bos ieškoties kur.kitur, ko
kią ne visuomet sau atras? 
Ten, kur barstoma milijar
dai dolerių ir auksas plau
kia upeliais turčių gašliems 
ir tuštiems geiduliams, pen
ki milijonai yra taip kaip 
vienas lašas juroje, kuris, 
rodos, niekam neturėtų rū
pėti, o juo labiaus pavieto 
agentui, kuriaįn iš savo ki- 
šeniaus tos , ; išduoti ko neturiu : turi turtingas

ris kitus. kartus tiems pa
tiems turčiams, sukrovė mi
lijonus?

Chieagoj tankiai buna 
mirties atsitikimai iš skur
do arba bado, bet visuo
menė į tai neatkreipia do
mos ir, tuos atsitikimus pa
miršdama, nepataiso santy
kių. Angliški laikraščiai 
tuos atsitikimus atkartoja 
nenoromis, trumpais žo
džiais, kaipo nežymų kas
dieninį prietikį, bet savo la
pus užpildo “augštesnio 
luomo” moterysčių skanda
lais, su visomis smulkmeno
mis aprašinėja piktadary
bes, balius, teatrus, operas, 
pažymėdami net, kad tos ir 
tos poniutės turėjusios pui
kius ąprėdąlųs, brilijantus, 
bet tie patįs laikraščiai 
anaiptol nenori pažvelgti į 
tamsius ir sušvinkusius 
darbininko namus, kur ser
ga cielos šeimynos ir kur 
viešpatauja nuolatinis skur
das.

Taigi bėdinoms šeimy
noms algų įstatymus laiko
me teisingais ir anų reika
lingumas jau senai buvo 
pageidaujamas. Bėdinas 
seimynas' reikėjo senai šelp
ti, nes argi tai galimas 
daiktas, kad tokiame tur
tingame krašte turėtų dar
bininkai badmiriauti?

Dlinois valstija turi teisę 
didžiuoties, kad tokius įsta
tymus užgyrė, ir turėkime 
viltį, kad tų įstatymų keliu 
nę vienąm vargdieniui bus 
apšluostyta ašaros. O kad 
.sotus, alkano neatjaučia, tai 
nepirmiena tas išgirsti; su 
laiku ir tie sotieji gal su
pras, jog vargdienių gel
bėjimas — tai tobuliausias 
sviete darbas. Pagal D. Z.

Kafe-dangmatęs, o nie-

DELEI AIŠKUMO.
■ j. '~-:i ■ '

! Gal pritėinijai, gerbiamas 
skaitytojau, ‘a” Kataliko ’ ’ 44 
ųumeryj straipsnelį, nuro
dantį, kaip mes katalikai 
klystame tikėjime, nepriim
dami į savo draiigijas soci- 
jalistų net tuomet, kada šie 
apsiima pildyti katalikų pa
reigas. Bene pažvelgsi ir į 
tai, ką atsako katalikų or
ganas “Draugas” 50-tam 
numeryj redakcijos pasta
bose, kur tarp kitko štai 
kas raoma:

“Ne taip karštai, ne taip 
karštai, p. Pakarkli! Kris
tus, žengdamas ant žemės, 
nepaliko danguje nei vieno 
būrio šventųjų, bet grįžda
mas atgal į dangų, atsivedė 
su savim daugelį tokių bu
rių. Tai žino visi katali
kai, išskyrus regimai vieną 
p. “mes”,.kurio tikras var
das yra p. J. Pakarklis.”

Ir suprast negali žmogus, 
už ką čia “Draugas” bara
si, vietoj kad nurodyti klai
das ir atvesti žmogų ant 
kelio. Sušunka: nesikarš- 
čiuok — reiškia neprotauk 
ir nieko nežinok. Argi jau 
katalikų tikyba yra tuomi, 
kad nuo seno girdėtus ir 
įsidėmėtus dalykus turi už
miršti, o tikėti į tą, kas 
naujai ką pasakys? Ištik- 
rųjų, tai dar savo gyveni
me pirmu kartu girdžiu, 
kad Kristus, žengdamas ant 
žemes, nepaliko danguje 
šventųjų. Čia kįla klausi
mas, kur tada buvo aniolai? 
Tur būti, “Draugo” redak
torius aniolus nepriskaito 
prie šventųjų. Bet juk kas 
tik danguje gyvena, tas yra 
pavadintas šventu, nežiū
rint kas jisai butų. Beje, 
tarp aniolo ir žmogaus yra 
Škiftuma'sį-nėš pirinasis yfa 
gryna dvasia, be kūno, o 
pastarasis su kimu. Kris
tus nesivedė su savimi į 
dangų nei vieno šventojo 
Su kimu, o juk žmogaus dū
šia ar tik nesilygina su anio
lo. Taippat sename Įsta
tyme yra pasakyta, kad 
Enokas ir Elijošius liko pa
imti į dangų su kūnais dar 
prieš Kristų. Kur juodu 
tada radosi, kada Kristus 
žengė ant žemės, rodosi, vi
siems yra gana aišku. Tai
gi “Draugui” nereikėjo bar
tis, kad aš aniolus pavadinu 
šventaisiais, nes aš taip 
girdėjau nuo kunigų, o 
anaiptol ne iŠ savo piršto iš
laužęs esu. Taippat kiek
vienam katalikui žinoma, 
kad giesmių knygose šitaip 
yra pasakyta: “Palikęs 
danguj taip daugel šventų
jų, žengė ant žemės ieško- 
dams griešnųjų, kuriuos at
radęs, ved’ anuos į dangų, 
sutelk’ šventuosius, kel’ 
bankietą brangų”... Čia 
matyti net dusyk paminėta 
dangaus šventieji, ką žino 
visi katalikai. Žino tą ir 
“Draugo” redaktorius, tik 
kasžin kodėl nepasako.

Tokia tai mano nuomonė 
kas link šventųjų. Nema
nau daugiau šiame dalyke 
aiškintis, nes nesu kokiuo 
teologu. Jaigu kas apie 
tai geriau supranta, lai pa
aiškina, nes nėra žmogui 
nieko brangesnio, kaip pa
žinti savo tikėjimą. Aš čia 
neišmetinėju “Draugo” re
daktoriui, bet noriu tiktai 
nurodyti tą, kas man buvo 
neaišku jo pastabose. Ste
bėtina, kad “Draugas” nei- 
kiėk neatsakė į įmano 
straipsnelį, tilpusį “K-ko” 
44-tame num., todėl aš pasi
lieku prie tų pačių argu
mentų, kad priešinga yra 
musų tikybai nepriimti so

jas* 'kuomet jie apsiima pil
dyti;- katalikų ų priedermes. 
Jaigu kas" su tūbini n esu- 
tinką, lai nurodo mano klai
das, tiktai prisilaikydamas 
katalikų tikybos dogmatų, 
tuomet aš viešai išpažinsiu 
mea culpa. r

J. Pakarki is

PERVĖLU.

Tiktai vienas žodis, o vie-, 
nok kokią jis turi gilią 
reikšmę! Kas iš musų sa
vo gyvenime nėra patyręs 
to žodžio baisenybės: per
vėlu!? Juk su tuo žodžiu 
retkarčiais atlošiama visas 
šiame sviete gyvenimo li
kimas, o kas aršiausiai, ir 
pačios amžinasties. Nuo 
to žodžio priguli visa musų 
laimė ant šios žemės ir atei
tis anapus grabo.

Tėvai pamato pervėlai, 
jogei savo vaikus blogai 
auklėjo, kuomet tie paau
gę ima jų neklausyti, prieš
tarauti ir net nemažas nuo
skaudas tėvams daryti.

Paaugę vaikai pervėlai 
ima suprasti, jogei jų buvo 
privalumas savo tėvus my
lėti, gerbti ir klausyti.

Vyriškis pervėlai pama
to, jogei savo jaunystę pri
valėjęs geresniems tiks
lams sunaudoti, kad tuo 
tarpu visos jaunos dienos 
palikta vėjams ir kokiems 
ten šelmiškiems darbams.

Moteriškė pervėlai apsi
žiūri, jogei lengvatikystė 
ją pasukus į platų vieške
lį, vedantį amžinon gėdon 
ir prapultim

Vyras, pervėlai patėmija, 
jogei savo žmonai sutrum
pina, gyvenimą savo, girtuo
kliavimu, kaziriavimu ir 
kitokiais nedorais pasielgi
mais.

Galvažudis pervėlai ma
to, kaip toli jį jo geiduliai 
iš doros kelio išvedė.

Pervėlai ūkininkas sten
giasi išnaikinti piktžoles 
arba kūkalius, kuomet ja
vai jau nunokę; pervėlai 
gesinama gaisras, kuomet 
liepsnos apsiaučia visus 
namus; pervėlu pilti pyli
mai arba daryti tvenkiniai 
ant pievų, kuomet upė jau 
išsiliejus!

Ir taip visų musų gyve
nimu visur ir visados skam
ba musų ausyse pasibaisė
tinas žodis: pervėlu! O. 
retkarčiais patįs esame visi
kam kalti. Kalti apsileidi
mu, tinginyste ir nepaisy
mu į svarbesnius sviete ap
sireiškimus. Paskui iš to. 
viso susilaukiame tik nu
budimo ir susikrimtimo. 
Pervėlu taisyti pamatus, 
kuomet jau namai ima 
griūti; pervėlu kalėjime sa
vo piktus darbus apraudos

Baisu tad, idant ir musų 
pačių, tasai žodis iš neat
sargumo nepatiktų, to dė
lei privalome visuomet tą 
žodį laikyti savo omenyj ir 
elgties apsukriai, bet po
draug ir dorai, nes tuokart 
bus ne laikas, kuomet mu
sų sąžinę ims griaužti tas 
pasibaisėtinas: pervėlu!

Ispanijos vyriausybė už- 
draudžius Barceįonos medi- 
kališko universiteto studen
tams susirišti į draugiją. 
To uždraudimo pasekmės 
pasirodė labai prastos, ka
dangi visų universitetų ir 
kitų augŠtesnių mokyklų 
studentai atsisakė lankytį 
lekcijas. Tas pat veikiama
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OIERIKOS PILIEČIO
PAČIOS TEISES. ..■

NANSENO 50 METŲ 
KARTUVES.

Viršuje perstatoma broliai McNamarai, kurie prisipažino prie piktadarybių, o 
apačioje teisėjas, kuris buvo pasirengęs perkratinėti jų bylų. Apie tai plačiau 
aprašyta Amerikos Žiniose.

MANDŽURŲ DINAS 
TIJA.

Amerikos ateivijos valdi
ninkai pildo visai priešin
gus įsakymus kas link tei
sių įleidimo piliečių pačių į 
Suvienytąsias Amerikos 
Valstijas.

Vienas įstatymų skirsnis 
skamba: Moteriškė, kuri iš
teka už Suvienytųjų Šiau
rės Amerikos Valstijų pilie
čio, po šliubui liekasi ša
lies piliete, arba legališkai 
naturalįzubta.

Pagal to skirsnio, mote
riškė, ištekėjus už ameriko
no, liekasi amerikone.

Tuo tarpu atsitiko 
kauti historija:

Gruodyj 1910 metais New 
Yorkan atkeliavo iš Sirijos 
N'azara Gossin, naturalizuo- 
to Amerikos piliečio Gossi- 
no, sirijono, pati. Immi- 
gracijos vyresnybė ant Ellis 
Island nenorėjo jos iš
leisti ant Amerikos že
mės, kadangi akyse turė
jo trachomų (akių ligų), tai
gi jos sveikatos padėjimas 
nebuvo atsakantis ameriko
niškiems įstatymams.

Iš kitos pusės, jos vyras 
jau buvo amerikonas. Ta
tai tarp savęs susirėmė du 
įstatymai: imigracijos įsta
tymai, įsakanti, kad tracho
ma sergantieji svetimže- 
miai negali but įleidžiami 
Amerikon, taippat viršuj 
paminėti įstatymai, kad 
moteriškė, vedusi su ameri
konu, liekasi Suvienytųjų 
Valstijų piliete.

Taip dalykams susikirtus, 
kreiptasi Washingtonan į 
generalinį
Wickersham meldžiant jo 
paties tame reikale nu
sprendimo. P. Wicker
sham tada nusprendė, kad 
imigracijos įstatymai turį 
nusileisti abelniems įstaty
mams. Pasiremiant tuo 
prokuratoriaus nusprendi
mu moteriškė Gossin tuo
jau išleista ant Amerikos 
sausžemio.

Nesenai bet pasitaikė ki
tas atsitikimas, panašus 
pirmajam, kuriame vyres
nybė pasielgė visai priešin
gai.

Bostone leista išlipti ne
kuria! merginai, kuri, kaipo 
po laikui pastebėta, nebuvo 
atsakanti išlipti ant Ameri
kos žemės. Delei to mergi
na areštuota ir paskui pa
leista po paranka 10.000 do
lerių. Sudėjus paranką su 
ja ja tuojau apsivedė Ame
rikos pilietis ir, remdama
sis ant įstatymų ir gener. 
prokuratoriaus nusprendi
mo, pareikalavo savo pačių 
paliuosuoti iš po parankos, 
suteikiant taip vad. “habeas 
corpus” Massachusetts val
stijos distrikto teismu. Te- 
či>u distrikto teisėjas savo
tiškai nusprendė, kad mo
teriškė, kuri amerikoniška
me uoste laike išlipimo pri
klauso deportacijos katego
rijai, išėjus už amerikono 
negali likties legališkai na- 
turalizuota. IŠ tos priežas
ties imigracijos vyresnybė 
turi teisę jos Amerikon ne
leisti ir siųsti atgal, iy. de
portuoti.

Tokia teisėjo ištarmė iš
duota spalių 9 d. š. m. Iš
tarmės turinį pirklybos sek
retorius nuorašais išsiunti
nėjo į visus Amerikos uos
tus, kuriuose randasi imi
gracijos vyresnybės, prisa
kydamas, idant tasai teisė
jo nusprendimas aštriai bū
ti) pildomas.

Akyveizdoj tų poros atsi
tikimų turime pasakyti, kad 
svarbiausiuoju imigracijos “to svietesnegir-

įstatymu yrą nekuriu valdi
ninkų vaite; su kuria ja,1 ži
nomas dalykas, .sunku su
tikti, kadangi jų veikiama 
ir sprendžiama ne pagal 
įstatymus, bet pagal savo 
locnas pažiūras.

Į tuos dalykus -reikėtų 
doma atkreipti visiems na- 
turalizuotiems piliečiams 
renkant šiam kraštui valdi
ninkus.

Nesenai 50 metų amžiaus 
sukako vienas drąsiausiųjų 
į šiaurinį žemgalį keliaunin
kų, norvegas Fritjof Nan
sen. Nežiūrint to, kad šiau
rinį žemgalį, sakoma, atra
dęs amerikonas Peary, te
čiau tuo atradimu Nanse- 
nui garbė visai nesumažina
ma, kadangi Nansen yra 
nepaprastos ištvermės žmo
gus, kuris tarp didžiausių 
pavojų šiaurėje, praslinkus 
kokiam pusamžiui, pats pir
mutinis savo kelione per
žengė šiaurės platumos 82 
laipsnį. Kadangi nuo lai
ko, kuomet Peary 1827 me
tais prisiartino ant tolumos 
8 laipsnių prie šiaurės že
mės viršūnės, nei vienas 
paskui keliauninkas nedrį
so leisties toliau į šiaurius, 
norints ligi jo kelionei šiau
rėje buvo atlikta daug vi
sokių indomių atidengimų.

Ir tik 1893—6 metais 
Nansen pasiekė šiaurės pla
tumos 86 laipsnį ir 4 minu
tes. Pagarsėjęs jau savo 
pirmąją pavojinga kelione 
Grenlandijos vidurin (1888 
m.), Nansen 1893 m. pasi
rengė ton kelionėn savo loc- 
nos konstrukcijos laivu 
“Fram”, kuris galėjo vie
nas išlaikyti smarkų lyčių 
spaudimų, nes kiti laivai 
nuo ledi; spaudimo pavirz- 
davo į šipulius. Kadangi 
jis savo tų laivų buvo pa
leidęs ledi) sriove nuo nau- 
jasiberinių salų, jam pasi
sekė priplaukti visai arti 
žemgalio. Norėdamas te- 
čiau dar arčiau prisiartin
ti, kovo 14 d. 1895 metais 
išlipo iš to savo laivo ir vie
nu du, su poručninku Jo- 
hansenu, pasileido į šiaurę 
rogėmis. Tečiau kuomet 
šunes iš bado pastipo, drą
sus keliauninkai jau balan
džio 7 dienų buvo priversti 
grįžti atgal, pirmiau pasie
kę šiaurinės platumos 86 
laipsnius ir 4 minutes. Pas
kui abudu Prano Juozo že
mėje praleido žiemų. Tai 
buvo antroji žiema jam ten 
iškeliavus. Į tėvynę jiems 
keliauti nebuvo kaip ir bu
tų prisiėjus sušalti, jei ne 
Jacksono poliariškoji kelio
nė, kurios dalininkai Nan- 
senų ir Johansenų atrado 
Prano Juozo žemėje be
veik pusgyviu ir tuojau sa
vo laivu “Windwreda” par
gabeno abudu į Norvegijų.

Tuo tarpu laivas “Fram” 
plaukė sau toliau su kapito
nu Sverdorys ir spalių 16 
d. 1895 metais jis pasiekė 
platumos 85 laipsnį ir 57 
minutes. 4 mėnesius ledai jį 
buvo subraklinę ir išlaikę 
ten ant vienos vietos, te
čiau. “Fram” lyčių spaudi
mų išlaikė ir pagaliau išsi
suko iš tos nelaimės ,į pie
tų sriovę, ties vakariniais 
Spitzbergo pakraščiais, ir 
iš ten laimingai parplaukė 
į Norvegiją.

Nansen apipiltas atsižy- 
mėjimais ir ordenais už tų 
savo drąsią kelionę. Nor
vegijos vyriausybė jį pas- 1 . - i • A ' •

Broliai lietuviai! 
tankiai mylime pasigirti 
mažuose susirinkimuose ir 
dideliuose apvaikščiojimuo- 
se, kaip ir kalbėdami nuo 
estrados, kad Chicagoje* gy
vena daugiausiai lietuvių. 
Bet mes paklauskime patįs 
savęs, ką gi mes esame nu
veikę ir kų mes turime kai
po didžiausia lietuvių rezi
dencija. Ištikrųjų, daug 
augščiau ir geriau pasilaiko 
lietuviai mažesniuose mies
tuose. Mes gyvename ir 
leidžiame veltui tą taip 
brangų laiką, kuris prabė
gęs jau lųums nebegrįš. 
Gaila mums pasidaro, pa
žvelgus į kitų i i tautų žmo
nes, kaip jię ant kiekvieno 
žingsnio augčiau ^už mus 
stovi, kaipoęjiėi turi kuom 
pasigirt, kad štai čia musų 
mokykla, oh teusų tautiš
kas namas; vargšų prie
glauda, čia musų svetainė ir 
didelis knygynas, tai Vis 
musų tautos-savastis. Pa
sakysiu, kad išdalies nėra 
ko nei stebėtles; nes jie 
daug pirmiau čia atkeliavo 
ir daug seniau apsigyveno. 
Bet, broliai-liefuviai, ir 
mums jau ’atėjo laikas pa
matyti, kad musų sunkiai 
uždirbti centai- sVėtįm-

. _ _.v . f—' taučiams -i'^statoL vtpteterin
Jgrė zoologijos prafesorių- būvą lauaispa,.. • Jai val-laės ir

miChristianijoj. Jo toji 
ekspedicija naujai apšvietė, 
arktiškas šalis, išmatavo 
poliariškų jurų gilumų (3- 
800 mStrų), patvirtino, jo- 
gei Prano Juozo , žemė susi
deda iš daugybės salų, kad 
Siberija kadaisiai buvo ap
klota ledynais, be to suse
kė, jog poliariškose jurose 
randasi daug įvairios rųšies 
gyvūnų, kurie juros gelmė
se turinti sau atsukančią ži
lumų. Tų savo ekspedicijų 
Nansen aprašė dideliame 
veikale “Nakties ir. ledų ša
ly” •

Paskui Nansenų dar to
liau į šiaurę buvo nukelįa- 
vę Abruzzų kunigaikštis ir 
Peary. Bet šitiems kelionė 
buvo lengvesnė. Jie kelia
vo su eskimosų pagalba, kad 
tuo tarpu Nansen visų savo 
kelionę neradęs sau žmonių 
pagalbos ir buvo priverstas 
pats vienas vargti ir pavo
jus kentėti. Likimo nema
lonė jį labai žiauriai perse
kiojo, tečiau mokėjo išbris
ti iš tų visų sau nemalony- 
bių.

Kuomet Nanseno ekspe
dicija mokslui atnešė didžių 
naudų, Peary gi rekordas 
pasiliko džiaugsmu’ tik 
sportams.

susi- 
daug 
Man-

Nesutikimai Cianų gy
ventojų su viešpataujančia 
ten dinastija ir valdančiuo
ju mandžurų luomu, kuris 
yra svarbiausiąja šios revo
liucijos priežastimi, tęsiasi 
nuo pat to laiko, kuomet 
Chinuose ėmė viešpatauti 
mandžurai. Tie užpuolikai 
jokiuo budu neįstengė susi-! 
lieti su pamuštąja tauta ir 
to delei pastaroji visuomet 
į mandžurus atsinešdavo 
labai aštriai ir pasitaikius 
bile progai buvo keliami su
mišimai ir net žymios re
voliucijos.

Mandžurai, kaipo 
organizavusi tauta, 
jaunesnė už chinus.
džurai priguli didelei tun- 
guzų šeimynai. Antrame 
metašimty po Kristui jie: 
sudaro viešpatystę šiandie
ninėj šiaurinėj Mandžuri j o j, 
kaimyniškoj Chinams. 
Abiejų viešpatysčių santy
kiai tuoteet, abelnai imant 
ramus, jei neatkreipsime 
domos į tankius mandžuri) 
užpuldinėjimus ant turtin
gų chinų sodybų, atsiran
dančių ties mandžurų siena. 
Laikams bėgant nekurios 
mandžurų viešpatystės da- 
lįs patekdavo chinams ir 
pastarųjų tuomlaikinę kul
tūra tuo budu patekdavo į 
Mandžuri jų. Aštuntame
metašimty mandžurus ėmė 
spausti iš už Amūro pakilę 
tunguzai. Kadangi tungu- 
zų upžuolimas ant mandžu
rų dalimis grasė taippat ir 
Chinams, tatai Chinų cieso
riai noriai mandžurams gel
bėdavo jų kovoje su užpuo
likais tunguzais, norėdami 
ypač tuo budu iš mandžurų 
padaryti sau nekaipo sieną 
prieš tunguzų sukilimus.

Tryliktame metašimty 
kaip Chinus, taiį) ir Man- 
džurijų "užkariavo mongolai. 
Chinų sostų pirmusyk pa
ėmė mongolų dinastija- ku
ri pasivadino “ Jūan”. Pra
ėjus šimtui metų toji mon
golų dinastija sugriauta, o 
anos vietų užėmė išnaujo 
Chinų dinastija Min, kurios 
inkurėju buvo Ču-Juang- 
Čan. Tečiau dinastijos Min 
viešpatavimas Chinams ne-'

i >1 dant Chiiyn prarado Tibe
tą ir Kor^A t o’ taippat ne
teko daug), ęąyp "intekmės 
pačioj Ma^|žiįgpoj. Viduj 
viešpatystęe taippat nebūta 
tvarkos ir’^ųv^Š prasidėjęs 
abeinas nupiipĮimas, kadan
gi ciesoriai buvo baisiau
siais terionąis, savo valdi
nių skerdikais.

Tuo tarpu pradžioje 17-to 
metašimčio pietinėj Man
džuri joj atsirado energiš
kas vadas Nųrchatsi. Jis 
su savo kariuomene pasek
mingai kovesi*su kaimyniš
komis viešpatystėmis ir iš 
Mandžurijos visai prašali
no visokių Chinų intekmę. 
1616 metais Nųrchatsi apsi
skelbė Mandžurijos cieso
riumi, o dvejais metais vė
liau pradėjo kauties su Chi- 
nais, kurie nenorėję jo pri
pažinti Mandžurijos cieso
riumi. 1621 metais jis į 
savo rankas paėmė Mukde
nu ir šiaurinę Mandžurijų, 
kuri pirmiau buvo prigulė
jus Chinams. Jo inpėdinis 
Tai-Tsun-Ven taippat apsi
skelbė ciesoriumi, pasiva- 
dindarfias Ven-Chuan-Di, 
kas reiškia: Ven “šviesiau
sias” ir Mandžurijos sostai- 
nę perkėlė į Laojanų.

1629 metais užgimė ant
rasis su Chinais karas, ku- 
rian išėjo patsai Tai-Tsun. 
1631 metais jis liepęs ka- 
nuolės nulieti iš bronzo, kas 
jo kariškų galybę dar dau
giau išaugštihd. Paskiau 
per penkerius metus jis 
tiek Chinuose kovų laimė
jęs, kad jo vardas visur jau 
imta gerbti. ’ Nežinia ko- 
kiuo tai budu jam patekus 
į rankas Chinų viešpatys
tės didi ‘ antspaiida, taigi 
tuo faktu L pasiremdamas 
inkrire 4 naujų-- dinastijų 
Manbhū, o čhFšiškai paVa-' 
dino Dai-Tsiri?

Paskiau su savo kariuo
mene traukė toliau Vis į 
pietus ir pagaliau Chinų 
tuomlaikinę dinastijų 1644 
m. apveikė ir anos vieton 
įvedė Manchu dinastijų, ku
ri ir ligšiol tenai ramiai 
viešpatavo, kol jos nesukrė
tė pastaraisiais laikais chi
nų revoliucija.

ŽODIS CHICAGOS 
TUVIAMS.

Mes

<x-.

j xi kultūros darbų. Jau ir 
pas mus vis daugiau 
randasi vyrų, kurie jau pa
matėm kur mes stovime, ku
rie jau suprato reikalingu
mų rupinties savo gerove ir 
nuo kurių girdėti jau įvai- 
>rųs sumanymai. Rods, mes 
karštai iškarto jiems prita
riam, bet vėliaus dar tik už 
tuščių maišų atsiranda viso
kių peštynių, nesutikimų, 
vienas kitam prikaišiojimų, 
esu, “kodėl ne aš, o jisai tų 
vietų užėmė? vis to nesu
pranta, kad aš ten bučiau, 
tai visai kitaip eitųsi”. 
Bet, bi*oliai, tas atstovavi
mas juk nieko nereiškia ir 
gerai supratus visų dalykų, 
pasirodo, kad tai yra tik 
tuščios garbės ieškojimas. 
Kas myli savo tautų, kas 
nori dirbti visuomenės la
bui, tas turi prisidėti prie 
visų abelno darbo, turi pa
mesti savo “aš”, nes čia ne 
jo vieno, bet visų žmonių 
reikalas ir tik tokiuo budu 
galima nuveikti didelius 
darbus. Netaip reikia 
dirbti, kaip dabar yra, kad 
jaigu jus jo nenorite išrink
ti į tokių-tai vietų, tai jis 
pasiryžęs jiems užkenkti, 
bet užkenkia netik jiems, 
bet, sakyčiau, daugiausiai 
visiems .tautiečiams ir jų 
gerovei, Taigi, broliai, jau 
nors - kartų turėtų išnykti 
i š mus tarpo tie asmeniš
kumui, nes kitaip mes nę- 
kados nieko nenuveiksime 
ir svetimieji kuo toliaus, vis 
daugiaus mus išnaudos.

Šitas viskam, kas čia augš- 
čiau buvo minėta, tai visai 
panašiai „atsitiko ir su la
bai. mums visiems svarbiu 
Chicagos . lietuviškų drau
gijų, sumanymu pasistatyti 
savo svetainę ir nusipirkti 
lotus., Jali turbut žlugo ke
liolika. dešimčių dolerių 
musų lietuvių ir visai nesi
girdi, kur . dingo tie pirmu
tiniai sumanytojai ir kode! 
jie taįp .nusilpnėjo dvasio
je, vBet štai kokia nuomo
nė teko, išgirsti tame daly-

kytų (suprask “senus ame
rikonus”), dar esate per- 
paiki, mes čia esame pir
mesni, tad ko lendate mums 
už akių”. Girdint tokius 
žodžius, ištikro tik stebėtis 
reikia. Kad tėvų mažas 
vaikas mokytų, tai gal ir 
butų kuom užsigauti, bet 
tankiai suaugęs vaikas 
daug daugiau gali žinoti 
už tėvų, nes vaikas matė 
visus tėvo darbus, juos ge
rai pažino ir suprato, kad 
tie darbai jau šiandie yra 
pasenę, jau gyvenimui ne
tinka, kas gera buvo prieš 
10 metų,_tas šiandie jau ne
reikalinga, nes laikas mai
nosi, o su juomi ir viskas 
mainosi. Čia mums reikė
tų vienas kitam nusileisti, 
pasitarti, kas yra geriau 
pritaikoma gyvenime, nes 
šokinėdami vienas prieš ki
tų nieko neįstengsime nu
veikti ir ateityje pb savim 
paliksime tiktai tokių žy
mę, kad mes busime kaipir 
negyvenę ant šio plataus 
svieto.

Mes jau užtektinai pri
tverėme draugijų, o gal jau 
ir perdaug, kiekviena mu
sų draugija mėgsta taisyti 
pasilinksminimus savo nau
dai, bet vieton padaryti iš 
to pasilinksminimo sau pel
nų, tankiausiai tik savinin
kui svetainės viską atiduo
dame, o sau neturime nie
ko. Taigi, broliai-tautie- 
čiai, atminkime kiek mes 
išmokam sergantiems savo 
broliams, kiek išmokame 
pomirtinių, o dar neteko 
girdėti, kad nors viena 
draugija butų iš to nusilp- 
nėjus. Mes neikiek nenu- 
silpnėsime, jaigu daugiaus 
pradėsime rūpintis savo 
ateitimi, daugiaus naudosi- 
Iriės iš savo sunkiai uždirb
tų centų, prisidėdami nors 
po vienų dolerį prie naudin
gų visuomenės sumanymų, 
kaip ir pastatymas Chicago- 
je savo tautiško namo arba 
svetainės, o fuomi padėsi
me pamatus, dideliam kultū
ros darbui. Be to biaurv- 
bes dolerio mes taippat nie- 

kasžin kaip gražiai kalbėtu 
mėm, nes šiandie dar dide
lę galybę turi pinigas. Tai
gi, broliai, prisidėkime prie 
senų ar naujų naudingi) su
manymų, neperstokime agi
tavę užjj-ios nei pavieniui, 
nei per laikraščius, nei 
draugijų' susirinkimuose'' ir 
prakalbose, o vis mes pa
galios suprasime, ko mums 
trūksta ir griebsiinės staty
ti tvirtus savo ateities pa
matus. M. A. Šarka.

NAUJI RAŠTAI.

Meilės Karštligė. Mintis 
ir prilyginimai apie dabar
tinį supratimų meilės. Ver
tė iš rusiškos J. Stropus.
50. Boston, Mass. Išleido 
J. Stropus. 1911 m. Pusi.
51. Kaina 20c.
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Mokslas Rankžinyštėš ar
ba regėjimas žmogaus ran
koj, kas buvo, kas yra ir 
kas bus. Hirognomija, hi- 
romantija ir gilus tyrinėji
mas rųnkos. apačios, skuros 
išsiringavimų ir nagų. So. 
Boston, Mass. “Laisvės” 
spaustuvėje, 1911 m. Pp. 
64, kaina 15e.

••

Dainelės surinktos ir iš
tęstos F. Milašauskio (K.- 
Driskio). Antra padidinta 
laida. So. Boston, Mass. 
Turtu ir spauda F. Mila
šauskio, 1911 m. Pp. 24, 
kaina' 10c.

.K Flammarion ir S. Gla- 
zenap. Pasaulių Rates. 
Astronomiškas aprašymas 
musų saulinės sistemos. 
Vertimas J. Stropaus. Su 
paveikslais. So. Boston, 
Mass. Spaustuvė F. Mila
šauskio, 1911. Pp. 80, kai
na 25c.

Mėnesinis satyros laik
raštis Tarka, leidžiamas 
15-tą kiekvieno mėnesio 
bendrovės “Satyras” New 
Yorke. Lapkritys 1911, 
No. 1, metai 1. Antrašas: 
P. Oi Box 895, New York

7
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v KAZYS PUIDA.

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

Nur Cer verdient sich Freiheit wie das 
Leben,

Der taeglich šie erobern muss. 
Goethe.

' (Tąsa).
[Anuomet, jaunutį ąžuolą sodindamas, poėta pra- 

?ė jo, pesimizmo ir beprašvaistės ateities bauginamas, 
papasakoti ainiams, kai vėjai per jį pus, kad

. . . mes vargą vargt papratę, 
Jau pasidavėm vargams. (44)

Historijos veikimas per ilgus lietuvių tautos gy- 
vavimo-kovos metus apsireiškė šiose eilėse. Pilną tei
sę turėjo poėta sakydamas, kad mes vargą vargt pa
pratę. Ištiesų, ant musų pečių griuvo vargas už var
go, nelaimė už nelaimės, bėda už bėdos, tečiaus mes 
tiems vargams nepasidavėm, tik susigyvenome, susi
pratome ir susipažinome su jais. Ir vargo bedugnes 
matę, suradome savyje tiek jėgų, kad vargų vargą 
įveikėme ir šiandien tveriame tautos rytojų. Vargas 
mus neinvekė tik todėl, kad to vargo pančių neįsilei- 
dome sielon, bet leidome jam paviršiui skraidyti ir 
priešininką pažinę jo pačiu ginklu jį nuveikėme.

Ir musų poėta, rodos, netoli tos minties, nes ir jos 
kartais pradeda vargo galybe abejoti. Pati vargo 
abejonė kįla iš gyvo ir vaisingo gyvenimo versmių, ku
rių pamate guli nuolatinis slinkimas pirmyn.

Jeigu matai tveriančio darbo procesą, jei prie to 
darbo sustojusios jaunos jėgos, kuriose tiek daug vil
ties, troškimų, jėgos, drąsos ir tiek giedros — sunku 
neabejoti, juo labiau, kad to darbo procesas visomis 
gamtos ir žmogaus gyvumo ir skaistumo grožybėmis 
papuoštos:

Saulė šviečia kuoaiškiausiai,
Žemė linksminas visa,

‘y Čiulba, ulba kuolinksmiausiai
Paukščių kaimenė liuosa.
Dalgiai čerškia ir linguoja, 
Palei žemę slinkdami, 
Šienpiuviai linksmai dainuoja, 
Žemę pliką, likdami.
O toliaus vėl kits judėjims:
Tarp jaunų linksmų mergų 
Šnekos, pasakos, erzėjims, 
Bemušant iš pradalgių. (22).

Ir pats poėta tokio sveiko, gyvo ir tverenčio darbo 
paveikslo pagauta^sušunka:

• ' Et^ turbut kas pakerėjo
Mano širdį ir jausmus,
Kad matau aš tik žavėją,
Nešantį vargus, vargus . . . (22)

Kaip malonu linksma turėjo būti poetai, kad jis 
vargų verpete kartais pamatydavo skaisčiąsias gyveni
mo puses, kad suprazdavo tą “žavėją, nešantį vargus”. 
Ir lyg atsisveikindamas su nusiminimų laikais, lyg jų 
pasigailėdamas, taria:

Ant dienų žiuru jaunųjų,
Kaip ant vietos degėsių. (50)

Ir patsai trokšta skaistesnių dienų, giedresnio jau
smo savo dainoms, vilties, kuodaugiausiai vilties :

Oi dainuokie, dainiau, viltį, 
Mums dainuok vilties žodžius, 
Nors kovokim mes už smiltį 
Ar žaliuojančius laukus. (118)

Dar tame vilties troškime dainius prisimena skau
džiausią apsivylimą, kuris jį gyvenime sutiko, dar kar
tą tyliabramiai nusiskundžia:

Norėjau aš deimanto grudus pagriebti 
Nuo žemės, o paėmiau rasą tiktai. 
Norėjau aš laimę ant svieto pasiekti, 
O teko man usnįs ir dagių pluoštai. (134)

Ir giliai širdies padugnėse paslėpęs tą apsivylimą, 
tą skaudžiausią žmogaus žaizdą, poėta skardžiuj drą
siu balsu, nėkiek pavojaus nesumažindamas, dar lyg 
tyčiomis jį parodydamas, kad drauguose daugiau drą
sos sužadinti, šaukia:

Nesvetingos juodos jūrės
Dieną, naktį murma jos. (67)

Poėta gerai žino, ant paties savęs ištyrė, kad gy
venimo “juodos jūrės” nesvetingos. Ir jis lyg pra- 
žutingon kovon besirengdamas prisimena tuos myli
muosius artojus, tuos šienpiuvius, kurie taip jam ar- 
tymi. Ką jie dabar daro, kuomet jis beatvanginėn ko
von stoja?

Gal jie mano vardą mena ’
Pabaigtuvių gerdami . . . (70)

Dabar — dabar jau viskas atlikta, užbaigta, už
pakalyje beliko tik “vienų degėsių”, tad jau nėra ko 
gailėties, nėra kam “ašaros deiginės” lieti, praeitis, yt 
durnas vėjo' blaškomas, nesugrįž, todėl:

Drąsiai vyrai; vėjo pilnis
Laivą musų pavaikys, , \ '
Jurų slidžios, plačios vilnįs
Mus greitsparnio neskandįs. (66)

Ir nežiūrint jokin audros siutiman, -ne veizdint į 
tai, kad

Mus laivunų smulkus burįs,
Bet kovosime su ja. (67)

Yra ir už ką kovoti! Tai ne kova dėl kovos,bet 
gašlus noras nemerdėti, nestovėti nuleistomis, rąnko- 
miš plačiame žmonijos vandenyne ir žlugti jam^btš 
■pėdsakos, bet:

y. Ten anapus didžių jūrių
Ėst liuosa, smagi šalis
Jan nevieną tokį būrį, • 
ĮĮffiliai priėmė ji vis. .(67X

- I

“BIRUTĘ” užsisakyti “Kataliko” re
dakcijoje arba pas patį leidėją: Jonas Vanagaitis, 
Tilžėje (Tilsit) Wasserstrasse %, Germany.

, - ■. J

Tai-gl, ton "smagion, liuoson šalin”^, .--p, 
Narsiai vyrai! nagi vilnįs! *'

Mus greitsparnis nepražus. (67)’ (
ir užvirė kova baisi, trukšminga yardąų. tos tė

vynės, kuriai Vaičaitis viską paaukojo. Apatinė lai- 
iMo.s pajau-

Dubeltavos’ Pirklys. Markes kas dieną iki Kalėdų.

HALSTED&IC5T51

Krautuve atdara 
kas vakaras Iki 
Kalėdų, prade
dant nuo 9to 
gruodžio.

t

mė dingo po tautos vargo pančių ir visirpoi 
timai susiliejo vienan bedugnin tai tė^yiįęi laimės 
troškimam Patsai poėta vieton gyvenime “deimanto 
grudų” paėmė iš jo tik “šaltą rasą” ir tos šaltos rasos 
taku eidamas prie savo laimės kad nusiskinti puikiau
sia gėlelė — gavo tik “usnių ir dagių pluoštus”.

Patsai nieko neturėdamas dėl savęs ir svetimoje 
prisiglaudęs, poėta tik vienu gyvas, tuo vienu, kas jam 
po visų apsivilimų paliko — tėvynė; Užsimiršęs ir tė
vynės meilėje nuskendęs jautė, rodos; kad tai didžiau-' 
šia jo laimė, kurią jp sužaizdinta širdis jaučia ir ku
ria gyvena. ; ' '

Ir kuomet poetą meldžias savo tėvynės pa- 
veikslan

Bukie, mus krašte, 
Bukie laimngas. (79) 
Dievo žadėtas. — 

■ - • ‘ --‘į •' * - -. -

Mus numylėtas 
Bukie, laimingas 

• j
ir tikisi jo laimę, laisvę pamatyti, rodos,, kad vizijo
ninė jo dvasia netolimos ateities paveikslus prieš akis 
stato, lyg jį linksmintų ar vylio tinklu suvedžiotij . t .

Tame prakilniame; tėvynės meilės jausme Vaičai
tis puikiai jautė, ?kad žmogus artimiausios giminystės 
ryšiais surištas su savo gimtuoju kraštu ir per jį gy
vena jis bendru gyvenimu su absoliutu. Musų nutau- 
tėliuose jis pastebėjoj jbgei kiekvienas mėginimas nu
sikratyti tautos dvasios tradicijos, pasiliuosuoti nuo tė
velių sengalvėlių, gali tik galutinai ištautimo sritin nu
vesti. Ir visa tai pastebėjęs,’Vaič. pamiršo savo sopulius 
ir linksmybes, gyveno tautos sopuliais ir linksmybėmis; 
su tauta sopėjo — su tauta jos linksmumo valandomis 
linksminos. Tokių-gi linksmumo valandų Vonsiąckių 
ir kitų vyresnybės stulpų laikais labai maža buvo. So
pulio deivė skrajojo tuomet po Lietuvą ir savavalės 
kipšas buvo čia pilnateisiu valdovu. Ir tokių dienų 
ir jų žygio vienas sopulys ir tegalėjo giluti, ir musų 
poėta, kuriame visas anų laikų Lietuvos politiniai- 
visuomeniniai-socialinis gyvenimas atsispindėjo, liū
do, kamavos ir pamažėl geso, be šviesesnių paskutinių 
pasaulio būtybės dienų ... r

6. . ..
i - Viešo tautinio atgimimo ilgesio vertė Vaičaitį pa
žvelgti praeitin ir pažiūrėti išnykusian lietuvių valsty
binio gyvenimo knygon-historijon.

Tuo savo atsikrėipimu prie historinių-temų, Vai
čaitis lyg butų norėjęs pravesti paralelę tarp historiš- 
kojo lietuvio, jo tautiniai-valstybinių idėjų ir šiandie
ninio, suskilusio ir klaidžiojančiojo, savęs tautos atgi
mime beieškančio ar galutinai nutautusio ir iš tėvy
nės apgynėjo jos nevidonų, jos priešininku virtusio. 
Toksai sulyginimas, suprantama, negalėjo pilnai šian
dieninio lietuvio, nors ir kovojančo, naudai išpulti. 
Praeities karžygiai lengviau padabinti ir papuošti 
tautos apgynimo aureole, kaipo tolimas, nepasiekia
mas historijos faktas, kurio apibudinimui pati histo- 
rija nepavydėjo spalvų ir aipizodų poezijos. Šian
dieninis lietuvis — europejinės kultūros apglobtas — 
visuomet išeis menkesnis ir smulkesnis ir ne tik jis 
pats, bet ir jo veikalai, prilyginant prie anų milžinų - 
karžygių.

Praeities lietuvis tautos apgynimui turėjo tiktai 
kardą, kovoje atvirame mūšio lauke krūtinė su kru
tinę susitikdamas su savo priešininkais, ar diploma
tiškomis suktybėmis, kurių tikslu dažniausia buvo 
kiek galint ilgiau nutęsti paskutiniojo nutarimo valan
da. Tenai s grūmėsi fiziškosios jiegosneleizdamos 
dvasios jiegoms plačiai apsireikš#.

(Toliaus bus).

s Taidė-

“BIRUTE”
LIETUVIŲ TAŲTOS VEIDRODIS.

Savaitinis laikraštis skiriamas * visiems lietuviams.
“BIRUTĖ’’ išeina .kas pėtnyčia4Tilšėje (Ma

žojoje arba. Prūsų Lietuvoje). *
“BIRUTE” yra vienatinis Prūsų lietuvių laik- 

t rastis, kuris visu pasišventimu darbuojasi atgaivinti 
savo brolius tautiškai.

“BIRUTE” spausdinama lietuviški 
mis, išeina grynoj lietuvių kalboje.4 f J

r “BIRUTE” jau einą trečius metų? ij^supažin
dina savo skaitytojus ypačiai su reikalais Prūsų lie
tuvių, šalę to prųneša apie lietuvių, tautiški ir kul
tūrišką kilimąDidŽicdoje ^Lietuvoje, jtafellkojė ’ ir 
Anglijoje.

“BIRUTĖ” “apžvalga” visoms ap
žvalgoms, ant kiek jar pasiseks tą įvykdinti, priguli 
nuo savo- tautiečių.

“BIRUTE!’ "kainuoja visose Jungtinėse Ame
rikos Valstijose yisicins metams tiktai $1.50.

Priederme/kiekvieno lietuvio yra išsirašyti “Ųi- 
rutę”,, tuomi puigjuia .reikalus Prūsų lietuvių in

;C..;

“ P. STEFONAITIS
Lietuvys Pardavėjas 

v Klauskit No. 117

Charles P. Šatkauskas
Vyrų drapanų pardavė] 

No. 237

PETER JEČIUS 
General Pardavėjas 

No. 33

DR. FR. FRONT
Specijalistas nuo akių, au
sų, nosies ir gerklės ligų.

Didmiesčio ofisas: Keener Building, 
kecte Wabash Ave. ir Madison St., 
15-tas f l ioYas, 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 .pietą.

Lietuviai pardavėjai bevelk kiekviename skyriuje.

Pilnas tankius ta vorų kožnam 
skyriuj suteiks Kalėdoms pirkikam smagumą.

gPECIALISZKAS išstatymas šven
tėms tavorų visokių gatunkų - nau

dingų ir praktišku dalykų dėl dovanų, ypatiškam pasi
naudojimui arba dėl namų — už prieinamiausias kainas 
Musų pasiskyrimai yra taip dideli kad lengvai surasite 
ko tiktai norite už kainų kokią norėsite mokėti.

MES parodysim daug didesnį rinkinį 
žaislų visoje vakarinėje dalyje miesto.

Žaislai randasi ant 
trečių lubų.

ra

LIETUVIŠKAS 
BUFFETAS.

f as neturi nalivinče. Pakeleivingi 
tsga a.jilanke prie ini sų, o mes Jums 
duosime atsakančią vietą pails. , ir pa
tarnavimą visokiuose reikaluose.

Lieku su godone,
Kasparas Idzilevicze, 

3200 Auburn At.
? --- -■ v-■ -y „

MOKYKLA ŠOKIŲ.

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

PROF. JULIUS 8, 
2124 So. Halsted st., Chicago, XU.

-. (48—50).

Lietuviškoje aptiekoje

Krzywinskio
Kambarys Optiszkas

PATENTED

Atminkite.
Skaudėjimas galvos, nerviškumas, skaudėjimas 

akių ir tt.,tai yra pasekme visokių kenksmingų aki
nių,ktirię galėtų būti, daugume atstiikimų pataisyti, 
per gerą pritaikymą akinių. Peregzaminavimas 
akių junti 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 Krxjrwinskio. 
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 E^tzywinskio, valandos ofiso: Nuo pusės 8 iki 
9 vai. vakarais arba dienomis.

Priimame visokius taisymus akinių. Turime vi- 
idkių gydančių žolių nuo visokiij ligų ir viską kas 
reikalinga aptiekorystėje, visokias rodąs suteikiam 
dykai. Taippat išdirbant visokius vaistus, familiji- 
niūB. nuo visokių ligų. Kainos musų yra kuože- 
miausios, peršitikrinkit patys ir atminkit, kad mu
sų tavoras yra visados šviežias ir gvarantuotas.

Atsiduodamas jūsų atminčiai garbingi tautiečiai 
ir tautietės pasilieku su pagarba,

PRINTYPE

OLIVER
TYPEWRITER

VIENATINE 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 butų 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 typewriterlu 
rašytas laiškas yra taip aiškus kaip 
drukas. Pilna istorija Printype dar 
niekad nebuvo pasakyta. Čia ji yra—

TIKRA ISTORIJA PRINTYPE.
Supratimas iš kurio išėjo Printyp. 

yra pasekmės musę expertq surengime 
rašomąją mašinukių vartojamų musų 
ofisuose The Oliver Typewriter su mu
sų pagarsėjusia žyme atidengė galėji
mų parengimo The Oliver Typewriter^ 
rašymui visos angliškos kalbos per
dėm. Mes dirbome daug metų, kad 
surasti būdų ir ant galo pasisekė 
mums išrasti ir padaryti atsakančias 
raides ir numerius žinomus kaipo Prlu- 
*yp«-

PUBLIKOS SPRENDIMAS.
Publika labiausiai pritaria musu 

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

Kaip The Oliver Typwriter kuris 
pirmiausia atidengė matomų raštų yra 
vėl pastumtas su pagerinimu Printype.

Į DRAUGIJAS.
The Oliver Typewriteris yra varto

jamas didžiausiose įstaigose visose da- 
b-.j svieto.

Musų 17e. ant dienos tai yra pie
nas kų lengviausiai įgyti gerų 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 išlygų.

Susipažinkit su Printype, kuris vir
šija visus typewTiterius. Paklauskit 
apie raidę, kuri yra parašyta ant The 
Printype Oliver Typewriter, o pa
matysi, kad nėra anam lygaus. Mes 
malonėtame suteikti iumi vienų 17e. 
ant dienos, ■ pienų ant pareikalavimo.

Adresas par daviny čios:
THE OLIVER

TYPEWRITER COMPANY
Oliver Typewriter Building, Chicago

3149 S.Morgan st.,Chicago, 111,
te/.
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R. S. IVASZKEVICZE
1543 W. 46th St., arti 

Ashland Av., Chicago, UI.
Pirmutinis lietuviškas išdirbėjai 

visokių minerališkų 
gerymij, kaipo.

GINGER ALE, RAPSO, SALSEBIO 
IR OBUOLINĖS SALDĖS

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 Matušė barė. Knygelė 
pusi. Kaina 45 centai.

Pinigus siunčiant adresuokite: 
JOHN M. TANANEVICZE,

i 3244 S. MORGAN S., 
CHICAGO, ILL.

II 
ir 

90

Russian-American
Line

Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 
Rusijos ir Amerikos.

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

musų agentų, arba prie pačių persta- 
tyitojų.

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

11% d. į Libava
III klesa $33.00
II klesa $47.00 
I klesa $62.00

Dn G. M. Glaser
čiuomi apreiškiu pagodotai vlsuo-. 

menial, jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Eridgeporto, praktikuojant per 19 
metų, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą j savo locną namą po numerio

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

Mano ofisas aprūpintas uavnuslals 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir llgšoL Pasi
tikėdamas, jog gerbiama publika Ir to
linus mane rems, ęslu namie ant kiek
vieno par°iki<avlmo dieną ir naktĮ. 
Ešiu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų Ir užsendintose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street.

Kertė 32-ros gatvės.

Ch open 10c
’S nes

padirbti iš 
geriausio 

— tabako.
JOS. BARTKOWIAK

Išdirbėjęs
4934 So. Paulina 3t„ Chicago, HL 

Phone Yards 4164.

Telephone Canal 285
KAZ. MATUTIS

. LIETUVISZKAS GRABORIUS
. Peršanido kereczius ant 

pagrabų, veselijų ir tt.
668 W. 18th St. Chicago, Ill.

,;v l: .. 7:
Telephone Yirds 2716.

Ura visi pas 
JUOZAPA RIDIKĄ. 

8253 ĮUįnols Ct-. kerte ^3-Iles gątržs

Mada yra vienu dalyku musų di
delei geros išveizdos naujų rudeni-
nių ir žieminių Siutų ir Overkotų.
——-įfc"—■- ~

. Grynai vilnonio materijolb  ̂geriausio,
dirbimo ir geriausio pritaikinimo siu-

didelį pasirinkimų ir įvaiiš^&fe«įi'l®§W 
parodysim kad vienų iš jų.pąši|^ir§it^>

Mes užkviečlame jontis | 
peržlureti must ^ujas 
rudenines Ir žiemines ma
das ant 2-3 giliau Platus

vyrų ir vaikinų madose ir 
taipgi mus nauji Overkbtai 
su Presto atverčiamais ir 
aksominiais kalnieriais, ku
riuos mes parodoj šimtuo
se naujausių pitent^^Kai- 
nos eina nuo %?

S7.50 iki S2po

1800-1806 Blue Island-Aye.
Kampas 18tos gatves* 

C ?-4> *

Atdara kožną valcarą išskyros Seredos Ir Pėtnyčibs, 
Atdara Nedėlioni prieš plet nua 8 iki 12 tu. :‘

Visados darote gerą, veikmę 
kada geriate ;;

McAvoy’s ALMA
MATEB Alų

McAvoy’s MALT
MAEE01V

Jeigu ne McAvoy’S, ' " i;
Tai ne Malt Marrow.

ir

McAvoys Malt Marrow Department
< 2340-8 South Park ftve.

Telefonas Calumet 8401 Vist Dept.

J. W. ZacharewicZf; 
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.
Examinavoju Abstractus, ir at- , 
lieku kitus visus reikalus No- . 
tariuszo pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve- 4 
timtautj. . /s,- . <

911-33rd St.
Tel. Yards 5453

d. H.OLSOM
• "V »*• ARŲ ir karštuva

ndeniu šij^ymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

4012 
State Street 
Tel. Oakland 1441

Srf ■Turiu didelę salę Hėt 
■ mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinoi? Ct., kertė 33 g.

GERBUSIA .VIETA
Del pirkimo auksinių ir sidabrinių lai
krodėlių, lenciūgėlių,' tpilkų, kolčikų, 
visokių žiedų, muzikališkų . instrumen
tų, brukuojamų gromatbms mašinukių, 
britvų, albumu, visokių knygų :.ir. Šim
tai kitokių daiktų. Atsiųsk už 5c. 
•markę, b gausi-kataliogą dykai.' Tai
sau visokius dziegorėlius ir žiedus,

M. K. WH.KEWICZE, 
S2T5 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

; ntfcf I . CH. I *4 Bell Telephone Dicklnaea 87S? w; <

i Dr. Ignotas Stankus
— VUnatinia tikras daktaraa-lietuvif Philadelphijoj —*: 

Jia yra pabaigos augUlauaitta Ir jau peak utini uo daktariikua mokslu Bure 
' mieetare daktaru mieste IndUnopolls Mokėsi ir prakllkavojo TU Ate For* 

PM GraftMi Jfafteel fcWruf flwjuW .YM jo paliudijimai MMalyli yra’ 
' ofise, kur kiekvienas auiiankja gaU Juos aaatytl- ■„isMinpi,,, ]

Dakar įrengė anuo locen hroobutj PhiladelphijoJ ft tamo pačiame name 
1 padirbo puikia mrdtkaKUe Aha As su laboratorija, elektritkaa mokinas Ir ap- 
I tieka an yen a uitoms ryduoMms Oa vial hyoolai atranda toteiogf pagalbf. 0- 
' siyydoir palieka ayoikl. 04*1 ką liudija palys l)gooial. . •ejr < 
( „Nuo visokių Spuogų ir išbėrimų. ant veido ir kaklo Ir viso kdoo. taipogi
< duo kitu odos ir kraujo lirų, nsrn geresnio daktaro, kaip Dr I Stankus.

Daug daktarų atlankiau, bnf nei vienas oogaMjo iigydyiL" Tai* kalba Jca. 
Švilpa. 1011 Carlton Su. Philadelphia. Pa. “ ** — .
..ftiuoml vielai išreiškiu m- 
volirdingf padėkų Dr.Btan- , 
kui ut išgydymą Dirvų Ugu

< Ir suyraiinim'f vyriškumo. 
' kuriu kiti daktarai ylalaakd - 
' Išgydyti Ir ristoms su slop- < 
i lemia Ilgomis patariu kroip 4

OABBUS DAKTARE: neiš
randa lodini p dtkarojtmu, 
Tamiatai ui išgydymą skau 1 
datmo Ioouom ir po iį Allee ■ 
fti'iuo Mrtnų |r •kait»<ifD- 

k gųtnėMslnlų. kurių kiU vi- 
& at daktaralv>aapriCm{ gydy- ( 
' W Bat Tawiteton operacija 

kaip ranka aicmakonUjimf 
nuo manys. Ela MaUaaekr 

____ .. . 1323 8 Front 8t.. Phi la. t 
John Akuotaitte. Montreal. Quo Canada, ralo: ..Moltatio gydytojau —

A. Zmudton.

4

1<7 Stankus.

doką diena, kaip gavau nuo Tatnatoo liekarslas Ir vartoju sulyg utrato. jau 
, negaliu auidfkoti Tamstai ii diiaugemo da tik pus j liokarotu eunadojau beli 
i jau visas sustiprėjau hr baigiu gyti Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne-< 
1 reikalauju daktariškos pagalbon Ta p iri ligą, kuri taip daug prikankino i

meno ir kurio kiU daktarai lai U ui neilgydvcna, dabar jau baigia gyMJlčių 
Tamstoms ui pigų ir greiti Mgydym|

Jdgydau pasekmingai ir ant visados nuo:^ y, 
w«atlsmo,akaudojlma lenų. Mn^ų kaulų, rtrtna. kojų pečių, nuo 

etaoktajūnujo Ilgu uikreflamulytlWu 1Uų, triperi, laakorįa filį ulkioUji- 
m a ir sWlrbime’vidurių, Uberima. nielojimų Ir augimų ant veido ir Moe vi 
nokiu spuogu, dedervinių Ir slinkimą plauku.gaHoo skaudamų. »ird»ae inks
tą. kepenų ir plaučių ligas, visokias nervų ilgis neuralgijų, drsbojimų eanadroMjimf nni

Darsu eperociju ea* bsolu 
organų. priiraektaa koja* Ir ran-

Lietuviškas Galiūnas
Siunčiu pinigus j 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 rodos arba pagalbos, pra
lotu ateiti pas mane, o aš patarnau
siu del visų, visokiuose reikaluose. 
Taipgi turiu del parandavojimo rumus 
del pakeleivingų žmonių.

SAM YOCIUS
637 Collinsville Av, E. 8t. Louin, HL

NAUJA DAKTAEISKA KNYGA. 
DAKTARAS KldENIUJE.

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

ML PALTANAVWE

I KNYGOS^ltKttYKLOMS.
Turėdaim^ūzTektinai mo

kykloms knygiį atsidarius 
mokslamems paleidome že
mesnę ant jų kainą.

I. Grama ° 
ha 50c., na^ 
; 2. Lemeh^drius — 
kaina 25c., 'hauj^, 20c.

3. Katekiztha's — sena 
kaina 50c., riaiija 35c.

4. Nauja GHrestomatija I 
dalis — senti kaina 50c., 
Įiauja 30c.

5. Nauja knyga mokslai-
hėms II dališ — sena kai
ria 50c., nauja 35c; \
į' 6. Nauja Skaitymo knyga 
įll dalis — sena kaina 65c., 
nauja 50c.
į 7. Šventa istorija — sena 
kaina 50c., nauja 40c.

J. M. TANANEVIČE,
3244 S. Morgan St.,

lK— sena kai- 
35c.

sena

DR.J. L. ABT
Pasekmingiausiai gydo visokias . vyriš

kas, moteriškas ir vaikų ligas.

" VALANDOS:
Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 

'pistų ir nuo 6:30 iki 7.:30 vakare. Ne- 
dėlicmis nuo 8 iki 10 ryte..

DR. JOSEPH L. ABT, 
1882 So. Halsted St.. Chicago, HL 

Telephone Canal 37

Telephone Yards 157
DR. J. N. THORPE

Gydytojas ir Chirurgas.
'• Pasekmingai gydo; moterų ir vaikų 
$gas- r. .
į Valandos: nuo 9' ryte, nuo 3 iki 4 
ar nuo 7 iki 8 vakare. - ;
?4801 Ashland,Aye., Chicago.

DAKTARAS 
JOSEPH P. KOZLOWSKI

Į- - SPECIJALISTAS ANT 
MOTERŲ LIGŲ.

' ■ Room 2, Peoples Bank Name.
; 1540 W. 47th St., cor. Ashland Ave.

Inėjimas pucį;^7įh,’ Sjį-.vų-šųj, Bankos. 
Valandos': nuo ’10 iki 12 ryte, 

i; nua’2[iki'4 po pietų,
i, -j. nuo 7 iki 9. vakare.
. .Telephonas Yards 1781.
’ : t.nr' :,~t .'fl .... j.

™- 23 AKMENŲ £ZX l®J GELEŽINKELIO
'K ' '' LAIKRODĖLIS.

■■■ "" ' "Vyriškas arba
moteriškas laik- 
ro<ielb gyarantuo- 
*as ant %0 metų, paauksuotas du- 
beltaVi '.-ž lukštai 
puikiai visaip iš- 
marginti, gerai 
laiką laikanti, la- 
bitfilsiai naudoja

mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
ką. Spcijališkrs pasiųlijimas. Mes 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir expreso kaštus 
del peržiūrėjimo. Jei . nepatiks, ne
mokėk nei cent- <U£','^,‘:kitur mo
kėtum $35. 14>. paauksuotas lenciū
gėlis '.ovant i prie ląD-odėlib.

Telephone W. Pulliiian ltŠ9
: Lietuviška Registruota
Ii ' AKUŠERE ’’

ELEON. S. SUTKUVIENĖ
148 East 107 Street, 

Roseland, Ill.

Po

EXCEL^OB WATCH CO.
804 Atž..xaeum Eldg., dhicayb. I1L

THE FALCON CIGAR FACT, 
vardu 8AKALA8 Cigarų Fabrikas 
. J. A. Nutauę Sav.

— išdirba . gerian.l«i3 —

HAVANOS CIGARUS 
Chicago, III.

4613 S. Ashland Av.,
TeL Yards 1733.

r $1000 Aukse arba $1875 11V If Al

Gartėrea,^ Carterckr
$1,875.00 $1,875.00

. Certifikatą duodametuž yieną dųierį yertėS Mlfefubše^ t'tfi-iubs’kpTttikysi- 
teprie'kiek Vieno’pirkinio t a vorų kiekviename department.
vinej, Vynų Departments ir. DpirgmenlnSs Pirklytofc skiode. Ki- 
"ekvierias certifikatšs yra suniimeriiotąs, ir kiekvienas koštuimeris, kuris. 

: turLpaženklinfą nnmejjaut: savo«9r^fikato, aplaikys Carteręar fSįll 
vertės $l,875.oo. Numeris pažymėtas;-Unt to certifikato.'bus patalpintas 
kiekviename dėpaitmšlit»įtat^''14.iSau$u> ir 1 Vasario IPlXm, Jeigu^iieks^. 
nęatsisauktų prie .to-aųtomobįlįau^ dienų polšlffiįft^imui.lptiskitia- 
m’e kas lddiėnų kitokį numerįį-'bėt ^šįtų pačių certifikatų, pakol^neatsi-. 
šauks tas, kuris tuęjf-t5t.p^tį namelį ąriv'savof V '!

Mes turime pilna Importuotu ir čionykščiu Vynu,
Degtinių ant čvenčiu 0ž: prieinamas kalnas.

--1 ■; T /įl C1 i ;?'.<*:*■' f’.Lį r.-'- '-U'-irijTril ■ -■-’/• ' T-
' Mes taippat vedame plačią išsiuntinėjimo pirklybą ir su kostumępais iš
visų kitų miestų. į : -4‘rt ».IT* ? •; | ’ --SBį. "

•• ridJ.il Jl'inij ■ ........... —. ■

-'ta®■" '■ « j * '-į;’’..-, Halperin Bros, i
c 1- WIN£S and liquors 

i' .' H ? ■< -
1225-7 Milwaukee Avė. tart*AshL av.i

-7T
Apsaugojam nuo Ugnias

................. w p. .i
Pranešame visiems lietuviams’ ant Eridgeporto 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 dąr 
neapsaugoti nuo ugnies, tai ateikit pas mus. Tuomet nebijosite 
gaisro, nes sudegus gausite už juos savo pinigus.

J.TANANEVlCZE
3244 S. Morym- Įį*. Chicago, III.

Lietuvių vieta pirkt Szventems Tavorą
Dvigubos Pirklybos Markes kas dieną ir vakarais iki pat Kalėdų. 

SPECIALISZKAS PARDAVI
MAS VISUOSE DEPARTSZILKAI.

šalikjniai 22 col., visokių ga- 
tunkų, persinių apvadžioji- 
mų; šilkinių išsiuvinėjimų, 
50 centų vertės a jj _

Crepe de Chine šilkai, 22 col. 
pločio,labai minkšti ir reika
laujamų spalvų, gelsvų, rau
svų, mėlynų ir tt. Ę(Jj* 
$l.oo vertės..'.............. D“C

nywAl KIEKVIENAM VAIKUI GRAŽUS ŽAI- ” I l»MI SLAS. Jeigu pribus su tėvais ir su pir
kiniu 50 cent, ar daugiau, bile skyriuje krautuves.

Schoenhuie žaislų Pla
nas su 6 klavišais ir pa
mokinimu, tiktai 

/ PO....1................

Vaikams Shoo-Fly su 
išlenktom lingėm, švie-

9E« s*a* nudažytos n
CvG spal.50c kiti likA.SO

Czedykit KLEIN BROS. 
Pirklybos Markes del 

KALĖDINIU DOVANU.
Pilna knygutė verta

$2.50 Pinigais
arba

$3.00 tavorais.

Dideles vertes 
Moterų .pliuši
niai ir Caracul 
Kotai del švenč.
Moteriški $18 ir $20 
Caracul Pony Kotai 
žvilganti, naujausios 
formos, kimštu atlosi- 

Į niu pamušalu, geriąu- 
. si šito sezono, labai pi- 
Bgiai po 

Į SI4.75 
Paprastai $25.00 Seal 
Pliušiniai Kotai 19.98 
geriausios vertės, ger- 
riausia pritaikinti, nau
jo aptaisymo apikakle; 
atlošu pamušti, papra
stai $25 verti

19.98
French Coney Setai žvil
gančiais plaukais, papuošti 
šilkiniu šniūreliu su kuto- 
sėliais, naujausia nusmai
linta apikakle ir didele ran- 
kmaute atlošo pa- ta no 
mušalu tik.........lIr>5»O
Francuziniai Coney Setai 
juodi ir rudi naujo A QO 
gatunko rankmautesViwv

Telephone Yards 2750
PIRMOS KLIASOS SALIUNAS

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas znaic atėjęs 

nes aš užlaikau šaltą alų, geriausią 
Viaui ir ruginę DEGx'lf'jį, c cigarai 
tai net iš pat Turkijos, o prie to turiu 
didelę Hallę delei Mitingų, veselijų ir 
kitokių ansirinkimų. Kuris pas mane 
atsilankys, tai bus širdingai priimtas 
ir • suramintas. Lieku su godone,

T. RADAVICZE
33rd St., Chicago, UI.

Tl'.žh-..: 'i:!.; ' A 1

i BANKINIS KANTORAS 
INDIANA VALSTIJOJ.
Pu^duoUu > namus ir lotus ant leng

vų išmokėjimų Gary, East Chicagoj ir 
Indiana .Harbor. Parduodu fannas ir 
mainau ant namų.
! Priimu pinigiis ant sutaupinimo. 
Padarau visokius dokumentus Ameri- 
kbniškus ir Ruskus su konsulio pa
galba. Teipgi aš esmu Notarijušas.

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

Indiana Harbor, Ind.

. -v. TEL. YARDS 1804

ST. ANUČAUSKIS, 
Karpenderis

Kontraktorius.
Budavojų visokius namus, mūrinius 

ir,... medinius, atlieku darbą greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kreipkitės 
gan : savąj j: po • numerių

4559 S. Hermitage Avę.,: 
Chicago, Illinois.

K. MAK^REVICZE

SAU U NA
Labai gardi arielkel'e, Maltas bararskaa 
f ^alatis Havanos cigarais
255 Wallace st. New Haven, Conn. 

> piaiaHhin ^‘Katalikas” pirkti ir 
užsirašyti. ,,....

VISI PAS.

mSS«Mb^onS*-e«ry
D1P°rtuo-

1 m dėitinę-’,Duoda rodą pir.
.itilBBlotų. ■

Lėlės didelės, I^Auk. ir invairus favorai. 
gražiai padarytos i

25c
Balky Mulas. Me- 
kaniškos žaislos, 
jojamos į prieš ir 
atjral, puikiai nu
dažytas, speciališ- 
ka kaina

23c
Czia yra keletas var-

du musu lietuviu
pardavėju.

Stella Katowska, No. 15
Charles Kinder 78
Wm. Giraitis 7
Jos Shemat 14
Joe Armon 66
John Krusza 101
Francis Nutaut 153
Francis Miller 113
Ethel Smolik 114

del Kalėdoms pirkiku.
, ALBUMAI

_ Celuloidos
• albumai, su

paveikslu iš 
viršaus po 

K®50c 
Szilkinio

Aksomo Al 
bumai su 
muzyke ir 
religišku pa- 

W veikslu
į Jb $4.98

Moteriškos Nosi
nukes šveicariš
kais išsiuvinėji- 
mais ir megztais 
kraštais po. . .jfi- 

dėžė su 6 iUC

CANALPORT

ŽIEDAI vyriški auksiniai su akia pa
teks ant 20 metų, tiktai $| 9Q

Vyriškas Jungtinis Knkla- 
f raištes rinkinys — šilkine
| nosinuke, 1 šilkinė 4 colių,
L rank-raiste sudėta in gražią
k V. švenčių dėžę, aiškių
& W spalvų po................... vUG

J Branzalfetai — moteriški
storai paauksuoti A a n n 
verti $5, dabar.... V t «“0

DR.A7 LTGRAIČUNAS
LIETUVYS GYDYTOJAS

3310 South Halsted Street
. _■ . . -4, ■ . ‘ . < 

Telephone Yards 5162 —’ ---

CHICAGO, ILL. ,

K. J. FILLIPOVICH
GENERAL AGENTAS

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. Ap
saugoja namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga
ry, Ind. už labai žemas kaimas, kolektuoju bilas viso, 
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 iki 9 vakare.
858 W. 33rd St. Gyvenimo adresas: 826 W. 34th Sf.
•i;. ■ TELEPHONE DROVER 2205

^£9 K1

as

R. K. BRUCH AS

f
. J^elauJiit paskutinių dienų pirki.* Chris- 
mųs.prezentus, nes dabar -ra . daugiau. 
tąvoro ir iš ko pasiskirti, Mano krau- 
veje yra naujausių laikrodėlių, žiedų, 
lenciūgėlių, špilkų, šukų ir visokio didumo deimanto 
žiedų, auskarų ir špilkų.

Pas mane prekes pigesnes kaip kitur ir tavorą 
visada' gausit tfeisingą.' Mano tavoras gvarantuotasi •• ’

‘P."K. Bruch as -jįį|
3248 S. Morgan Street

CHICAGO, ILL. I

LIETUVIS KRIAUCZIUS
m Siuvu visokias vyriszkas drapanas 
r kaip tai: Overkotųs ir visokios ma- 
i dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 
L busite užganėdinti. Turiu daugelį, vi- ij|J 
[ šokių ceikių; priegtam senas drapa- u 
į nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
| buoju. Meldžiu kreiptis po antrasžu:

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

9



Rakandai ir Pečiai ant lengvų išmokesčių

SAULE

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

Risk theButton-and I^est

Telephones Yards 1699.

visokių gatunkų, didu

Užpinigus 
arbuteįigvu 
išmokesčių.

DYKAI
Kalėdoms do
vanos visiems

Rhinestone Sagutes, gražio 
je dėžutėje, 50c ir ORf

Puikios ir naudingos DOVA
NOS DYKAI su kiekvienu 
pirkiniu. -

Iszsirinkit isz 400 invairiu madų,
DIDELIS ISZPARDAVIMAS MOTERŲ kGTU.

Auksiniai dalykai 
Kalėdoms.

woiiiunan & SIMM
ARCHITEKTAI

CLASSIC UNIVERSAL
Šitas puikus virtuves pečius 
puikiaįs nikeliniais papuoša
lais, gerai kepa,

Daisy Express veži
mėliai 28x12 su sėdy
ne ir botagu 2.25

Speciališkas Kalėdinis 
ISZPARDAVIMAS 

už szitas specialiszkas kainas. 
V. MAKAVECKAS pardav&jas.

u^Foot Rest Slides 
Back out of Sight

Morris supimos krėslai, 
gana dideli skuriniai arba 

aksominiai, papiginti

6,98 daugiau

Raudoni staliukai, 
tvirtos kojos, 
14x21 viršus.. ."tOG
Ugnegesių in- 
žinąs, ir 2 ark. Schoenhut žaislų pia 

nias ant 6 klevišių rau 
donmedžio užbai-

YRĄ TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Ateikite į musų žaislų miestą
Geležiniai pasažieriniai trukiai, inžinas su 3 karais 9Kn

Užčedysit $7.50 
ant šito koto, 

geriausios vertes 
Ctiicagoje $22.50 
Seal pliušiniai kotai, 
padaryti pagal sezo
no geriausių mada, 
su matrosišku arba 
platum apsupamu 

kalnierium, su bruz- 
guliukais tiktai

$15.00

Šitas gražus? supimosi 
krėslas, aržuolinis gra
žiai išdrožinėta su medi
ne ar skurine sėdynė, da
bar tiktai ' ' •

Šitas didelis suptis krės
las, drūčiai sutvertas, sku
rine sėdynė,, vertas $2.50, 

dabar tiktai

Šita siuvamoji mašina, vė
liausio intaisymo su visais 
inrankiais. Pa- iO QQ 
mokinimas dykail■lUO

-------------------PRENUMERATA KAŠTUOJA:------------------

AMERIKOJ f s? ,, U pusei matų $1.25
ETIBOPO.T r Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, AngliU u iiivi. vd |joj £f §kotįjoj 15 g. presuose 15 m

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 Bourbou. 
Riebus, skanus, švelnus. Labai tin
kanti arielka šeimynom. Pasimkit 
buteli namo šendie. Gaunamas visuos 
geresniuos saliunuos ir pas:

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

Kalėdų dovana, kuri furi vertę per visą metą 
Aprupinkit savo namą su 

Elektros Šviesa

W. D. Boczkauskas & Co.
520-622 W. South Ali., < Uahan»y City, Pa.

Daug nelaimių nepasieks tų, 
kurie turi užsičedinę pinigų.

Pradekite šendięn.
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.

THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei
kia šviesą tūkstančiams namų ir tūkstančių arklių 
pajiegos fabrikams perdėm visą pietvakarinę dalį 
Chicagos.

Jus galit turėti jūsų namą, arba šapą pritaisy
tą su šviesa arba pajiega arba abiem, pagal jūsų 
pačių supratimą už mažą mokestį pridėtą prie mi- 
terio bilos. .

Pasiųsti Postalcardę, ateiti arba telefonuoti pas: 
THE COSMOPOLITAN Electric Co. pakaks. 
Adresas:- ■

. _____  ... ? . • *

General Contract Agent
General Offices, (Peoples Gas Bldg)

■į r 1,22 So. Michigan Blvd.
. (Randolph 3341fbones; j Autom M612

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 
šviesos ir pajiegos. . '

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

CHICAGO, ILLINOIS

Šitas puikus supimos krės
las, ypatingai dideles mieros 
per šitą išpardavimą tik

2.45

Šita puiki lova, pilnos 
mieros su springsais ir 
geru matrasu, pilnai in- 
rengta su springsais

9.98

turime Lovų, Pečių ir daugybę kito
kių vigpk||j naminių rakandų, naujų ir senų, 
brangiu pigių, kokių tik kas reikalaujate. 
Visokių g Aukų.

THE HALSTED FURNITURE CO
1936-1338 S. HALSTED ST. 2 durys į žiemius nuo 20 gatv.

BUTTON

Geriausia gvarantuota britva.

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

Gražus kalendorius visiems pirkėjams.

Speciališkas švenčiu pardavinys.

f
 Mes turim geriausią ir didžiausią rinkinį atsakan
čią ir gvarantuotų laikrodėlių ir brangakmenių. 
Gryno aukso žiedų ir tt.

Mes galime jumis užtikrinti, kad jus gausite ge
resnį tavorą už mažesnius pinigus čionai, negu kur 
nors kitoje krautuvėje.

Mes nesuvadžiojam nieko ir mus žodis yra branges
nis mums negu pinigai.

Didelis rinkinys: armonikų, smuikų, grafafonų ir rekordų už 
sumažintas kainas.

LĖLĖS, 
mo ir madų, kairia nuo $5 iki

Supantisi arkliukai, skurinis balnas ir OR 
kilpos, gražiai palivuotas, taškais, tik... WlifcV

**************************
* , Telephone Canal xiiS J 

t DR. A. LEONARDAS JUŠKA i 
į Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. *
* 1149 So. Halsted St., Chicago, Illinois. *
J PRIĖMIMO VALANDOS: . *
£ Nno 9 ryto iki ir: po piet nu63 iki 5 ir
* vakare nuo y iki 9. įįW**********************^

»
 Aukso lukštu žiedai, su akia arba iš
sodinti, kiekvienas gvarantuo- OEn 
tas, kaina 50c ir....... . .fcvG

Paauksuoti Branzoletai, lygus arba
išraižinti tik...............  .... wli Ou
Vyriškos geros šilkinės atlosinės arba 4E* 
megztinės kaklaraištės $1.59 iki........... .■twG

************************** 
ųz Telefonas Yards 1533 į

* DR. J. KULIS *
* Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. *
į 3Ž55 80. Halsted St., Chicago, Illlaols. *

PRIĖMIMO VALANDOS: 5
* „ ... Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare. j.
įį Jiedel. nuo 9 iki u popiet; nuo 6 iki Bvak. įį 
**************************

Sparkling universal
Geras šildomas pečius, ger
iausia atlieka savo užduotį, 
geras šildyto j as O O 40 
dabar tik..........

#**ee#ft*##*-*****.*.**.*#**«
GERA PROGA! | 

pigiai parduodu LOTUS palei lietuvių bažnyčią
Kingston, Pa.

Nuo $400 ir aukszcziau. S
Taipgi lotai ir ant Hilldale Park w
$150 ir aunščiail; Kreipkitės: aJ,

10 Lskigh Ii., Wilkes-Barre, h. f

ji g' . Telefonas Canal 3263

Daktaras S. Wissig
FKSv IS SENO KRAJAUS.
Wfiiffe pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir mo- 
jįsjsenpjusias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas jį, o jis 
» jrjjgfisistengs pagelbėt.

aųos geriausius vaistus iš savo aptiekus.
rgdą j.dovanai.

Yfien nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 6’ iki 8:30 vakare. Ne-
12 ryto. >

Šitas fonografas, nau
jausio išdirb:o. Q QE 
rekordai 15c -O«VV

Ti FASHION
4730 SO. ASHLAND AVE.

Su gerjwsii 
ten;, kad ir.jjįįsįf 
jumis apžiunĮį jr

Dr. Wwg
Pirma r;' ’ '
Valandos^ k; 

dėliomis- nu^įįp :
1759* West 18 Str., Corner Wood Str.

aT A s ■ ..
, — ttlairH“___________ • — • - ...
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KATALIKAS

ADMK. STBACIJA LIET. TEATBAL. 
PRAUGASTĖS PO PBIEGLOBA SV. 

MARTINO.
.nik. Overlingas, Pirmin., 

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

3206 Auburn Aye.
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 
SV. JURGIO KAREIVIO K. 

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

425 S. Grant Ct.
7. Staneika, Viceprezid., 

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

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

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

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

New Grove St.

Namai ir Lotai ant 
Pardavimo.

CUA DR-STĖS SV.

Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 
4527 Marshfield Ave.

Mot. Randis Pagelbininkas, 
4521 S. Marshfield Ave.

Paulius P. Baltutis, Prot. Raštin., 
3244 S. Morgan St.

Jurgis Brazauckas, Fin. Rašt., 
4530 S. Wood St.

Kazimieras Stulga, Kasiėrius.
4513 S. Wood St.

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

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

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

130 Stauton St.
, K. Kučinskas, Fin. Rašt.,
, 168 N. Washington St.

P. Aceviče, Raštin. Prot., 
58 Sheridan St.

J. Rokus, Kasiėrius, 
138 S. Meade St.

J. Aušura, Glob. Kasos,
159 Reese St.

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery St.

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

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

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

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

Antanas B. žemaitis, Kasiėrius, 
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, Kasiėrius, 
3244 So. Morgan St.

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

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

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

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

3231 Auburn Ave.

SV.ADMINISTRACIJA DB-STĖS 
JUOZAPO .'AIM. SM.

Juazapas Zalandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

Jurgis 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, Kasiėrius,
4559 S. Hermitage Ave.

ADMINZ3TRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

• ‘ KATALIKO ’ ’ KLIUDO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

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

Draugysčių Reikalai.

Taupykite pinigus.
Keistute Paskolinimo ir Budavojimo 

Dr-stė N. 1 (Spu’ka).
Nauja 42-ra Serija prasidėjo Lap

kričio 9tų (Nov.) 1911, ant Dr-stės 
susirinkimo, kuris atsibuna kas Ket- 
vergas, 8 vai. vakare J. Ridiko sve
tainėje, 3251 Illinois Court, kampas 
33-čios gatvės. Si Dr-stė (Spulka) yra 
seniausia iš visų lietuviškų Spulkų 
Chicagoje. Akcijos kaina 25c., taigi 
kiekvienas gail užsirašvti po keletu 
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.
Phones: Yards 2716, Harrison 3690

SUSIRINKIMAS.
Dr-stė šv. Stanislovo, V. ir K, 

rėš savo priešmetini susirinkimų, 
dėlioj, 10 d. gruodžio, 1911 m., 1 vai. 
po pietų šv. Kryžiaus parapijos sve
tainėje 46 ir Wood gatvės. Kiek
vienas privalo pribūti bus rinkimas 
naujos administracijos ir taipgi bus 
daug naujų reikalų. Už nepribuvimų 
bausmė $1.00 be atsikalbėjimo.

Paul P. Baltutis, raštin., 
3244 S. Morgan St.

PAIEŠKOJIMAI.

tu- 
ne-

Jaunas vaikinas ; pabaigęs “Sau
lės” kursus Kaune, paieško darbo 
bent kokiam ofise arba banke. At
sišaukite į “Kataliko” redakcijų.

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

Vine. Paplauskas,
2012 W. 25th St., Chicago, HI. 
____________  (48—50)

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TAUTIŠKOS DR-STĖS “VIENYBĖ”.

S. Pocius, Pirmsėdis, 
670 W. 18th £t. 

Radaviče, Protokolų Raštin., 
1823 String St.

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

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

Jonas Simanas, Finansų Rašt., 
2037 Canalport Ave.

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

Juoz. Simanonis,
2342 W. 23rd Place, Chicago, Ill.

(47—49)

Stan.

M.

Paieškau sesers Julijonos Norkevi- 
čaitės ir brolio Leono Norkevičės, abu
du paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Papilės parapijos; 2 metai atgal gir
dėjau gyveno Chicago, Ill., o dabar 
nežinau kur. Prašoma atsišaukti ši
tuo adresu:

Ignacas Norkeviče,
918 So. 2-nd St., Cedar Rapids,. Iowa.

DR-STĖ ŠV. KRYŽIAUS ANT 
TOWN OF LAKE.

A. Kasmauskis, Pirmsėdis, 
4559 Hermitage Ave.

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

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

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

M. Ambrozaitis, Išdininkas, 
4447 S. Honore 3t.

Paieškau savo dėdės Motiejaus 
Frankonio ir Vincento Frankonio, pus
brolių: Ciprijono ir Adomo Frankonių, 
brolio Vincento Golubickio. Fran- 
koniai paeina iš Vilniaus gub., Žaslių 
parapijos, Totoriškių sod., Vine. Go- 
lubickas Prazariškių sod.

Ant. Golubickas, 
1765 Ogden Ave., Chicago, Hl.

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. Neverauekas, Fin. Raštin., 

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

2323 S. Leavitt St.

Paieškau savo seserį Alenų Irzike- 
vičiutę, paeina iš Kauno gub., Pane
vėžio pav. Grundyškių valsčiaus, 6 
metai kaip Amerikoj., Aš labai- nare- 
eiau apie ja dažinoti ir turiu svarbų 
reikalų. Ji pati ar kas kitas, ma
lonės pranešti žemiaus padėtu adresu:

Peter Irzikevičia ,
1129 N. Wis. St., Racine, Wis.

sv.ADMINISTRACIJA DF-STĖS 
MATEUŠO APAŠTALO.

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

Antanas Mazelauskis, Pagebininkas,
3302 S. Morgan St.

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

Antanas Kasparavičir, Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius,
3220 Illinois Court.

ANT PARDAVIMO

Ant pardavimo bučernė ir grosernė. 
Parduodu iš priežasties pačios nesvei
katos; biznis einr. gerai ir turiu gerus 
kostumerius tarpe lietuvių ir visokių 
maišytų tautų; prie to parsiduoda ar
ktis ir vežimas, Jos.Bersinos, Box 413, 
Melrose Park, DI. (44—49)

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

Silvestras Pileckas, Prezidentas, 
462 E. South St.

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

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

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

3jM3 Liaukus, Finansų Sekr, 2-ras, 
425 S. Grant Si.

Juozas šnipas, Karteriui, .
-886 New Grove St,

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

Musų banke randasi di
džiausias “Real Estate” 
skyrius namų ir lotų. Lie
tuviai pasinaudokite iš ge
ros progos, nes visi namai ii 
lotai randasi ant ĮJridgepor- 
to ir apielinkėj lietuvių ap- 
gyventoj. Kam mokėti be- 
reikalo randų, kad galima 
turėti savo namukų ir jame 
laimingai gyventi. Žmogus 
mokėdamas randų per kele
tu metų, galėtų įgyti savo 
locnų namų su mažmožiais 
prisidėjimo keleto šimtų. 
Todėl atsišaukite į musų 
bankų, o mes suteiksime vi
sas reikalingas informacijas 
delei pirkimo namų ir lotų. 
Jaigu kur norėtumėte pirk
ti namų arba lotų patinka- 
moj vietoj, atsišaukite prie 
mus, o mes vistiek stilygsi- 
me pigiaus ir gęriaus, negu 
kiti agentai.

Čionais paduodame sura- 
šų nekuriu ir lotų, kurious 
galima pirkti labai pigiai:

auburn a ve.
2 lubų medinis namas, 3 Storai ir 

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

2 lubų kampinis mūrinis namas, 1 
Storas ir 1 gyvenimas. Randos atne- 
Sa $3.' 5.00 meams. Kaina .. $2200.00.

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

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

2 lubų medinis namas, 2 gyvenimai. 
Bandos 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. Randos at

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

mai.
1 lubų mūrinis 

na ...............................

Parsiduoda geras kampinis galiūnas, 
iš vienos pusės yra daug fabrikų, ku
riuose dirba daugybė darbininkų, iš 
antros pusės vieta apgyventa lietuvių 
ir kitokių tautų ir daro gerų biznį vi
sados. Parsiduoda labai pigiai, bo 
norime parduoti kuogreičiausiai, o. loc- 
nininkaš užsiima didesnį biznį. Atsi
šaukite ant adreso: 3465 So. Morgan 
St., Chicago gll, (47-^-48)

‘^KAtkifco” 

AGENTAI.
JUOZAI

“KATALIKO”^ CftlNEBALIšKAS
AGENTAS. J

Turi tiesų užįašin&i1 laikraštį'“ Ka
talikų” ir priiminėti1 ųž jį prenumo 
ratų, rinkti dnikųs.eolr apekelbimuf 
“Katalikui” ir:,'kolektuoti už juo? 
pinigus, taipgi ^įiardįiyi.nėti ..namus ir 
Idtus.

Jonas M. Tananeviče, 
“Kataliko” leidėjas.

“Kataliko” Ofise

lėtus.

ANDRIUS JUREVfCE musų ke 
liaujantis agentas po visų Chicago 
Pas jį galite drąsiai užsirašyti latk 
raštį “ Katalikų ”> -priduoti apskelbi 
mus ir kitokius drukoriškus darbus. 

“Kataliko” Išleistuvė.

CHICAGO HEIGHTS, ILL. ' 
j. K. Valinskas, 1419 Wentworth Av

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

WILKES-BARRE, PA.
Kaz. Kučinskas, 18 Lehigh St. 
A. šeškeviče, 501 New Grant St. 
W.
J.

S.

c.

Adominas, 
Kučinskas,

501 New Grant
34 Logan 

238 Slocum

St.
St.

Av.

galima atlikti visokius Re- 
jentališkus dokumentus, pa- 
veizdan: Egzaminuojam ab
straktus, Pirkimo ir parda 
vimo raštus; Doviemastis; 
Testamentus; Draugijų in 
korparavimus; Affidavitur 
ir visokius kitus raštus; ko 
ki tik Rejento arba “Notarj 
Public” skyriuje daromi 
Mes taipgi iškolektuojann 
ialis iš tėvynės ir atliekami 
ibelnai visus reikalus. Taip 
gi parūpiname pasportus iš 
važiuojajjtiems į Lietuvą ii 
užtvirtiname juos pas Rosi 
jos konsuli.

T- ■■

Tttlophone Ve>rd» 31041

ROCKFORD, ILL.
Miklas, -1011 Samford

SO. BOSTON,-MASS.
Gendrolis, 224 Arherns

NORWOOD, MASS.
J. Pakarklis, 29 Dean

St.

st.

st.

GRAND RAPIDS. MICH.
W. Staseviče, 349 Hamilton
Kaz. Brazaitis, 581 Broadway

SCRANTON, PA.
Petrikis, 1514 Boss

Digrys, 1213 Philo St.

St.
St.

J.
J.

J.

Av.

FUBEST CITY, PA.
Dzikas. P. O. Box

W. LYNN, MASS.
W. Waicenavicze, . 26 Biver

St.

453

St.

PHILADELPHIA, PA.
Kairys, 1214 So. 2nd St.

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

Priima bankon pinigus ir moka 
,3%. Skolina pinigus ant Beal Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 

;į visas svieto dalis.
BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 

seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

PLYMOUTH, PA.
Foteli unas, 345 E. Biver St.

J.
DU BOIS, PA.

Kizelis, * 401 So. Av.

WATERBURY, CONN.
Ch. Kazemekas, 785 Bank

WORCESTER, MASS.
Vieraitis, *1Q7 S. Harding
Paltanaviče, 15 Millbury

ROCHESTER, N. Y.
A. Kasparas, , 19 Stoke
Jos. Bickis, ’ 781 Cliford

J.
M.

St.

St.
St.

St.
Av.

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted st, Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Beal Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkor 
tęs ir siunčia pinigus į visas svie
to dalis.

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

Atsakančiausias
Lietuvis^

Fflfografistas,

20 metų senas laikraštis K

“LIETUVA”
Išeina kas Pėtnyčia Chicago, III.

Laikraštis, "Lietuva”, 8 puslapių, didelio K 
formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tai- K 
pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet pil- w 
nas naujausių ir tikriausių žinių iš Lietuvos, A* K 
menkos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie- jS 
te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 R 
lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatra- 
liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių. »

"Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Vai- 
stijuose Šiaurinės Amerikos: — a
Metams $2.00, pusei metų $1.00.

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

Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse vieš- M 
patystese: — Metams $3.00, pusei metų $1.50.

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

pašto Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleisto- 
jo rankų, adresuojant šiteip: n

A. OLSZEWSKI, 4
3252 So. Halsted St., .Chicago, III. B

RAŠYK tuojaus, o gausi vien* “Lietuvos" naaierj ant pažiūros dykai. Sn

2 gyveni- 
. $1500.00. 

namas. Kai- 
........... $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- 
gvenimas ir maudyklė. Randos at
neša $204.00 metams. Kaina $2000.00.

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

Kaina

Randos 
Kai- 

$3000.00.
2 lubų mūrinis namas. Bandos at

neša $300 metams. Kaina $4000.00.
2 lubų medinis namas. Parsiduoda 

labai pigiai tiktai ........ $2800.00.
2 lubų medinis n imas, 4 gyvenimai. 

Kaina ..........................  $4000.00.
FISK ST.

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 Storu.
$3000.00.

1 
riai.

1 
Kaina

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

2 lubų medinis namas ir Storas su
keturiais kambariais ant 2 lubų po 
9 kambarius. Randos atneša $430.00 
metams. Kaina ................... $4000.00.

1 lubų mūrinis namas ir Storas su 
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 AVĖ.

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

MORGAN ST.
3 lubų bizniavas mūrinis namas, Sto

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

2 lubų mūrinis namas, 4 gyvenimai.
Randos 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. Randos at
neša $600.00 metams. Kaina $4900.00.

1 lubų mūrinis namas su visais įtai- 
smais. Bandos atneša $230,00?' mė-‘ 
tams. Kaina ................ .. ‘ $2500.00.

1 lubų mūrinis namas;>. Kai
na   $2500.00.

PARNELL AVE. '
2 lubų medinis namas. Bandos at

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00.
LOTAL ' ’

1. Lotas Kinai geroj vietoj tąrp.slįę- 
tuvių ant Auburn avė. ir 32 gatvės. 
Lotas 25x100 pėddų. Kaina .. $700.00.

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

3. šimtas lotų ant 46 gatvės tarp 
Western avė. Bockwell 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 lotus 
daugiausia perka lietuviai, slavokai, 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite, iš ge
ros progos. Tie lotai parsiduoda už 
$225.00 ir aukščiau.

4. Du lotai ant Western avė., ir 44 
gatvės. Kiekviena* lotas $225.00 ir 
aukščiam

JONAS M. TANANEVIČE
3244 So. Morgan St.
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Chicago, Ill.

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

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevieze, 255 Wallace

YOUNGSTOWN, OHIO.
Sabaliauekas,: 28 Murduek

SWOYBS, PA.
Antanaitis, P. O. Box

BROCKTON, MASS.
Meškinis, r 35 Arthur

J. p.

G. K.

P.

St.
St.

St.

st.

22.

R-
John Eamanauckasįj.įį 13$cJames

• n bayonnbJ n. j.
J. Zujus, - 500 Broadway

LEWISTON, ME.
Kazys Vilniškis, P. O. Box

St.

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Beal Estate. 
Perka ' ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

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

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

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

Telephone Yards 4527.

vmi! 2= Dr.IINS
Sęnti patynidJu fcr Juhrtcmingiausta specljalistu Chicagoje, kuris 

aplanko savo ligonius ypatiškal.
Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles* Strikturos, Užkrečiamų 

Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.
; Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir
. gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy

dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ko- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau.

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite į mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tamista gausi genausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, įgytu 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, plaušlų, kepenų ir Inkstų, 
Nemokėk už nepeeekmlnąą gydymą—NEISŽGYDO, NEMOKĖK.

St.

36.

CICEBO, 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.

KELIAUJANTIS AGENTAS NAUJO
JE ANGLIJOJE IB AFIEUNKĖJE, 

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

CHICAGO, ILL.
- -- - - 2345 W. 20

3036 Union 
3952 W. Lake

P. Monkus, 
A. Gembutas, 
Kaz. Jamon tas, 

“Aušros” Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St.

’ JOHN I. BAGDZIUNAS
2334 Si Oakley Av., Chicago.
4 Moka $3.00 nuo šimto už padėtus pi
nigus. Skolina pinigus statymui ir 
'pirkimui namų. . Partraukia pinigus 
iš kitų bankų.' Parsamdo bankines 
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug-_ 
nies ir vagių po $3.00 metams. Per-

St ha h parduoda lotus ir namus. Par- 
gį’ duoda šipkortes ant visų linijų. Siun

čia jnnigus į visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legališkas popieras ir 
dovierenastis ir užtvirtina pas kon- 
sulį. ... . .

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

St.

St.
St.
St.

ATYDA ST. CHARLES 
LIETUVIAMS!

Fotografijų pusę tuzino dykai — 
kas užsirašys pas mane “Katalikų’ 
visiems metams ir užsimokės $2.00. ,

Simonas Kiela
575 W. Gth-St.,

St. Charles, III.

NEW CITY SAVINGS 
BANK

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

3%. Už sudėtus pinigus musų ban- 
koj duodame čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ąht. Beal 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, kętyergais ir subatom nuo 
8 ryto iki.' vakaro; nedėliom, utar- 
ninkais ir . pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. . X-i ."' ■ ■

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir 

Inkstų
UŽydomos 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. - •—— ----------- I
VISISZKO ISZGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jatgb 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.? Kalbame Lietuviszkai.

Dr.ZINS, 183 CHICAGO
Valandos: Nuo 8 ryto Iki 8 vak. Nedelioms nuo 8 ryto Iki 4 po p.

Išpila, ma tmtBM sfeiku

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

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

Jeigu, broli, Uudsas būni, Vakarais 
liūdnume žuvį, tai pas Rlckį eik kas
dieną, Jis prllum kožnų vienų Clif
ford Ave. Henry, 'kampo. Lai kiek
vienas atsilanko.jj ■. Pirmas Lietuvių 
viešbutis, J

Home Pbone 5672.

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

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

3%. Skolina pinigus ant Beal 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. 'j 5:

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

PAIN-EXPELLER’
Žmogus jei kankinamas skausmais yra] 
be pagolbos kaipo akrutas sudaužytas 
ant skalu. Ąr kenčiate skausmus Roma* 
tizmo, Neuralgijos, Užsišaldymo ir 1.1. 
tada pamėginkite porg sykiu sutepti su.

PAIN EXPELERIU,
Pasovencziais NAMINIAIS \A1STAIS.

Gaunama visose aptiekose už 25 ir 50 a.1 
F. Ad. RICHTER & CO., 21S Pearl sL New York,’

Qemyklt ant ani <fhikerto — genklo apoaugoVm^

IZIDOK NAUSIEDAS
917 West 33rd st., Chicago.

PrŲpia' bankoh pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Beal 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
ninkais 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 Beal Estate. 
Perka ir parduoda namus i rlotus. 
Parduoda' šifkotres ir siunčia pinigus 
I visas svieto dalis.

OKSO VALANDOS: Panedėliais, 
serėdotrtš; ketvergais ir sūbatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
niakais ir pėtnyčionu nuo 8 ryto iki 
S vakare.

UŽNU0DIJ1MA 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Sžnn- 
votes. Niežus, Hemorhoidus. 
Patinusias Gyslas. Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Moterų
Vidurines Ligos, Skausmai 
Sirenose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi-

(Ištyrimas Dovanai) ^2usio’,r“ervi*“^,’ten’

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 sveikatų ir sudrutina. Prancūziškasis Kartusis Vynas yra 
nepraaukštinamas vynas del apetito ir dauginimo kraujo, yra geriausias 
sutvirtintojas visos systemos. Kiekviena bonka gvarautuota. Parsiduo
da aptiekoje,

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

Telephone Yards 3547

kontraktierius
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai. ’

939-33rd Pl. . Chicago, Ill.

Telephone Yards 1454

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

Chicago, HI.
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VIETINES ŽINIOS. &

pra- 
rei- 
čia 
ko-

h
i Burnside’s lietuviai.
. Burnside miesto dalyje 
gyvena pusėtinas būrelis 
lietuvių, apie 60 šeimynų ir 
apie 200 pavienių. Tos 
miesto dalies lietuviai labai 
yra atsilikę nuo kitų Chi- 
cagos lietuvių, nes nieko ne
girdėti apie kokį-nors jų 
viešąjį gyvenimą ir tik be
ne daugiausiai jie yra gar
sus lankymu smuklių, gir
tuokliavimu ir muštynėmis. 
Labai jau butų laikas burn- 
sidiečiams lietuviams 
dėti rūpintis savo 
kalais. Pirmiausiai

"reikėtų sutverti
kia draugija, o vėliaus ir 
parapija su savo bažnyčia, 
nesą dabar vieni priguli į 
So. Chicagos lietuvių para
piją, kiti į Roseland’o, o 
dar kiti ir prie Bridgepor- 
to, kur su visokiais reika-. 
lais reikia toli važinėti. - -

Pranešama yra visiems 
Chicagos lietuviams, kad į 
šitą miesto dalį nevažiuoti; 
darbo ieškoti ir visokių 
agentų neklausytų, nes čia 
yra didelis straikas Illinois 
Central geležinkelio dirbtu- 
vesd, kur streikuoja sep
tyni tūkstančiai darbinin
kų, norėdami iškovoti iš 
kapitalistų geresnes sau 
darbo sąlygas. Straikas 
jau ilgą laiką tęsiasi, vienok 
kompanija nieko nepaisyda
ma priima į darbą streik
laužius ir nekuriose dirbtu
vėse jie jau pilnai dirba. 
Taigi kokių tai yra darbi
ninkų, kuriuos kapitalistai 
perka ir parduoda. Streik
laužiais daugiausiai yra ita
lai ir Galicijos lenkai, ku
rie yra čia tamsiausiais 
atStvhais. P. L.

tas klausimas ir išrinkta 
tam tikra komisija, bet ma
tyti, kad toji komisija ne
sistengia nieko veikti ir, 
girdi, be abejonės toji ko
misija susilauks ir trečiojo 
laikraštininkų suvažiavimo, 
nieko nenuveikusi. Butų 
laikas lietuviams suprasti 
prigavingų apskelbimų blė- 
dį, o neatskiriant gerą nuo 
blogo, kalbėtojas pataria 
žmonėms kreiptis į lietuvių 
laikraščių redakcijas, ku
rios tokiuose atsitikimuose 
suteiks sąžiniškus nurody
mus. Po šiai prakalbai ant 
piano skambino duetą 
“Sleigh Ride” S. ir E. 
Chmelauskaitės. Iš eilės 
kalbėjo minėtos Sąjungos 
sekretorius Martinas Z. 
Kadzievskis apie naudingu
mą šio vakarėlio ir apie šią 
draugiją. Kristina Liubi- 
naitė paskambino ant pia
no. Mažeikučiai: Paulius 
grojo ant smuiko, Ona ant 
piano ir Stasys ant kleme- 
to. Pagalios S. P. Tana
neviče kalbėjo apie naudin
gumą šitos organizacijos ir 
ką ji gali - veikti visuome
nės labui.. Kalbėtojas pri
minė, kad Namų Savininkų 
Sąjunga daug gali veikti 
politikoj, tatai ragino visus 
Chicagos namų savininkus 
j on prisirašyti ir dalyvauti 
politikoje, nesą, kitų tautų 
žmonės mėgina ii’ stengiasi 
pravesti savo vientaučius 
įvairias miesto valdvietes, 
o dar ikišiol Chicagos lietu
viai neturėjo gerų savo 
vientaučių valdvietėse, ku- 

’ rie reikale gintų juos nuo 
visokių nelemtų užpuldinė
jimų ir išnaudojimo. Taigi 
kalbėtojas mano, kad šita 
Sąjunga ateityj liks vadovu 
lietuvių politikoje ir daug 
galės nuveikti Chicagos lie
tuvių labui.

Pagalios-draugijos pirmi
ninkaspadėkoj o svečiams už 
atsilankymą vakarėliu ir 
tuomi užsibaigė programas. 
Toliaus prasidėjo šokiai ir 
traukėsi iki vėlyvai nak
čiai. Svetainėje tvarka bu
vo kuogeriausia. Tvarką 
vedė komitetas: J. M. Ta
naneviče, K. S. Jokūbaitis 
ir Ant. Vaitkus.

Karklynas.

Aušros prelekcija.
Gruodžio 10 dieną 3 vai. 

po pietų Aušros svetainėje 
— 3149 S. Halsted gat. bus 
debatai temoj “Moterių 
klausimas”. Debatuos dr. 
A. S. Rutkauskaitė 
Kl. Jurgelionis prieš.

boj knygos ir laikraščiai, 
kaip Amerikoj taip ir Eu
ropoj išeinantieji, kuriais 
galima naudotis dovanai. 
Dabar nutarta išrašyti laik
raščius ir svetimose kalbo
se: a) anglų — 2, b) rusų 
— 2, c) lenkų — 2.

2) Parengia kas nedėl-
dienis populiariškai-moks- 
liškas prelekcijas įvairiose 
temose, kuomi stengiamasi 
duoti platesnį išaiškinimą 
įvairių žmonijos a gyvenimo 
apsireiškimų ir tankiai šio
se dienose keliamų klausi
mų. y |

3) Įsteigė vakarinę mo
kyklą, kur systematiškai 
yra vedamas mokymas. 
Idant palengvinus -moky
klos lankymą bedarbiams, 
“Aušros” Dr-jos Apšvietos 
Komisija paskutiniame sa
vo susirinkime nutarė: kad 
bedarbiai gali lankyti mo
kyklą dabar, pasižadėdami 
užniokėti už mokymą ^vė
liaus, gavę darbą. -jį

“Aušros” Dr-jos Apšvie
tos Komisija.

pakarti, O jklti du, L. Su- 
chomski ir EI Bita, nuteisti 
iki gyvos galvos kalėjiman. Bankinis Kantoras

Namų savininkų vakarėlis.
Lapkričio 29-tą dieną š. 

m. šv. Jurgio par. salėje Są
junga Lietuvių Namų Savi
ninkų parengė vakarėlį. 
Svečių susirinko į 200 as
menų. Pirmiausiai sve
čiams buvo parengta vaka
riene, o po vakarienei pra
sidėjo prakalbos. Minėtos 
Sąjungos pirmininkas J. 
M. Tananeviče atidarė va
karėlį, trumpa prakalba 
pasveikindamas svečius ii’ 
paaiškindamas vakarėlio 
tikslą. Toliau pagal pro
gramą duetą “Orange Blos
soms” paskambino ant pia- 
ano E. ir J. AI in i at. Šv.
Jurgio parapijos klebonas 
kun. džiak. M. Kraučunas 
kalbėjo apie šios draugijos 

. naudingumą visuomenės 
reikaluose ir politikoj, taip- 
pat priminė,kad visi susirin
kusieji yra vienos lietuvių 
šeimynos nariai, tatai pri
valo gerbti savo kalbą, pri
silaikyti vienybės ir susi
pažinti su savo broliais. Po 
prakalbai ant piano pas
kambino A. A. Byanskutis 
“Swing Song” Mendelsoh- 
no. S. L. N. S. narys 
J. V. Zachareviče savo 
kalboje faktais nurodė blė- 
dį neteisingų apskelbimų. 
Kokis-tai lietuvis, kuriam 
skaudėjo akys, kreipėsi į 
gydytoją, bet ne į teisingą 
gydytoją, o tiktai iš kokio 
apgavingo plekato išskaitė 
apie nebūtą okulistą, ir pra
dėjo pas jį gydytis, daug 
išsilėšavo ir nieko jam ne
gelbėjo. Kalbėtojas nuro
dė, kad lietuvis netiki letu- 
vių apskelbimams, bet grei
tai intiki kokiems apgavi
kams, kurie jį bn. pasigai
lėjimo išnaudoja. Girdi, : 
net antrame Jaikraštininkų 
suvažiavime "buvo pakelta įkibs pakraipos lietuvių kal

Straikas.
Palivojimo išdirbinių 

dirbtuvėje L. Wolff, ant 
kertės Robey ir Carroll ąve. 
metė darbą 207 darbinin
kai. Pertraukta visokios 
tarybos, kadangi darbdaviai 
nenorėjo pakelti darbinin
kams mokestį ir pripažinti 
uniją. Taryboše su darbi
ninkais darbdaviai grąsino 
net sumažįsia mokestį už 
darbą. Straikuojančių dar
bininkų komitetas visur 
skelbia, prasaugodamas ki
tus darbininkus, idant nei
ti; drbti į tą dirbtuvę, j

Gubernatoriai Chicago j.
Septyni vakarinių valsti

jų gubernatoriai pe.ręitoj 
savaitėj7 viešėjoši Chicagoj, 
atvažiavę čia specijaliu 
traukiniu iš St. Paul, Minn. 
Gubernatorius čikagiečiai 
svetingai priėmė. Pirmiau
siai ūkės parodos Coliseu- 
m’e vedėjai parengė jiems 
priėmimo bankįetą, paskui 
užsikvietė juos pas save 
Chicago Advertising Club, 
o pagalios “Association of 
Commerce” parengė jiems 
trukšmingas išleistuves. Tie 
vakarinių valstijų reprezen
tantai apvažinėsią visas ry
tines valstijas. Jų kelio
nės tikslu yra rekliama tar
pe gyventojų vakarinėms 
valstijoms.

Persirengusi vyru.
Liūdnas 1 likimas ištiko 

kokią-tai Anna .Godfrey, 38 
metų amžiaus — gyvenan
čią p. n. 1144 W. 17 gatvė, 
kuri iš bado- tiesiog mirti 
turėjo su trejatu vaikų ir 
sergančiu vyru. Kuomet 
jos vyras susirgo, ji apsi
taisė jo drabužiais ir su sa
vo vyriausiuoju sunuin 
vaikščiojo dirbti dėžių dirb
tuvėm Kadangi abudu už
dirbdavo tik $4 į savaitę, 
tatai toji sveika ir stipri 
moteris nutarė eiti dirt ant 
farmų -Rogers Parke, kur 
reikalavo stiprių darbinin
kų. Tatai apleido ji namus 
ir išėjo į farmas. Jau ne
toli Rogers Park moteris 
apsilpo ir parpuolė prieš 
namus kokios-tai Long, 
1446 Albion avė. Ten su
rado ją/policija. Nelaimin
ga moteris buvo taip silp
na, kad prisiėjo ją nunešti 
policijos vežiman. Atgabe
nus į namus, policistai su
dėjo jai kiek pinigų ir nu
pirko valgio, Rytojus ne
žinomas. Tai likimas! .

Grekų-turkų ‘ ‘karas”.
Aną dieną iškilo smarkus 

grekų-turkų “kares” ant 
laimės tiktai Chicagos kavi
nėje, p. n. 506 Green gatvės. 
Visas kavinės vidus ir bi
lijardo stalai liko sunaikin
ti . Kavinėje grekai ramiai 
sau lošė iš kortų, kuomet 
staiga inbėgo keliolika tur
kų, nusitvėrė kas kuriam 
pakluvo ir pradėjo bombar
duoti grekus. Grekai gy
nėsi kiek galėjo, bet paga
lios liko pergalėti ir keturi 
iš jų sužeisti. Išgirdę at
vykstant, policiją «visi tur
kai išbėgiojo.’

Ka-
Va-
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Pranešimas.
Šiuomi laiku yra nema

žai lietuvių be darbo, be 
užsiėmimo ir todėl turi ga
na daug liuoso laiko, net ir 
dirbantieji, apsistojus per 
adventus lošimams, vaka
rams ir visokiems pasilink
sminimams, turės vakarais 
daugiau laiko, kurį gali ir 
turi pašvęsti savo neabejo
tinai naudai. Geriausiai tą 
laiką, sunaudoti ingijimui 
sau naudingų žinių, kurių 
šaltiniais yra laikraščiai, 
knygos, prakalbos, prelek- 
cijos ir mokyklos.

“Aušros” dr-ja norėda
ma palengvinti apsišvieti
mo ingijimą, inkurė šias 
įstaigas: - • ' •'»<***.

1) Uždėjo skaityklą-kny- 
gyną po num. 3149 So. Hals- 
;ed gat., kuris yra atdaras 
f as vakaras nuo 7 iki 16 
vai.-vakaro, o nedeldieniais 
nuo .10 vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro. -Čia randasi viso-:

Elektrizacija geležinkelių.
Susivienijimas “Associa

tion of Commerce” nutarė 
išsirūpinti, idant visi gele
žinkeliai Chicagoj e vieton 
garvežių įvestų elektrą. 
Toji geležinkelių elektriza
cija pietinėje miesto daly
je turėtų prasidėti nuo 
Harvey ir Gary, Ind., šiau
rinėje dalyje nuo Evans
ton, vakarinėje dalyje nuo 
Blue Island, La Grange ir 
Franklin Park. Pagal... tą 
sumanymą, visi traukiniai 
minėtose vietose turėtų su
stoti, atkabinti garvežius ir 
prikabinti elektros lokoino- 
tyvus, kurie ir vežtų trau
kinius į patį miestą. Mieste 
tatai norima prašalinti už- 
teršianti orą ir viską suo
dinanti garvežių durnai.

? Kątik išėjo!
Severos Lietuviškas 

lendorius ir Sveikatos 
dovas 1912-tiems metams
yra jau išleistas ir prašome, 
idant vieną egzemplorį pa
imtum sau. Duodame jį 
Dovanai! Apart kalendo
riaus jame telpa šimtai il
gesnių. ir trumpesnių skly
pelių, pilnų naudingų ir 
praktiški; informacijų, rei
kalingų visoms klesėms. 
Tas kalendorius turi rastis 
kiekvienuose namuose. Pa
imk vieną egzempliorį nuo 
artimiausio aptiekoriaus ar
ba vaistų pirklio. Jaigu 
neturėtų, parašyk į W. F. 
Severą Co., Cedar Rapids, 
Iowa.

Keturi plėšikai pasmerkta 
mirtis.

Už nužudymą farmerio 
F. Guelzow iš Bowmanville 
buvo teisiami 6 lenkai plė
šikai. Kadangi visų pikta
darių kaltė buvo aiškiai pri
rodyta, tatai • kęfihįs<dš jų, 
Mitent - W>' Szydl ow ski, F,

Paprotys.
Vieną syk sunui iškirtus 

negražų juoką, tėvas teisino 
jį, kad tai esą menkniekis. 
Tada didis filosofas Salonas 
atsakė: “Taip, bet papro
tys tai ne menkas daiktas”. 
Reikia todėl vaikus impra- 
tinti, kad jie visada, kaip 
tik jaučiasi kiek .. negerai, 
tuojau tėvams pasisakytų, 
kas jiems -yra Geras pa
protys yra! duoti vaikams, 
kada tik jie kiek suserga, 
Trinerio American Elixir of 
Bitter Wine.i Tas vaistas 
labai gerairveikia tokiose li
gose, kaipbvidurių sukietė
jimas, galvos: ir nugaros 
skaudėjimas, ividurių ir pil
vo gėlimas^ apetito nužudy
mas, nerviškumas, nemiego
jimas, reumatizmas, geltli
gė ir daug odos, ligų sunku
mas po valgio, atsirūgimas, 
vidurių išpūtimas. Ypačiai 
jis greitai pagelbėja susir
gus kokia-nors pilvo liga. 
Gaunamas visose aptiekose. 
Jos. Trine- 1333 — 1339 S, 
Ashland avė,, Chicago, Ill.

. t. ..'. ■

In Krajų

=" —Pirkimui Laivakorčių.- - =
Žemiaus suteikiame kainas ant nekuriu linijų išvažiuojantiems ir atvažiuo

jantiems Amerikon. Mes turime visas laivų kompanijas, ant kurių parduo
dame sipkortes į Europą, iš Europos ir į visas dalis svieto. Su kiekviena šip- 
korte nusiunčiamo lietuviškus laiškus su pamokinimu, kaip kelionėje užsilaikyti, 
kad nepatekti į rankas 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 i
$ c KOKIA LINIJA.
35.50 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko eina 9 d. 36.00
42.50 North German Lloyd tarp Bremen ir N. Y., Ex., eina 6 dienas .. 40.00
38.00 North German Lloyd tarp Bremen ir New York, Reg., eina 9 d. 35.00
35.50 North German Lloyd taip 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
40.00 Holland American 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......... .
Pasarga: Kiekvienas atvažiuojnatis iš Krajaus ar didelis ar mažas, 
turi mokėti pagalves taxų $4.00, todėl tie turi būti pridėti apart šip- 

. kortės kainos.

Tarp Tilžės 
......... 4.85 
......... 5.20 
......... 6.95 
......... 6.90

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS: ,
Tarp Eytkunų ir
5.00 .....        Hamburg..................... . ...
5.25  ....................... . ................... Bremen ....................
7.10 .....     Antverpen........... . ......
7.05 .. .............................     Rotterdam .................. .

• Vaikar 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 nusiunčiamo laivakortes ir pinigus Lietuvon ir į kitas 
dalis svieto.

Visuose reikaluose kreipkitės į musų Bankinį Kontorą adresuodami šiteip:

J. M. Tananevicze
3244 So. Morgan St Chicago, Ill.

nnif AN Alt Pa’mk vien? egzempliorį SEVEROS KALENDO* UU V Ali Ali RIAUS ir SVEIKATOS VADOVO, 1912-tiems 
metams nuo artimiausio Aptiokorlauš arba vaistu pirklio.
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Balsamas Plaučiams
(SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS) "

Brangus būdas nuo

Sauso ir Aštraus Kosulio,
Stipraus ir Sukrečiančio Kosulio, 
Rytinio ir Naktinio Kosulio, 
Sunkaus ir ilgo Kosulio.

LYGIAI SUAUGUSIEMS KAIP IK VAIKAMS.
Suteikia jis taip pageidaujamą palengvinimą, gydant: 
Nušalimą, Bronchitis, Kbkliušą, Gerkles užstojimą, Už
kimimą ir daug kitų panašių kvėpavimo organų ligų.

Visuomet Pasekmingas,Visuomet užsilikimas
Vartok jį pirmiausiai, neklausydamas, 
ką tau patars žmones nepaisanti arba 
ieškanti sau tiktai pelno.

Parsiduoda Visur, Kur tiktai yra Aplietos Ir Vaistu Pirkliai.

Dvi kainos: 25 ir 50 centų.
Pasakyk: “NE”, kuomet tau duos kitą vaistą šio vieton.

Gydymo Patarimai DOVANAI KIEKVIENAM, 
kuris tiktai parašys į Musų Gydymo Skyrių.
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