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IŠ REVOLIUCIJOS 
CHINUOSE.

. Chinų ciesoriaus-vaiko tė- 
.vas ir regentas, kunigaikš- 

. tis Chun, pereitoj savaitėj 
pasitraukė . iš savo regen- 
tystės tame dalyke išleizda- 
mas tam tikrų . ciesoriaus^. 
~aiko vardu ediktų. Jo vie- 

r . užėmę kunigaikščiai Ši- 
’-’su -ir Hsu-Ši-Čang, pirmu
onis buvęs tautinio susirin
kimo pirmininkas, o antra
sis — slaptosios sosto tary
bos vice-pirmininkas. Juo
du taigi dabar ir paėmę sa
vo globon cięsorių-vaįkųj 
kuriam iš visų pusių gra
sius pavojus.

Kunigaikštis Chun, da
bartinio ciesoriaus-vaiko tė
vas, regento priderystes 
pildė nuo 1908 metų, kuo
met staiga savo rūmuose 
Pekine vienas paskui kitų 
numirė ciesorius Kvang-Su 
ir ciesorienė-našlė. Regen
tas Chun savo valdyme tu
rėjo daug nepasisekimų, 
vienok ligi pastarajai revo- 

*r liucijai dar vis įstengė šiaip 
taip savo rimtumų palaiky
ti. Bet kuomet pamatė iš 
visų pusių revoliucijonierių 
nuolatinius laimėjimus, ki
tokia išėjimas jam nepali
ko, kaip tik pasitraukti iš 
užimamos vietos ir pereitoj 
savaitėj tai padarė.

Nauji regentai arba.jau
no ciesoriaus globėjai, pa- 
'sakojama, yra gana gabus 
vyrai, bet šiandieninio Chi- 
nuose padėjimo jie vis vien 
negali pakeisti 
Visų šalies 
rankas yra 
Shi Kai.

Regentas
vietos, sakoma, pasitraukęs 
tik to delei, kad premieras 
Yuan Shi Kai jam davęs 
suprasti, jogei kitaip jo sū
nui sostas nebusią galima 
palaikyti. Kadangi regen
tas Chun gyventojų labai 
neapkenčiamas, taigi jam ir 
patarta rezignuoti.

Iš kitos pusės revoliuci- 
jonieriai taippat arčiau su- 
sinešę ir pilni vilties, kad 
Yuan Shi Kai esąs jų ša
lininkas ir kad jisai be 
kraujo praliejimo dabarti
nę ciesorystę pakeisiąs, res
publiką.

Didesniij viešpatysčių pa
siuntinystės savo sargybas 
padidiną nuo 30 ligi 500 
žmonių,. kadangi laukiama 
ant Pekino revoliucijonie
rių užpuolimo.

Andai premieras Yuan 
Shi Kai sumanė su revoliu- 
cijonieriais taikinties ir pa
stariesiems pasiūlė kelias 
dienas tam tikslui. Revo- 
liucijonieriai sutiko ir pa
sitarimui vietų išsirinko 
miestų Hankov, kuris nese
nai iš valdiškos kariuome
nės atimta. Į Hankovą'

kitokiu. 
valdžių į savo 
paėmęs Yuan

Chun iš savo

vyresnybė atsiunčius savo 
atstovus, bet po keliij die
nų peretrakcijos pertrauk
ta, kadangi sulyg sosto ne
sutinkama. Pertraukta pe-
.rętrakcijos, prasidėjo išnau
jo susirėmimai.
.Iš. Pekino valdiškai pra

nešama, kad Mongolija nUo 
Chinų atsiskyrus ir Chinų 
atstovui išdavus pašportų 
tuojaus iš Mongolijos sos
tainės iškeliauti sau kur 
akįs neša, kur patinka.

Iš Mongolijos atsiskyri
mo labai nudžiugus Rusija, 
kuri jau senai ant Mongo
lijos akį turėjus. Dabar, 
sakoma, tų šalį kaipo atsi
skyrusių bus galima leng
viau prie savo “širdies” 
priglausti. Taip bent 
džiaugiasi “Novoje Vre- 
mia”, juodašimtiškas rusų 
dienraštis.

Iš pietinės Mandžurijos 
pranešama, jogei tenai chi- 
nai revoliucijonieriai bro- 
liaujasi su japonais karei
viais; tas aiškiai liudija, 
kad japonai šiai Chinų re
voliucijai yra gana prie
lankus.

Pasklydęs be to gandas, 
kad Chinų viešpatystė pa
dalinama į dvi dali: pietri 
nėj dalyj pasiliksianti se
noviškai monarchija, o šiau
rinėj busianti respublika. 
Tos naujos respublikos pir
masis prezidentas busiąs 
žinomas d-ras Sun Yat Sen, 
kuris iš Europos kuogrei- 
čiausiai iškeliavęs į savo 
gimtinį kraštų.

Pasklydęs gandas, kad 
liorints revoliuciojnieriai 
dabartinės mandžurų dina
stijos neapkenčia ir pasi
rengę anų išvyti, tai vie
nok amj daugumas visgi 
daugiau linkstu prie mo
narchijos nei kad respubli
kos. Išvijus dabartinę di
nastijų, pirmuoju monar
chu norima apskelbti da
bartinis premieras Yuan Shi 
Kai arba kitas kokis chinie- 
tis, kadangi tik tokiu bu
du butų galima sulaikyti 
kraujo praliejimas.

Tomis dienomis premie
ras ciesoriaus vardu išlei
dęs manifestų, idant visi 
Chinų gyventojai nusikirp
tų kasas. Toksai įsakymas 
mandžurams labai nepatin
kąs.

Nors premieras Yuan. Shi 
Kai siūlo revoliucijonie- 
riams susitaikymo sąlygas, 
tečiau pastarieji nenorį nei 
klausyti ir ąęnoviškai ka
riauja. Regis jie nepaliaus- 
kariavę, kol Chinuose ne
bus įvesta respublika. ,
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Amerikoje.
Metai XIII

Persijos sostainės Teherano vartai, perkūnuos lydimas Persijos šachas. Apa- 
perstatoma Rusijos artileristai su k^^miemis. Šiaislaikais.-Rusija, mčkiuačioj perstatoma Rusijos artileristai su k^. 

javergti Persijų, bet nežinia kaip į tai žiūrė?

liais nuostoliais liko ats
tumti. Iš Italų pusės liko 
sužeista tik 8 žmonėš. £

Tripolio apylinkėse ir-gi 
buvęs- snįŽrrfeuš italų sU 
turkais susirėmimas .ištišią 
dienų. . Sutemus 8.000 tur
kų ir arabų pasitraukę iš 
karo lauko ir nusidavę/.į 
pietryčius. Kupriais "ga
benta daug sužeistųjų; Šia
me susirėmime italai turė
ję.-prarasti į- 100 kareivių. 
Taigi'jie gavę viršų.

Paskiau Italijos armija,; 
susidedanti iš 20.000 -karei
vių, užpuolus turkų stovy
klų ant. oazo Ain-Zara ir . po

Iš karo-l^ųk^-į 
bai mažai ų^n^’ 
bet ir tos tisaifeiėSiškios

Kievo-Peė 
no cerkvėj 
karines rpas| 
la pasikesn 
Volynijos: 
vyskupą . Ah

riais ėjo.p 
iš užpakąl 
.gūsis ŽlĮo

aš

■o^/j^įnuolyį- 
va?

^adary- 
hžmušti 

čjhti^ų arki- 
oiįijųri-7. Kuo-

po bari 
ąsiškos 
'rifono- 
"jį kin-

fciiriė, pristatydami valdvie- 
tėms “tinkamus” valdi įlin
kus, dalinosi su; guberna- 
toriene pelnų. P-irklyba 
buvo vedama labai plačiai, 
nors ant gubernatoriaus na
trių ir nebuvo prikalta tam 
tikra iškaba.

šventam sinodui, idant šis 
griebtųsi kokių-nors prie
monių sulaikymui tos di
džiai bledingos stačiatikių 
cerkvei tikybinės beprotys
tės.

Minsko gubernijoj, Sluc- 
ko paviete, Lapatiči so
diečiai ganė savo gyvulius 
lankose, prigulinčiose pulki
ninkui Kirijakovui. Pas
tarasis pasiuntė tris žmones 
užgrobti sodiečių gyvulius.
Iškilo mušis ir visi trys pa
siuntiniai liko užmušti. Pa
siųsta kazokas, kuris užšo
vė 10 sodiečių ir pats liko 
užmuštas. Pribuvo kariuo
menė, apsupo visų sodžių ir 
areštavo visus — ir senus 
ir mažus.

CARUI NORISI KARO.
Persijos sostainėj užgi

mus formališkoji politikinė 
žudysčių epidemija. Keli 
senovės reakcijonieriai ir jų 
šalininkai nužudyta, kiti 
mirtinai pažeista. Nepa
tinkamieji. ant gatvių kaip 
zuikiai šaudomi. Generali
nis Persijos kasininkas, 
amerikonas Shuster, taippat 
saugiai dorojamas, kadangi

siųsti Rusijai ultimatumų. 
Nutarta ir atlikta. Taigi 
Persija pagaliau pasiuntė 
Rusijai ultimatumų, kuriuo- 
mi apreiškė, kad jei Rusija 
nesulaikysianti savo ka
riuomenės nuo siuntimo 
Persijon, Persijos kariuo
menė su ginklais užpulsianti 
Rusijos kariuomenę ir tuo
kart prasidėsiąs kraujo pra
liejimas.

Ir kiek žinoma, persai tų 
savo nusprendimą išpildys, 
o tuokart karo pasekmės 
turės kristi ant Rusijos 
meškino godumo, kuris 
ieškosi sau paskutinio galo.

Bet iš kitų šaltinių žino
ma, kad Rusijai rupi ne už
ėmimas Persijos, bet su-s 
grąžinimas ten buvusiam 
šachui sosto, kadangi buvęs 
šachas yra didis caro bi- 
čiuolis.

FRANCIJOS PREMIERO 
NESĄMONĖS.

Francijos politikiniuose 
rateliuose viešpataująs di
dis nepasikakinimas delei 
nepolitikiško pasielgimo 
premiero Caillaux.

Dalykas tame: Kuomet 
Francija -su^Vriikietija tari 

M kėši Morokko reikaluose/

’Sa

Abejose pusėse1:feuta labai 
daug nuostolių, z < • -

Buvęs Turkijos karo ju- 
rei vijos ' ministeris,■ Mah
moud Moukhtar paša,viė-Į 
šintis Berlyne, apreiškęs,1 
kad kaip jis, taip ir :visi 
Turkijos gyventojai turkai 
turinti persitikrinimų, kad 
italai iš Tripolio busią iš
guiti. Tripolis turįs pra
klausyti Turkijai, kadangi 
tenaitiniai arabai neišlaiky
tų sunkaus italų jungo. Lai 
italai pamėgintų su savo ka
ro laivynu pasileisti Darda
nčiais, o tuokart jų laivy
nas kaip muilo burbulas iš
nyktų.

Negalima ir netikėti tuo 
apreiškimu, kadangi ita
lams Tripolyj labai prastai 
sekasi. Jei jie laimi, tai 
greičiausiai esti tik papras
tas pasigyrimas, kadangi ir 
turkai labai gražiai moka 
girties. ’ Greičiausiai bus 
teisybė tokia, kad italams 
šiame kare visai nesiseka ir 
vargiai jie ten ką nors ir 
kuomet nors laimės. /'

va§ ir mųyėjč
žąluri",^^
mukai patėi^jl tų ir puo
lėsi
•damĮ

-norė- 
Wtn- ’ Vie- 
hutvėrė Tri- 

fonoVų už rankos. Pikta
dario; ranką sudrebėjo, kin
žalas praslydo žper arkivys
kupo pečius’įr’sužeidė jam 
kairiųjų rankų | Cerkvėj e 
iškilo trukšmas* Antonijus 
įėjo sakyklon ir trumpai 
pranešė maldininkams, kad 
Trifonovas esąs priešingų 
dvasiškam v&ddvui asmenų 
suokalbio auka.4

. f?;..' 'Kišinevo . cerkvės epar
chi jo j ’išsiplatino tikybinė 
beprotystė, kurių pirmiau
siai pradėjo skelbti Balti
jos vienuolyno jeromona- 
chas Povilas ir kurių dabar 
palaiko žinomas jeromona- 
chas Innokentijus. Visur 
pietinėje Kišinevo pavieto 

sodžiuose pasklydo 
tai tamsus asmenįs 
prisidengdami nuo- 
atleidimu, tamsius

Vidurinių Reikalų minis
terijas val(MniHkai tardo 
pagarsėjusp^^a^ą^uojų ^ti
ku valdvieč^j Išdavinėji
mą. Toboįfc Tobolsko 
^gubernatoriaus |ati ilgą lai- 
kų.pardavinbjpluž pinigus

mą Toboj

įj. guberni- 
Ikainos ne

valdininkui 
joj. Valdviį 
buvo; labai augštos, nes už 
600 . rubliųT galima v buvo 
lengvai nusipirkti nuo po
nios gubęrn^torįenėg pel-

dalyje 
kokie 
kurie, 
dėmių 
sodiečius klaidina, prikal
bindami juos “steigti ste
buklingo vandens šulinius 
ir šaltinius”. Tieji tamsie
ji puspročiai vilioja iš so
diečių aukas, sakydami, 
kad “greitai ateis svieto pa
baiga”, paskui už tuos su7 
rinktus pinigus steigia “ste
buklingus” šulinius ir šal
tinius, kur susirenka minios 
žmonių, laikoma pamaldos, 
sakoma pamokslai, dienų ir 
naktį prieš šventųjų paveik
slus žibinama žiburiai ir ša
lę to viso renkama pinigi
nės aukos. Pasekme to vi
so daugybė jaunų vyrų, mo
terių, o tankiai ir senų so
diečių pradėjo nenormališ- 
kai apie viską galvoti arba 
pavirto visiškai bepročiais. 
Toji tikybinė beprotystė 
nuolatos plečiasi ir virsta, į 
tikrų epidemijų. Cerkvi
nės eparchijos .vyskupas Se
rafimas pranešė apie s tai

gių kokiu o nors budu at
keršyti.

Kadangi Persijos parla
mentas Rusijos ultimatumų 
visiškai be jokių svarsty
mų atmetė, Persijos užsie
nių ministeris tuojau rezig
navo, o Rusija gavo progų į 
Persijų pasiųsti skaitlingų 
kariuomenę. Rusija Per
sijai buvo pasiunčius du 
ultimatumu; vienu reikalavo 
užgana padaryti savo kon
sulini, kuris buk Teherane 
buvęs įžeistas konfiskuo
jant buvusio šacho brolio 
nuosavybes Teherane. Per
sijos vyresnybė burlokų- 
konsulį atsiprašė ir, rodos, 
tie nesutikimai turėjo pasi
baigti. Bet štai Rusija tuo 
nepasikakindama pasiunčia 
Persijai antrų ultimatumų 
ir pareikalauja, idant gene
ralinis kasininkas Shuster 
butų tuojaus iš savo vietos 
prašalintas! Juk tai reika
lavimas tikrai begėdiškas. 
Taigi pastarųjį ultimatumų 
Persijos parlamentas atme
tė ir tuojaus pasiuntė į ki
tas viešpatystes atsiliepi
mus, prašydama jų gelbėti 
nuo caro tarnų užpuolimo.

Prašyta Anglijos, o .juo 
labiau Suvienytųjų Ameri
kos Valstijų. Bet iš vienur 
ir kitur gauta atsakymas, 
kad į tuos reikalus svetimos 
viešpatystės maišyties ne
galį.

Ir kas persams beliko da
ryti? Kur pagalbos šauk- 
ties, jei šiaurės žiaurus 
meškinas jų šalin rangosi, 
jei dar ir pati nelaimingoji 
Turkija tykoja kokį nors 
kraštų išplėšti. Jiems nie
ko neliko, kaip tik ginties 
patiems. To delei Persijos 
parlamentas savo specijali
niame posėdyj nutaria pa-

nesūtikmė, kad kaip tik 
peretrakcijos nepertraukta 
tarp tų viešpatysčių. , Ka
dangi tan dalykan buvo iš 
dalies įsimaišius Ispanija ir 
paslapčia buvo pradėjus 
laikyties Vokietijos pusės, 
Franci jos premieras tuo
jau pagrasęs Ispanijai ka
ru, jei pastaroji taip nedai
liai pasielgsianti. Premie
ras per savo atstovų turė
jęs Ispanijos karaliui štai 
kų pranešti: “jei Ispani
ja ilgiau taip pasielgsianti, 
karaliaus dinastijai grasius 
pavojus”.

Karalius išgirdęs tuos žo- - 
džius, tuoj aštriai atsakęs: 
“Ispanija nėra Portugali
ja”.

Paskui karalius apie tai 
pranešęs Anglijai ir Vokie
tijai. Delei to ir kilo ne
sutikimai tarp Anglijos ir 
Franci jos, kuriuos paskui 
užtepęs pats Francijos pre
zidentas.

Taigi diplomatų rateliuo
se dabar tas dalykas pla
čiai apkalbama ir-sakoma, 
jog premierui trukstų sų- 
monės ir jis ūžimus neatsa
komų sau vietų, kadangi jo 
pasielgimas galįs ant vi
sos Europos užtraukti ne
palaimas.

Tai “diplomatų” visas 
darbas, kad intrigomis vie
niems kitus piauti.

Iš Vienos pranešama, kad 
Austrijos imperatorius esu 
išnaujo sunkiai susirgęs ir, 
prisakius daktarams, padė
jęs ant šalies visus savo kas
dieninius užsiėmimus. Sa
koma peršalęs. Pertankiai 
jam ir tenka pagauti šal
tis.

1
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PANEVĖŽYS.
“Vilties” No. 124 p. Š. 

paraše klaidingą žinią apie 
incidentą ant siaprovėžio 
gelžkelio. Jei tikėti p. Š. 
be abejo, butą keistas atsiti
kimas, ka<į žmogus su visa 
karve butą žuvęs ant gelž
kelio vidudienį... Bet iš
tikimąją buvo šiaip. Aną 
penktadienį apie 11 — 12 
vai." siaurovėžiu gelžkeliu 
ėjo medžią traukinys nuo 
Raguvėlės Panevėžio linkui. 
Beeinant, nežinia iš kur pa
kliuvo ant kelio karvė ir 
išmetė iš vėžią garvežį su 
4 vagonais. Iš 4 trauki- 
nyj važiuojančią, sužeidė 
2: mašinisto padėjėją ir 
darbininką. Mašinisto pa
dėjėją taip baisiai sužeidė, 
kad šis, atvežtas Panevė
žin, tuojau pasimirė. Ke
lias irgi labai buvo suga
dintas, bet greit suskubo 
pataisyti, ir pasažirą trau
kiniui nereikėjo stovėti.

Žemės Dulkė.

MARIJAMPOLE, 
Suvaiką gub.

Lapkričio 13 dieną žan
darą viršininkas Kislinskis, 
iškrėtęs Marijampolėje dr. 
K. Grinių ir pasiėmęs viso
kią užrašą ir. knygučią, 
daktarą nugabeno į Kalva
rijos kalėjimą. Kaip rašo 
apie tai “Liet. Žinios”, dr. 
Grinius kaltinamas esąs del 
prisidėjimo L. S. D. partijai 
ir augščiausios valdžios 
įžeidimo. Mat, prieš kokį 
mėnesį dr. Griniui, kuris 
buvo Marjjąmpolės ūkio pa
rodos komiteto narys, kok
sai tai žydas buvęs atnešęs 
du transporantu, kad išsta
čius juodu parodoje. Vie
ną transporantą dr. Grinius 
sutikęs parodoj pastatyti, 
antro gi pataręs nestatyti. 
Tame antrame transporante 
buvęs išrėžtas erelis su ka
rūna ir parašas “Bože, Da
ria chrani”. Dr. Grinius 
paaiškinęs, kad tokį trans- 
porantą butą neparanku ro
dyti parodoje, nes koksai 
neišmanėlis dar galėtą ne
gerai atsiliepti apie išstaty
tąsias emblemas (valdžios 
ženklus) ir iš to galėtą kilti 
Majestoto įžeidimas arba 
bent nesmagumas parodai. 
Del to nepriėmimo Kislins
kis ir apkaltinęs dr. Grinią 
128-tuoju paragrafu krim. 
įstat. “Liet. Žinią” kores
pondentas pasitiki, kad to
ji byla greičią greičiausiai 
pasibaigsianti niekais, nes 
dr. Griniaus pasielgime ne
są jokio prasikaltmo. Vis 
dėlto kol kas prisieis kalėji
me sėdėt ir sveikatą ardyt.

ŠIAULIAI.
Iš spalią 31 dienos į lap

kričio 1 d. naktį “Birutės” 
saldainią dirbtuvės (Sodną 
gatvė), iškaba, kuri buvo 
stipriomis geležies vinimis 
prikalta prie muro sienos, 
atrasta iš nakties nuplėšta 
ir nuvilkta į kitą namą pa
šalį sulaužytame, sulanks
tytame pavidale. Keli me
daliai gauti šią metą paro
dose, kurie buvo stipriai pri
kalti iškabos viršuje, taip- 
pat nuplėšti nuo sienos ir 
išmėtyti po pašalius. Ma
tyti, kad tai yra padaryta 
iš keršto. Regima, kaip 
lietuviams kiekvienas suma
nymas sunkiai atsieina 
įvykdinti. Varpietis.

LATVIAI IR LIETU
VIAI.

Rygos latvią dienraštis 
“Dzimt. Vestn.”, pasak “R. 
G.”, indėjęs šiomis dieno
mis tokią koresponednciją 
iš Vilniaus:

“Vilniaus Latvią Draugi
ja prieš porą metą nūsisam- 
džiusi drauge su lietuvią 
“Rūta” bendrą butą. Tuo
met, susiartinus šiedviem 
draugijom, buvusios mini
mos kai-kurios bendros idė- 
os ir tikslai, bet dabar šios 
ideos ir tikslai žuvę — lat
viai lietuvią spaudžiami į 
kraštą. Kaip lietuviai pra
dėję elgties, parodąs šito- 
kis atsitikimas: viename 
latvią vakarę gretimoj e 'sa
lėje užgesino šviesą; kuo
met latviai pareikalavę, kad 
salė butą nušviesta, latvią 
dežuravęs narys (lenkas) 
atsakęs, kad latviams švie
sos nereikią. Ir tai atsi
tinką nuolatos”. Kores
pondentas manąs, kad tai 
esą daroma po intekme įsi
vyravusią “Rūtoje” lenką 
ir lietuviai lyg norį pasaky
ti “jaigu jąs, latviai, išeisi
te, pas mus ateis lenkai”.

Kiek mes'žinome, latviai, 
nusisamdę sau “Rūtoje” 
bustą, lietuvią nėra “spau
džiami” ir visa ta kores
pondencija bene bus kaip 
tik ir pramanyta tam, kad 
sutraukius visas “bendras 
ideas ir tikslus”, del ko 
korespondento taip gailes
taujama. Ar buvo ir kaip 
buvo aprašytas “Dzimt. 
Vestn.” atsitikimas, reikia 
tikėties, paaiškįs pati “Rū
tos” Taryba.

VILNIAUS LIETUVIŲ 
REIKALAI.

Kiek yra lietuvią Vilniu
je? — iš 1908 m. sąrašo 
sunku sužinoti. Kelintas

KELME, 
Kauno gub.

Pas mus daktarą yra, kiek 
reikia, vienok žmonės apsir- 
gę dažnai kreipiasi ne į juos, 
be į visokius šundaktarius, 
apgaudinėtojus, kurią musą 
valsčiuje yra nemaža. Jie 
visokiais budais vilioja 
žmones, kad iščiulpus iš jų 
sunkiai uždirbtus skatikus. 
Nieko neišmanydami apie 
gydymą, jie imasi gydyti 
visokias ligas, lūpa nuo 
tamsią žmonią kartais daug 
daugiau, negu gali paimti 
už patarimus tikrieji dak
tarai. Naudos gi iš ją, ži
noma, jokios negali būti.

Kelmiškis.

RUDZIŠKES, 
Vilniaus gub.

Spalią 23 d. Rudziškią 
klebonas kun. Žemaitis su
šaukė komitetą pasitarti 
apie bažnyčios pamaldų 
tvarką. Komitetas nutarė 
vieną trečdalį pamaldų duo
ti lietuviams, o du trečdaliu 
— lenkams, vadinas, vieną 
šventę visos pamaldos bus 
lietuviu kalba, o dvi — len
ką. Vienok dvarininkas Ku- 
sevičius, nežiūrėdamas tei
sybės, ėmė varyti agitaciją 
prieš tokią pamaldą tvar
ką, sėdamas neapykantos ir 
vaidą sėklą tarp nesusipra
tusią žmonią. Tas žmoge
lis norėtą, kad lietuviams 
butą duota dar mažiau, nors 
ją musą parapijoje yra dau
giau, negu pusė.

P. A. Karpyčius.

lietuvią nuošimtis pareika
lavo sau pamokslą — sun
ku pasakyti. Šiaip ar taip 
2250 — skaičius nemažas. 
Taikinant cirkuliarą so
džiuje, kįla klausimas, ko
dėl gi Vilnius aplenkia
mas ?...

Surašant gali pasirodyti 
daug lietuvią, parapiją gi 
klebonas beveik visai lietu
vią kalbos nemoka. Bene 
tik čia bus šuo užkastas 
(Hier ist der Huhd begra- 
ben). Pavyzdys iš viršaus. 
Jaigu Vilniuje liks visa po 
senovei, tai ir sodžius- ne
panorės nusileisti.

Kas gi duota lietuviams 
Vilniaus bažnyčiose, kurią 
čia tiek. daug. Štai maža 
bažnytėlė, statyta 1400 me
tais, kuri iš visą pusią nuo
lat reikia, lopyti, be bene
ficiją, be parapijos teisią. 
Net apžadą, (šliubo). imti 
lietuviai savo -bažnyčioje 
negali be leidimo šv. Jono 
klebono kun. Černiauskio. 
Algos šv. Mikalojaus klebo
nui nėra. Kad butą iš ko 
misti, klėbonas turi dar- 
buoties mokyklose. Dėlto 
tai bažnyčioje dažnai tenka 
išgirsti: “skubinuos, pasi
vėluosiu į mokyklą; prašau 
ateiti kitą kartą; dabar ei
nu mokyklon”. Ateina 
kviestą pas ligonį — išgirs
ta atsakymą; “klebono nė
ra, mokykloje; ateis pusėj 
trečios”.

Prie senutės bažnyčios 
lietuviai kasmet gerokai 
prideda. Reikia altoriai po- 
taisyti, reikia arnotą, baž- 
nytinią rūbą, reikia dabar 
vargoną, nes pradeda jau 
girgždėti, reikia klebonui 
nuolat iš seno namelio gry
bo suėstos grindįs išmesti 
ir naujos dėti.

Bažnytėlė — tarp siau
rąją žydą gyvenamąją gate 
vią. Daugelis Vilniaus gy
ventoją net nežino, kame 
Vilniuje tos bažnyčios esa
ma. Iš kitur atvažiavęs lie
tuvis negreit ją tesuras. 
Vargiai benueis ten lietuvis 
inteligentas, ypač inteligen
tė, kuri nepanorės ant per- 
gatvią su miltuotais žydais 
trinties. Kas gi belieka 
Vilniaus inteligentams lie
tuviams? Gal katedra? Bet 
ten vien pamokslas 8 vai. 
ryto. Kodelgi Vilniaus in
teligentams lenkams 11 vai. 
yra peranksti? Kodėl net 
ją “špokams” šv. Kotrinos 
bažnyčioje laikomos mišios 
su pamokslu apie 12 vai.? 
Kodėl vieniems visa duota, 
kitiems gi beveik nieko?-Ar 
lenko ir lietuvio siela Die
vui ir sielą ganytojams ne 
vienaip jau brangios?

Lietuvią liaudies padėji
mas Vilniuje dar sunkesnis. 
Eina kunigas kalėdodamas; 
kas čia padarius? neįleisti? 
kaimynai apšauks. Įlejsti? 
(kaip paprastai ir daroma). 
Kunigas lenką kalba pra
kalbins ir vaikus katekizmo 
paklaus. Gėda bus tėvams 
ir vaikams, jaigu paklaus
tas nemokės atsakyti. Ir 
tos gėdos vengdami mokosi 
vargais negalais lenkiškai. 
Reikia, žinoma, vesti — mo- 
kyties lenkišką poterią, nes 
parapijos kunigai dažnai 
nemoka lietuviškai.

D taip ant kiekvieno 
žingsnio su bažnyčia susi
durdamas Vilniaus lietuvis 
;uri pasirinkti viena iš 
dvieją: išsižadėti savo kal
ios, arba būti paskaitytu 
“varcholu”, “litvomanu”. 
Tokio padėjimo normaliu 
mpažihti negalima.

Rygos, Liepojaus, Min
taujos ir daugelio kitą mies
tą kunigai mokėjo sutvar

kyti bažnyčiose kalbu daly
kus. Ten-kiekviena tauta 
sau paskirtu ftaiku gali baž
nyčioj e—giedeti, klauso sa
vo prigimta kalba •pamok
slą. Suma laikoma visiems; 
pamoksti) laike sumos nė
ra. . ‘H

Taigi' butą jau laikas at
siminti ir apie Vilniaus lie
tuvius katalikus. Visose 
parapiją bažnyčiose ben; 
evangelija turi būti paskai
toma; tose gi bažnyčiose, 
kur lietuvią daugiau susi
renka (ką nurodė 1908 m. 
sąrašas), tąji būti sakomi 
ir pamokslai ir įvesti gie
dojimai. Per sumą pa
mokslą nereikėtą sakyti, 
nes juk ne vrni lenkai tu
ri tą pamokslą klausyti. 
Ne lenkams tie pamokslai 
nebe pamokslai, bet lenką 
kalbos lekcija.

Bet Vilniuje yra dogma- 
tas ex consuetudine (iš pa-
pročio): visi katalikai su
pranta lenką kalbą. Be
veik visi Vilniaus miesto 
klebonai, net Aušros Vartą 
ir Katedros nemoka lietu
vią kalbos. Pagalios deka
nas ir vicedekanas, kurią 
globoje yra net kelios pa
rapijos lietuvią gyvenamos 
(Čiobiškis, Musnikai, iš da
lies Maišegala ir Sužonįs) 
nei kiek nemoka lietuvią 
kalbos.

Lenkai beabejo gins iš 
paskutinosios savo užimtas 
vietas. 'Bet juk anksčiau, 
ar vėliau reikės griauti 
prietarą ir skriaudą siena. 
Ir bene atėjo jau tam lai
kas? P. Z.

KUNIGŲ BYLOS.
Dereicįho klebonas (Gar

dino gub.) A. Abromovič 
Vilniaus teismo rūmą pa- 
smerkteST^pO rublią pabau
dos ir sulaikytas 3 mėne
siams nuo savo pareigą už, 
tai, kad davęs bažnyčioje 
šliubą stačiatikiui su kata
like. Ta pačia bausme jau 
pirma nubaudęs kunigą A. 
Gardino apygardos teis
mas.

Peterburge, kimi Petke
vičius už stačiatikią vaiko 
pakrikštijimą gavo 100 rub. 
pabaudos ir pašalintas 
trims mėnesiams nuo vie
tos; vaiko motina gavo tris 
mėnesius tvirtumos, tėvas 
— mėnesį tvirtumos.

BILEIŠIAI.
Bileišiai yra vienas di

džiausiąją Dusetą parapi
jos sodžią. Nuo šio rudens 
bileišėnai susilaukė liaudies 
mokyklos. Vaiką moky
klon prisirinko 54, iš kurią 
daugiau ne 40 iš Bileišią so
džiaus. Ligi kolei mokykla 
dar nfeturi savą namą.

Bileišią jaunimas labiau 
negu kiti mėgia susirinki
mus. Reta ta šventė, kad 
nebūtą gužynią. Tos gu
žynės, kuriospa ateina bent 
vienas svetimas inteligen
tas žmogus, esti gana pado
rios: ir smarkiausias doros 
cenzoris jose nelabai ką ras
tą peiktina. Bet tos pa
čios gužynės, tada jas da
ro vieni savieji, nebeišeiną 
tokios padorios: vienas-ant- 
ras dalyvaująs išsišoksiąs 
su nešvaria kalba: mat, dar 
nemaža žmonėše esama ne- 
praustabufnią.

Prie kun. Stakelės ir bi
leišėnai buvo kiek liovęsi 
degtinę gėrę, bet dabar ir 
Vėl pradedą senobiškai 
maukti. Girtuokliams ne
reikią toli degtinės ieškoti: 
jos kas sekmadienis (kar-

ŠIAULIAI.
Lapkričio 5 d. pasažirą 

traukinys, eidamas nuo 
Šiaulią į Kuršėnus, antram 
varste nuo stoties suvažinė
jo dešimties metą vaiką. 
Jam nupiovė abi koji ir vie
ną ranką. Rado jį dar gy
vą ir tuojau nuvežė į ligon- 
butį. Ligonbutyje antrą 
dieną jis mirė. Jis sakėsi, 
kad konduktorius jį išstū
męs iš vagono. O septin
tam varste tas pats trauki
nys ir tuo pačiu laiku suva
žinėjo 27 metą žmogą. Ėjęs 
geležinkelio sargas, patikęs 
jį girtą einant bėgiais ir 
sakęs pasisaugoti. Tas at
sakęs sargui: “Aš neklau
siu, kur tu eini, o tu ne
klausk manęs, kur aš einu”. 
Taip jie ir persiskyrę. Grįž
damas atgal sargas rado jį 
jau nebegyvą, jo pečiai bu
vo sudraskyti, kakta nu
skelta, o šiaip visas sveikas.

Petro draugas ir Maž- 
Gudpridas.

PANEVĖŽYS.
Ne kartą man teko matyt 

aidotuvės Panevėžyje. Pa
stebėjau, kad laidojant lie
tuvius ant grabą dažnai bū
davo padėti parašai lenką 
iškraipyta kalba: “Niek po- 
czują w Boku”, “Niek po- 
cziwajon u Bogu”, “Wiecz- 
na apuszczenia daj im 
3og”! Paklausus nabaš- 
ninko giminią, kodėl jie de
da tokius keistus parašus,

tais ir trečiadienis) parsi- gavau atsakymą, jie grabą 
vežąs iš Dusetą vienas ge- patįs nedirba, perka pas ko
ras žmogelis. kius ten meistrus Panevė

Suvienytą Valstiją vidurinė kongreso išveizda Washingtone. Kongresas ne
senai pradėjo savo posėdžius.

Degtinės monopolis (slap
tas!) Bileišią moterims 
gerai jau inkirėjęs ir jos 
graižąsi šitą monopolį su
daužyti. K. Masionis.

ŠIAULIAI.
Lapkričio 1 dieną gerai 

ingėręs Frenkelio odą darbi 
ninkas Vasilkas Pabalinęs 
sodžiuje, netoli nuo Šiaulią, 
savo grįčioje nusmaugė pa
čią ir 7 metą suną. Jis se
nai nekentęs savo pačios ir 
mėginęs ją kelius kartus 
nunuodyti, bet vis nepasise
kę, Tą dieną jis taippat už
davęs kokią ten nuodą, mo
teriškė pradėjusi tąsyties, 
jis, kad greičiau pribaigus, 
paėmęs ir nusmaugęs. 7 me
tą vaikas,' pamatęs nebegy
vą motną, išsigandęs ir rėk
damas buvo norėjęs išbėgti 
pro duris. Tėvas jį pagavo 
ir taippat nusmaugė. Kal
tininką policija tuojau su
ėmė. Tikros priežasties, 
del kurios jis taip padarė, 
niekas nežino; kiti sako, 
kad jis kitą mylėjęs.

Petro draugas ir Maž- 
Gudpridas.

žyje su tais parašais.
Argi tai ne ant juoką iš

statyti numirėliai? Argi 
jau negalėtą atsirasti lietu
vio meistro, kuris mokėtą 
padėti gero lietuvią kalba 
parašo? kad ne — tai jau 
velyk be jokią parašą pa
likti. Teisybkalbis.

KUPIŠKIS,
Ukmergės apskr.

Šalnakundžią tiensėdyj 
iš nakties 23 spalią rastas 
baisiai sudaužytas ir suba
dytas lavonas našlės Krau- 
čiunienės - Navidonskienės. 
žmogžudžią įlysta per sto
gą ir išnešta vjsi rubai ir 
pinigai. Velionė rasta dar 
užslėgta dviem maišais ja
vą, gal bijojo, kad neatgy- 
tą. P. Valgutis.

“LUD”.
Lietuvią tautos atgaivi

nimui rytuose neužtenka 
laikraščią ir knygą lietuvią 
kalba, ypač ten, kur lietu
viai yra savo kalbą gerokai 
pamiršę arba visiškai už
miršę. Ten reikia kelti 
tautos sąmonę lenką kalba. 
Pradžia tame dalyke yra 
padaryta, jau pradėjome 
leisti lenkiškai rašytas kny
geles lietuvią dvasioje. Jau 
ketvirti metai eina laikraš
tis “Litwa”, kuris yra 
daug atlikęs inteligentą tar
pe, liaudžiai vienok jis yra 
nevisiškai prieinamas ir 
brangokas.

“Litwa” rūpinasi vien in
teligentais ir pradeda ingyti 
kaskart didesnį pasisekimą, 
pertat negali taikinties prie 
liaudies. Liaudžiai reikia 
populeriškesnio ir pigesnio 
laikraščio. Del tos prie
žasties sumaniau leisti šaly 
“Litwos” antrą dvisavaiti
nį iliustruotą laikraštį 
“Lud” (Liaudis), kurio 
skyrium kaina 2 rub. me
tams, o prie “Litwos” 1 
rub. metams. Beto, laik
raštį “Lud” imant kartu 
daugiau kaip vieną egz. 
metams galima taippat nu
leisti po 1 rublį už egzem- 
pliorią.

Lietuvius lenkinti lenkai 
kunigai leidžia laikraštį 
“Przyjaciel”, o svietiškiai 
— “Jutrzenka”. Ginties 
nuo lenkinimo būtinai rei
kalingas lietuvią dvasioje 
lenkiškas laikraštis. Tokiu 
laikraščiu ir bus “Lud”, 
kuris pradės eiti nuo 1912 
metą pradžios.

Varydamas taip sunką 
tautos darbą, kuris kas-kar- 
tą pradeda duoti geresnius 
vaisius, turime viltį, kad 
lietuvią inteligentija ir 
laikraštija rems tą darbą ir 
padės įvykinti mano gerus 
sumanymus’. y

M. Dovaina-Silvestravičius, 
“Litwos” ir “Ludo” re- 

daktorius. Vilnius, Anta
kalnio gatvė No. 6.

(“Viltis”). .-į" .
'  -

REYES NĖRA REVOLIU
CIJOS VADU.

Iš Austin Texas, rašoma, 
kad Suvienytą Valstiją 
adjutantas generolas Hut
chings aplaikęs svarbias in
formacijas iš Meksi
ko gilumos, kad jis 
esąs persitikrinęs, kad 
generolas Reyes visai 
nesąs revoliucijos atnaujin
toj ūmi, tiktai jis buvęs pa
naudotas nukreipti šalin do- 
mą nuo Texą kas link Mek
siko. Regis, revoliuciją 
norįs atnaujinti Francisco 
Gomez priešai Madero. 
Mat, Gomez buvęs kandida
tu į vice-prezidentus, hel
per Madero intekmę jam 
toji vieta netekus.

Visame Meksike tasai 
gandas labai prasiplatinęs 
ir užgema partijos, kurios 
pasirengusios tuojau susi
remti.

Suvienytą Valstiją ka
riuomenė patroliuojanti 
Texase Meksiko sienas.

Kalėjime.
Valdininkas. — Rytoj eg

zekucija. Meldžiu pasakyti, 
ką tamsta prieš mirsiant 
norėtum suvalgyti?

Pasmerktasis: — Šiemet 
nevalgiau agurką prisibijo
damas choleros... Kibą da
bar galiu tai pamėginti.

Sąžiningai.
Teisėjas: — Tamsta savo 

išpažinimus turi patvirtinti 
prisaika. Pasakok tik tai, 
ką pats matei, o ne tai, 
apie ką tik girdėjai. Visu- 
pirmu: Kada tamsta gi-! 
mei?

Liudininkas: — Garbin
gas teisėjau, to tai pats ne
mačiau, tik žinau iš girdė
jimo.

Teisinga priežastis.
Teisėjas į apskąstąjį: —« 

Tamsta esi kaltinamas tp 
žmogaus apdaužyme. Kaip 
tas atsitiko?

Apskąstasis: — Išpra- 
džią kalbėjomės visiškai ra
miai. Staiga mano drau- 
gas klausia manęs: Jei 
pusantros vištos į pustrečią 
dieną padės pusketvirto 
kiaušinio, kiek kiaušinią 
padės trįs ir trįs ketvirda- 
lįs vištos į 13 valandą?

Teisėjas: — Labai teisin
ga ir aišku. Aš ir pats bu
čiau jam ausis apdaužęs už 

naklausimą, ,
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[ĮIIamęrikos žinios. |,]j
Protestas prieš Rusiją.
New ..York, N. Y. — Mil

žiniškoj salėj Carnegie Hali 
atsibuvo didelis susirinki
mas žydų ir daugybės žy
mių amerikonų tikslu už
protestuoti prieš Rusijos 
vyriausybę, kuri užgauna 
Suvienytas Valstijas, neįsi- 
leisdama į savo valstybę 
žydus, nors tieji ir turi pas- 
portus kaipo Amerikos pi
liečiai. Susirinkimų sušau
kė nacijonalihis piliečių ko
mitetas ir vedė jį Andrew 
D.’ White, buvusis Ameri
kos ambasadorius Peterbur
ge. Tarpe kitų žymių ame
rikonų, susirinkime kalbėjo 
pirmsėdis White, New Jer
sey valstijos gubernatorius 
W. Wilson, kongreso atsto
vas W. Sultzer iš New Yor- 
ko, kelių didžiųjų laikraš
čių leidėjas W. R. Hearst, 
kongreso pirmininkas 
Champ Clark, Cornell uni
versiteto prezidentas J. A. 
Schurman, kongreso atsto
vai Goldvogel ir F. B. Har
rison iš New Yorko ir ke
liolika kitų.

Visi kalbėtojai pasmerkė 
rusų vyriausybę ir išvedė, 
kad jaigu Rusija nepasi
liaus persekiojus Amerikos 
piliečius, tuomet Suvieny
tos Valstijos pertrauks su 
Rusija padarytų prieteliškų 
sutartį, 1832 metais, kuo
met Rusijoj buvo caru Mi
kalojus I, o Amerikos am
basadorium Peterburge Bu
chanan.

Galutinai pasmerkus ru
sų vyriausybę ir priėmus 
atsakančias rezoliucijas, pi
liečių komitetas apskelbė, 
kad panašus susirinkimai 
bus taisomi visoj šalyj, 
idant sukelti prieš Rusiją vi
suomenės opinijų ir priver
sti Washingtono vyriausy
bę apginti savo niekinamus 
piliečius.

Washington, D. C. — Vė
liau pranešama, kad Suvie
nytų Valstijų vyriausybė 
nutarusi pasiųsti Rusijai 
užklausimų pasportų klau
sime, kurių Rusija nenori 
pripažinti, nepaisant į 1832 
metų sutartį. Prezidentas 
laukia Amerikos ambasa
doriaus Peterburge Guild’o 
pranešimų, kame ambasado
rius buvo užklaustas ir ga
vus pranešimus tas klausi
mas bus svarstomas viso 
ministerių kabineto posėdy
je.

Apart to, atstovai Sultzer 
iš New Yorko ir Garner iš 
Texas įnešė kongresan rei
kalavimų pertraukti su Ru
sija 1832 metų sutartį.

Broliai McNamarai 
nuteisti.

Los Angeles, Cal. — Pri
sipažinus Jamesui B. Mc
Namarai išdinamitavime 
“Times’o” namų, liko nu
teistas kalėjimai! iki gyvos 
galvos, gi jo brolis John J. 
McNamara, prisipažinęs iš
dinamitavime fabriko Lle
wellyn Iron Works, nuteis
tas kalėjiman 15 metų.

Išėjus aikštėn, kad viso
je šalyje tarpe darbininkų 
ištikro veikia kokia-tai di- 
namitininkų organizacija, 
tuomi dalyku užsiinteresa
vo federalinė vyriausybė ir 
stropiai griebėsi susekti vi
sus tuos dinamitininkus. 
Vyriausybės detektyvai uo
liai ieško dviejų svarbiau
siųjų dinamitininkų Kapla- 
no ir Smith’o, kurie, mano
ma, gyvena dar Amerikoje 

profesoriai ir studentai, pa
liko savo sėdynes ir de- 
monstrativiškai apleido 
valgyklų, neužbaigę net va
karieniauti.

į >- . ?.<. ... :

Sveikiausia valstija — 
Washington.

Washington, D. G. — Vy
riausybės statistikos biu
ras parodo, kad mažiausias 
žmonių mirtingumas perei
tais metais buvo Washing
ton’o valstijoj. Numirė 
ten tiktai 15 žmonių ant 
kiekvieno tūkstančio, arba 
kur-kas mažiau negu kito
se valstijose. Antrąja val
stija su mažu žmonių mir
tingumu yra Wisconsin, o 
trečiąja Utah. Tose trijo
se valstijose paėmus kartu 
šiais metais numirė mažiau 
žmonių, negu' kurioj-nors 
kitoj valstijoj su lygum 
gyventojų skaitlium.

Miesto taryba pralošė.
Milwaukee, Wis. — Mie

sto taryba apskundė teis
man tramvajų kompaniją 
“Milwaukee Electric Rail
way”, idant ši užmokėtų 
miestui $187.500, menamai 
prigulinčių miestui už iš
duotus leidimus per penkio
lika metų. Augščiausis 
Wisconsin© valstijos teis
mas pripažino, kad kompa
nija nereikalauja mokėti 
miestui nei vieną centą. Tas 
pats teismas pripažino, kad 
keli miesto valdybos pas
kirti valdininkai nelegališ- 
kai užima savo vietas ir tu
ri būti paliuosuoti.

Kova su valdininkais.
West Hammond, Ill. — 

Įvairus šio miesto politi
kieriai ir valdininkai norė
jo prašalinti iš užimamos 
vietos miesto pagerinimų 
departamento sekretorių I. 
Mankowskį. Prieš tą ener
giškai užprotestavo miesto 
piliečiai-lenkai ir miss Vir
ginia Brooks, kuri tenai yra 
vadinama dabartine Joanna 
D’Arc. Toji drąsi moteris 
sušaukia viešus susirinki
mus, kuriuose protestuoja
ma prieš valdininkų intri
gas, norinčius pašalinti 
Mankowskį. Sakoma, kad 
miss Brooks ateinančiais 
metais mano statyti savo 
kandidatūrą į to miesto ma
jorus.

Baisus nitroglicerinos 
sprogimas.

Wheeling, W. Va. — Ži
balo kasyklose West Liber
ty atsitiko sprogimas 500 
kvortų nitroglicerinos, su
dėtos sandeliuose firmos 
Ohio Torpedo Co. Vežėjas 
Fr. Kane kartu su arkliais 
ir vežimu taip liko sudras
kytas, kad nei ženklo neli
ko nei iš jo paties, nei iš 
vežimo su arkliais. Kane 
per neatsargumą išmėtė iš 
rankų nitroglicerino bonką, 
iš ko ir ištiko sprogimas.

Penki piktadariai pasmerk
ta mirtim

White Plains, N. Y. -— 
Penkis piktadarius, kurie 
9-tą dieną lapkričio užpuo
lė ant farmos namų Croton 
Lake ir tenai savininkę Ma
ry Hali nužudė biauriausiu 
budu, kriminalinis teismas 
pasmerkė nužudyti elektros 
kedėje. Visi pasmerktieji 
yra jauni italai.

r kas valanda gali būti su
sekti. Vyriausybė paėmė 
visas knygas ir įvairius do
kumentus konstruktorių 
geležinių tiltų unijos Įndi- 
anapolyje, ar iš tų doku
mentų kartais negalima bu
tų rasti dinamitininkų ma
chinacijos ir juos sugau
dyti. Pasirodo, kad' įvai
riuose miestuose& skyriai, 
kurie pasikėsinimais ant 
darbininkų ir darbdavių te
rorizavo gyventojus ir 'dar
bininkų organizacijas. Dar
bininkai visoj šalyj nera
miai laukia, kas iš tų visų 
vyriausybės tyrinėjmų iš
eis. •

Svarbiausias prokuratū
ros liudininkas Ortie Mc- 
Manigal, areštuotas ir sė
dintis kartu su McNama- 
rais, priešai prisaikintųjų 
teisėjų suolų _ prisipažino, 
kad jis pagal įsakymus vi
soje šalyj nuo 1907 metų 
atlikęs iki 20 įvairių dina
mito pasikėsinimų.

Harriman’as pralaimėjo.
Los Angeles, Cal. — Job 

Harriman, socijalistų parti
jos kandidatas į miesto ma
jorus, kuris "pirmuose kan
didatų rinkimuose gavo ab
soliutiškų daugumų balsų, 
dabar antruose rinkiniuose 
visiškai pralaimėjo, kadan
gi gavo tiktai 52.295 balsus, 
kuomet jo oponentas, buvu
sis majoras George Alexan
der, gavo 83.978 balsus. 
Viena, kad Harriman’as bu
vo McNamarų byloje jų 
apgynėju, o šie keliomis 
dienomis prieš rinkimus 
prisipažino kaltais, bet di
džiausioji socijalistų kandi
dato pralaimėjimo priežas
tis — tai moterių balsai, 
kurios nesenai tenai gavę 
balsavimo teises, pirmu 
kartu dalyvavo balsavime 
labai skaitlingai, nes 75.000 
suviršum ir pagimdė Harri
man’o pralaimėjimų.

Suokalbis kalėjime.
Leavenworth, Kan. — 

Federalinio kalėjimo vy
riausybė susekė čia kalinių 
suokalbį, kuriuomi buvo 
sumanyta užpulti sargybų 
ir pasiliuosuoti iš kalėjimo. 
Nekuriu kalinių kamerose 
surasta dvylika revolverių 
ir kelios dėžės dinamito. 
Kas jiems perdavė tuos re
volverius ir dinamitų — ne
žinia. Vedami tardymai.

Namas užgriuvo dirbančius 
darbininkus.

Indianapolis, Ind. — Per 
pačius pietus, kada darbi
ninkai, dirbantieji prie di
delių namų firmos Prest-O- 
Life Co., susėdę valgė pie
tus, staiga namų sienos už
griuvo darbininkus. Iš 
griuvėsių ištraukta keturi 
lavonai ir 21 sunkiai su
žeistų.

Sensacija universitete.-
Cambridge, Mass. — Gar

saus Harvard’o universite
to “didžiai mandagus” stu
dentai ir profesoriai labai 
užsigavo, kuomet buvusio 
to universiteto prezidento 
giminaitis S. A. Elliot sve
tingai priėmė ir viešai 
vaišino žinomų anarchistę 
Emmų Goldman. Jaunas 
Elliot’as su Emma Gold
man įėjo po ranka univer
siteto valgyklon, ten valgė 
su ja vakarienę ir išreiškė 
jai didelę pagarbų. Pama
tę tai esantieji valgykloj

Kas nori sėbrystę ir mei
lę iš svieto prašalinti, tai 
visvien Uaipir norėtų pra
šalinti nuo dangaus saulę.)

VISOKIOSŽINIOS.
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Iš Rancou r Aųtonio į 
Mexico City .i pranešama, 
kad tenai suimta įfc linčiuo
ta nekoksai Gomez, kuris 
sukėlęs revoliuciją priešai 
prezidentą Mą^ero.

I
Vokietijos 'metalurginėse 

dirbtuvėse bedarbė jau pa
sibaigus. Darbdaviai su 
darbininkais susitaikę ir 
tomis dienomis 60.000 dar
bininkų sugrįžę į savo dar
bus. ,

Ant salos Porto Rieo ar
ti vietovės Ponce andai nu
puolęs su lėktuvu nuo po
ros šimtų pėdų augščjo ir 
ant vietos užsimušęs ameri
konas lakūnas T. Schriver. 
Lakūnai ir vėl skaitlingiau 
žųsta. 

e
ft

Andai Vengrijos Seiman 
įnešta inkurti Vengrijoje 
du nauju universitetu mies
tuose Prešburge ir Debre- 
čine. Ligšiol Vengrijoj bu
tą tik poros universitetų: 
Budapešte ir Klauzenburge.

*
Visame Meksike neramy

bė auganti, visur revoliuci
ja atgaivinama. Kiekvie
na provincija savarankiai 
priešinasi dabartinės vy
riausybės įsakymams, tatai 
visur viešpatauja betvarkė. 
Revoliucijonieriai skaitlin
gai areštuojami.'

Austrijoj labai plačiai 
kalbama apie galimą karą 
Austrijos su Italija. Ne-, 
kurie korespondentai iš Tri
polio į rašo, kad Italijos ofi- 
cicif<ii šiais, laikas tenapie 
nieką tiek daug -nekalbą, 
kaip tik apie karą su Aus
trija. Ir tas gali but.

■ • •
Iš ’’ Lipsko pranešamų, 

kad tenai sudegę puikus 
kariuomenės kašarai ir
nuostoliai apskaitoma ant 
pusantro milijono markių. 
Miestas Lipsk yra Vokieti
joj ir pagal gyventojų 
skaitlių užimąs pirmą-.vie
tą po Berlynui ii' Hambur
gu!. ■ -

Anglijos premjeras As
quith andai apreiškęs, jo- 
gei jisai panaudosiąs visus 
konstitucijinius budus, by 
tik dabartinė parlamento 
sesija užgirtų Irlandijai 
taip vadinamą “home rule” 
arba autonomiją. Airiams 
tasai apreiškimas labai pa
tinka.1 ■ ' r '

Peterburge nesenai areš
tuota keli gvardijos oficie- 
riai, keli ministerijos augš- 
tesni valdininkai ir studen
tai, kurie buvę susidarę są
jungom ir dirbę , netikrus 
čekius. Su kraštuotais če
kiais apgauta; (įau^ sankro
vų savininkų' ir šiaipjau 
žmonių.

< >n . . - '

Nesenai Frąucijps uostau 
Saint Nazaięe atplaukęs 
nuo salos Javą; vienas gar
laivis, ant kurip yisa ingu- 
la buvus susirgus x.taip va
dinama miego liga. Ant 
laivo gyvų jūreivių atrasta 
vos tik 8, o kiti buvę išmi
rę. Ant laivo buvus be
tvarkė, visur tik vienos 
žiurkės šeimininkavusios.

♦/
Francijoj išeinančio laik

raščio “Guerresociale” vy
resnysis redaktorius Gustav

Photographs by American Press Association.

Reginiai Chinų miestų, kur šiandie verda kova.

Gerve ir pats laikraščio lei
dėjas Auroy už Francijos 
armijos įžeidimą ir antimi- 
litarišką agitaciją teismo 
pasmerktu pirmutinis 
dviem metam kalėjimo ir 
1.000 frankų pabaudos, o 
antrasis — 6 menesiams ka
lėjimo ir 500 frankų pabau
dos. r. -yVy

Londono “Pall Mail Ga
zette” rašo, j ogei Anglijos 
vyriausybė parlamente pa
reikalausianti užtraukti už
sieny j paskolą 150.000.000
dolerių, kurįe busią sunau
doti karo laivyno reika
lams-. Mat, Anglija esanti 
priversta savo laivyną di
dinti, kad neužsil ei džius 
Vokietijai, kuri taippat ant 
juros nemieganti.

Anglijos karalius su ka
raliene ir dvariškiais jau 
pasiekęs Indijas, bet, ant 
nelaimės, vainikavimas ati
dėtas tolesniam laikui, ka
dangi sudegusios specijališ- 
kai pastatytos karališkos 
šėtros. Su anomis sunai
kinta ir daug brangenybių. 
Iš to išvedama, kad kara
liui Indijose grasia pavo-
jus. Sargyba padvigubin
ta. -

•
Portsmouthe, Anglijoj, 

areštuota Vokietijos oficie- 
rius, kapitonas Henry Gros
se, kaltinamas už šnipinė
jimus. Anglijos vyriausy
bė tvirtina, kad Grosse fo
tografavęs Portsmouthe vi
sus uosto dokus. Beto pa
sakojama, kad Vokietija į 
Angliją pasiunčius skaitlin
gas minias šnipų, kurie pa
sekmingai visur darbuojasi. 
Ant vokiečių įnirtimas ne
mažas visoj Anglijoj.

•
Ottawa mieste (Kana

doj) nekokia mergina Anė 
Bardenska, trokšdama sak- 
miau ištarti angliškus žo
džius,dentistui liepė ištrauk- 
ti kelis priešakinius sveikus 
dantis. Po tai operacijai 
pasijuto niekus padarius, (juros esą labai reikalingi ir

todėl dentistą padavus teis
man, reikalaudama iš jo 
1.525 dol. atlyginimo. Te
čiau teismas jos reikalavi
mą atmetė, kuomet išsiaiš
kino, kokiam tikslui ji da
vus traukti sveiku^ dantis.

Nūdien turime išteisybės 
didžiojo militarizmo laikus, 
o to prirodymui gali but se
kantis sustatymas kariuo
menės skaitlinirj atsinešant 
į gyventojų skaitlių: Šian
die Japonijos nuolatinė ar
mija turi 230.000 kareivių 
ir oficierių. Kadangi Ja
ponija turi aplink 51.000- 
000 gyventojų, tai ant kiek
vieno 1.000 gyventojų iš
puola 4.51. kareiviai. Su
vienytose Valstijose ant 
1.000 gyventojų išpuola 1.86 
kareivis, Anglijoj 8.44 ka-
reiviai, Vokietijoj 11.29 ka
reivių, Rusijoj 11.68 karei
vių, Franci jo j 15.13 karei
vių.

*
Suvienytų Amerikos Val

stijų jureivijos ministeris 
(sekretorius) savo metinia
me raporte, įneštame kon- 
gre'san, reikalauja padidinti 
karo laivyną milžiniškais 
laivais, be to, idant pirmo
sios klesos visi karo laivai, 
išlaikyti tarnystoj daugiau 
20 metų, tuojau butų pra
šalinti,. o jų vieton padirb
dinti nauji . milžinai. Jo 
nuomone tik tuomet respu
blika pasiliktų ramybėj, ka
dangi nūdien visame svie
te didžiausią svarbą gali 
turėti tik milžiniškas karo 
laivynas. Ministeris Mey
er sako, kad Amerikos lai
vynas privalėtų but dides
nis už kitų viešpatysčių lai
vynus.

Paskui raporte išparody- 
ta, kiek Suvienytos Valsti
jos turėtų dirbdinti kas me
tai laivų. Tik dabar neži
nia, ar kongresas sutiks su 
tais ministerio išvedžioji- 
mąis ir reikalavimais.

Be to patariama karo 
laivynui nupirkti kelis lėk
tuvus (biplanus), kurie ant

naudingi. Manoma prisi- 
rengti taip, idant Amerikos 
bijotus visas pasaulis.
r *
Meksiko žymesni . ir ra

mesnio budo piliečiai labai 
bijosi, idani^Suvienytų Val
stijų kariuomen^Uenic+tiv" 
gremijališkai Meksikai! ir 
tenai neimtų šeimininkauti 
savotiškai, o paskui tos ša
lies kad neprisisavintų. Mek
siko laikraštija labai daug 
tame klausime rašo ir sten
giasi prirodyti, kad Suvie
nytų Valstijų vyriausybė 
jau visus pienus yra pada
rius tame atžvilgy.

Vienatiniai du dienraš
čiai, išeinantieji Meksiko 
sostainėje, tvirtina aiškin
dami, kad jei Washingtono 
vyriausybė remianti dabar
tinį prezidentų Maderų ir 
pasmerkianti Reyesą, tai 
aišku, kad Washingtorias 
link Meksiko esųs labai 
prielankus ir užpuolimo vi
sai nereiklų bijotis. Štai 
kadir areštavimas genero
lo Reyes ir jo patraukimas 
teisman. Nors Reyes neiš
leidęs jokių proklemacijų 
kas link naujos revoliuci
jos, tečiau Suvienytų Vals
tijų vyriausybė jį areštavo 
ant savo teritorijos, idant 
tuo budu suteikus 'Meksi
kai progų nusimalšinti.

Bet kiti dienraščiai pra
mato Meksikui teismo die
nų, jei revoliuci j orderiams 
greitai nebus padarytas ga
las.

Pavojus perėjo...
— Ar tamstai dar reika

linga gydytojo pagalba?
— Jau ne!
— Na, tas reiškia, ačiū 

Dievui, kad pavojus perė
jo...

Džiaugiasi.
— Petrai, girdėjau tams

ta apsivedei — labai iš to 
džiaugiuosi.

— Tikiu tamstai. Tams
ta gali džiaugties, nes tams
ta apie tai tik girdėjai.

3
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«į MOTERIŲ SKYRIUS Į
ŠEIMYNA — AR POLI 

TIKA?

NUPIRKIME MOTtNAI 
NAUJA KIRVĮ!

(Pagal Homer Davenport).

Ūkininko pati ir jo vaikų 
motina užsiėmusi savo kas
dieniniu darbu kaip ir pa
prastai. Grįšta ji pamel- 
žusi karves su pilnu vie- 
dru pieno ir, norėdama su
skubinti sato darbą, susto
ja ties malkine ir prisika
poja pilnų glėbį šakalių pe
čiui pakurti. Dar ji ir be 
to pakaktinai turi darbo. 
Jos darbas nekuomet ne
užsibaigia pirmiau, kol vi
sos jsviesos neužgęsta ir tik 
tuomet ji pati eina ilsėtis, 
kuomet paguldo ir aprūpi
na visų savo šeimynų.

Viduryje stubos apie pe
čių sėdi tėvas su savo jau 
suaugusiais sunais ir kalba
si J;arp savęs, kų jie gero 
galėtų padaryti savo moti
nai. Na, ir vienas iš jų ant 
laimės atsiminė, kų, gal bū
ti, ji buvo užmiršusi, jog 
rytoj pripuola jos gimimo 
diena. Jie patylomis tarp 
savęs kuždėjosi, kad ištik- 
rųjų reikėtų kokių-nors ne
paprastų atmintį padaryti 
motinai tų dienų.

— Keletas metų jau pra
slinko, o motinos gimimo 
dienos nei vienas neatsimi- 
nėm, taigi dabar, šiuomi at
siminimu pasigerindami jai, 
būtinai turime kų-nors pri
tinkamo padaryti del jos.

Vienas iš minėtųjų vyrų 
tuojaus suplojo delnais ir 
užsikarščiavęs atsiliepė:

— Motinos kirvis jau vi
sai pasenęs ir ištrupėjęs, 
vargšė jau daugiau beveik 
negali juojnijjai<nalkų pri- 
siSapdti, taigi nupirkime 
motinai naujų kirvį.

Toji skaisti mintis vi
siems patiko ir jie vienu 
balsu sušuko:

— Nupirkime motinai 
naujų kirvį!...

Motina, kuri daugiaus 
nieko nežino, apart savo 
kasdieninio sunkaus darbo, 
kaip paprastai, ant ryto
jaus nuėjusi malkinėn ir at
radusi šalę kulbės 
kirvį, neišpasakytai 
tebėjo:

— Koksai gražus 
trus! Kaip dailiai 
Kai tik sidabrinis!

Tada išdidus jos vyras su 
sunais pasakė jai, kad jie 
nupirko tų dovanų atmini
mui jos gimimo dienos. 
Vargšė senutė, pripratusi 
prie sunkių darbų ir mažai 
apie kų daugiau žinodama, 
kaip ji džiaugėsi ir dėkojo 
jiems už tokių nepaprastų 
dovanų. Vargdienė įsivaiz
dino sau, kad jau nieko 
daugiau del jos nei nėra 
šiame sviete, kaip tiktai pa- 
akinimas jos ir toliau kirsti 
malkas nauju kirviu.

naujų 
nusis-

ir aš- 
žiba!

Šis vaizdelis turi atkreip
ti atidžių tėvų, sūnų ir bro
lių, kaip jie kartais šaltai 
ir šiurkščiai elgiasi su savo 
motinomis ar seserimis, tie
siog nepaisydami į tai, ar 
ilgai jos galės nešti tų sun
kių. darbų jungų.

Bet kuomet ši senutė 
moterėlė numirs, tuomet iš
girsime garsius raudojimus 
ir dejavimus jos šermenyse. 
Tada jos vyras su sunais 
atsimins visų praeitį, krim
sis ir lindės, „bet bus jau 
pervčlu.

Tas tai bus jiems tikriau
siu prirodymu, kad ji viskų 

dirbo vien jiems, o jie tik 
tiek padarė jai gero, kad 
nupirko naujų kirvį,, idant 
ji ir toliau kirstų malkas.

Minios yra tokių yyrų, 
kurie gyvena tikdavo už- 
siganėdinimaįs " ir, žinoma, 
jie priskiriami yra prie tų 
vyrų, kurie “nupirko mo
tinai naujų kirvį”. • -

Nelaiminga yra ne tik 
toji senutė, kuri melžia kar
ves ir kerta nwkas, kepa 
duonų, skalbia, šluoja; kas 
rytas prikelia vyrus ir sku
biai gamina jiems pusrytį 
nutirpusiomis nuo sunkaus 
darbo rankomis; -—'bet ly
giai gali būti nelaiminga ir 
toji senutė-motina, kuri gy
vena savo sunąus globoje, 
suteikiančio jai gražų bus
tų, tarnus, automobilius ir 
pinigų tiek, kiek tik ji gali 
išleisti. Kas gi jai iš to vi
so, jaigu sūnūs yra atšalęs 
nuo jos ir neikiek nepasi
švenčia savo senai motinai. 
Ji ne pinigų, ne dovanų jo 
nori, bet visas kų ji nuo jo 
trokšta — tai lipšnumo, 
prielankumo ir jo asmeniš
ko pasišventimo.

Yra daugelis tėvų ir mo
tinų, brolių ir seserų, ku
rie dalinasi tarp savęs do
vanomis, bet tokios dovanos 
neturės nei mažiausios ver
tės, jaigu jos neužpildo vie
tų švelnumo ir prisirišimo 
jų vienas prie kito.

Yra daugybė tokių žmo
nių, kurie karčiai apgailes
tauja savo nepaisymų senų 
tėvų, arba brolių ir seserų, 
bet tokia jų suvėlinta gai
lestis neturi jokios vertės, 
nes vaitojimai čia jau ne
gelbsti. - *

Skaitantis' šį vaizdelį te
gul apsistoja ir pagalvoja 
apie tuos, kurie dabar gy
vena su juomi, kurie, gal 
but, per jo priežastį turės 
belaiko atsiskirti su šiuomi 
pasauliu ir kaip tuomet ji
sai jausis, kada pamatys, 
jog jau pervėlu jiems kas- 
nors palengvinti.

Taigi, jaigu nori vesti 
tikrų gyvenimą ir turėti 
gryną sąžinę, tai turi ne
atidėlioti savo gyvenimo pa
reigas toliau, bet pildyti 
jas šiandie. Buki švelnus 
ir prielankus savo namiš
kiams, daryki, kas tąu pri
dera daryti, nes visuomet 
žinosi, kas pridera daryti, 
jaigu tik paklausi savo są
žinės. Pamatysi tuomet, 
kad visokiose gyvenimo są
lygose gali būti laimingas ir 
kitam suteikti laimę.- Ne
skiriant, ar tu esi turčius, 
ar beturtis, ar esi “augštos 
klesos”, ar “žemos”, lygiai 
gali būti laimingas ir švel
nus, jaigu tik priderančiai 
pildysi savo gyvenimo pa
reigas.

Žmogus, kuris apgaudi
nėja arba nepaiso kito, ly
giai apgaudinėja ir nepaiso 
paties savęs. Viskas, ką 
tik mes darome kam nors 
negeistino, tas nepasilieka 
ant kito, bet ant musų pa
čių sąžinės.

Norint tikrai nešioti žmo
gaus vardą, reikia naudoti 
savo fiziškas jėgas, pageri
nimui medžiagiško žmoni
jos gerbūvio ir naudoti sa
vo dvasiškas jėgas sutei
kimui laimės tiems, kurie 
prie jų priklauso, o per juos 
ir visai žmonių šeimynai. 
Kitokis gyvenimo vedimas 
nekuomet nebus tikru.

Mot. dr-jos “Apš vietos” 
narė P. M.

uz-
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Esame šalininkais pažan
gos ir suteikimo kiekvienam 
priderančių teisių — bet ar 
šiandieninė moterių pa
žanga ir jų siekiai susily
ginti teisėmis su vyrais tu
ri visiškų racijų — tai taip- 
pat klausimas. »

Šiandieninė moteris, 
siėmusi kova už lygias 
vo-lyties teises, būtinai 
ri daug nustoti kaip savo 
asmeninės, taip ir visuome
ninės moteries vertės.

Nes pažiūrėkime tik į tai, 
kas aplinkui mus dedasi

Sufragisčių judėjime va
dovauja moterįs, kurios iš
tikro galėjo turėti ir turi 
gerus norus ir abelnų mo
terių gerovės tikslų — bet 
ar tas judėjimas pats sa
vyje gali sulygti senojo ir 
natūralinio moteries pašau
kimo kiltumui? . ■

Ar moteris kaipo sesuo, 
kaipo pati, kaipo motina, 
kaipo draugė, neturėjo ir 
neturi šimtų sykių didesnės 
intekmės į abelnų gerovę, į 
visuomenės gerovę, negu 
jai tų intekmę suteiks tei
sių sulyginimas politikoje?

Tikime, kad moterįs kai
po pilietės, kaipo visuome
nės nariai, privalo ir turi 
priedermę interesuotis rei
kalais tos pačios visuome
nės, reikalais šalies ir visos 
žmonijos, — bet ar tam tik
slui, idant savo pašaukimų, 
savo priedermes tame krip- 
snyje galėtų išpildyti, joms 
yra reikalingos visuotino 
balsavimo teisės, parlamen
to atstovų teisės ir lygios 
teisės politikoje?

Moteris kaipo sesuo, kai
po pati, kaipo motina, kai
po draugė, gali turėti to
kių didelę intekmę ar tai į 
brolį, ar tai į vyrų, ar į sū
nų, ar pagalios į jai pažįs
tamų vyrų, kad šio pastaro
jo politiškos pažvalgos susi
dės ar persikeis sutinkant 
su jos paž valgomis, ant 
kiek jos bus blaivios ir iš
mintingos.

** «

Vienok tam tikslui, idant 
moteris galėtų turėt intek- 
mę į vyrų minėtoje pakrai
poje, yra reikalinga, kad to
ji moteris ištikro interesuo- 
tųsi gyvenimu, o ypačiai vi
suomenės gyvenimu.

Ar pas mus taip yra?
Paprasta musų moteris 

mano sau, kad jaigu ji už
ganėdins vyro reikalavi
mus, išvirs jam valgį, iš
plaus skalbinius, šiaip-taip 
išauklės vaikus, tai atliko 
viskų, o! net daugiau negu 
priderėjo. Bet tegul tik
tai vyras, sugrįžęs ar iš fa
briko, ar iš savo pirklybi- 
nio užsiėmimo, ar iš kokio 
susirinkimo pradės jų su
pažindinti su savo vargais, 
paslaptimis, sumanymais, 
tai tuojaus išgirs tokį atsa
kymų, kuris jam ant visa
dos, arba mažiausiai ilgam 
laikui užčiaups lupas pasi
guosti pačiai. f

“Ką tu man suki galvų 
savo darbu, susirinkimais 
arba politika, užtektinai 
man, vaikai daėda, o dar ir 
jis čia pradės galvų belsti!”

Tokius atsakymus išgirs
ta vyras nuo pačios, kurių 
nori plačiau supažindinti 
su gyvenimu ir su tuomi, 
kas jį asmeniškai apeina!

Ir tokios moterįs paskui 
paragintos, žinoma, “vado
vių” eina balsuoti ir savo 
balsu sprendžia tame, kas

*G * 
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Ar šiandieninė paprasta 
moteris žino^kas tai yra po
litika? Ar ji supranta, ko
kios krūvos purvyno ir po- 
litikieriŲ “ddfbelių” yra toj 
politikoj ?

A! Jums rodosi, kad su 
laiku įstengsite tų politikų ' 
apvalyti, padaryti kitokia, 
visai perkeisti — ne!

Politika tokia, kokia ji 
yra, buvo per tūkstantį me
tų, bus ir toliau, nes kito
kia ji negali* būti. Kas ją 
pažįsta, tas sutiks-; su mu
mis.

Politkoje vadovauja keli 
asmenįs, kurie visų politikų 
tik vieni ir veda — o kitar 
toji liaudis, tai yra tik jų 
įrankiu. Tas žmonių mi
nias viena ar kita šalis sten
giasi patraukti savo pusėn. 
Gerų ar blogų tikslų turi 
minėta šalis, tas jau nesvar
bu, nes kaip geriems, taip 
ir blogiems tikslams žmonių 
minios patraukiama savon 
pusėn vienodomis priemo
nėmis, kartais švariomis, 
bet tankiausiai biauriomis. 
Politikoj nesvarbu yra prie
monės, žiuroma tiktai į tik
slų — ir jaigu tokio tam
saus žmogelio balsas gali
ma ingauti geriems tikslams 
už kelis stiklelius degtinės, 
tai ar tas, politikoj e laiko
ma blogu? Jaigu viena ša
lis nepatrauks to balso sa
viems tikslams — geriems, 
tai kita šalis tų patį balsą 
patrauks savo blogiems tik
slams tokiuo jau budu — ir 
kas tokiame atsitikime nu
kentės, jaigu ne gerieji 
žmonių reikalai'?...

.hrifl?: •'
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Moteris politikoje 
sieks savo tikslo — 
valys jos visiškai ir tik grei
čiau pati susitrins ir išsi
gims savo moterybėje.

Moteris turi persilpnų or
ganizmų, persilpnų nervų 
systemų, neužtektinai tvirtų 
sąmonę, idant galėtų eiti 
lenktynėn su vyru kiekvie
noj dirvoj.

O! nesakykite, kad ne. — 
Paklauskite bent kurio mo
terių gydytojo, kas yra 
priežastimi visų moterių 
silpnybių — fiziškų kenks
mų, o jis jums atsakys vie
nu daug reiškiančiu žodžiu 
— nervai.

Kodėl? v
Štai paprastas ir natūra

linis slaptybės išrišimas —- 
moteris turi tokį gamtos su-? 
dėjimą, kad kokis-nors fi
ziškas ar proto intempimas 
atsiliepia į jos visų systemų 
daug greičiau negu į vyre 
systemų. Moteries viso kū
no systemas yra švelnesnis, 
daug painiau sudėtus, iš 
prigimimo paskirtas pildy
ti tiktai jam priderančias 
funkcijas, tuomi patim tu
rintis švelnesnį ir painiau 
sudėtų nervų" systemų, nuo 
kurio kaip bebūk priguli 
musų fiziška sveikata ir 
protavimo! gabumas.

(Pabaigą seka).
. o > į

STAČIATIKI V DVASIŠ
KUOS užlaikymas.
-Nuo 1893 metų, valstybės 

išdas laipsniškai didina iš
laidas stačiatikių dvasiški- 
jos užlaikymui, kas metai 
vis po 500.000 rublių.’ Tik 
rusų ir japonų karo lai
kais tos išlaidos didinosi

Valstybės

ap-f
i SVEIKATA

Nesenai “Kataliko” išleistuvęję išleista nauja knyga, kokios lietuvių kal
boje ligšiol dar nebuvo, vardu: w '

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. 
Tai vis garsiausi žmonių sveikatos tyrinėtojai ir žmonijos geradariai.

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

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

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

10.
11.

' 12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Dirksniai. , /IĮ
Pajautimai. w ft
Sveikata ir liga. |||
Parazitai. "
Privatinė ir vieša sveikata. W
Kaip išplėtojus kūnas. Ui|
Balsas.
Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas. 
Džiova.
Kaip sveikatai užkenkia vabalai.

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

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

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

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 
sveikatoje.” (“Draugas”).

“Knyga yra viena iš svarbiau
sią, pasirodžiusią pastarais metais. 
Šioje knygoje trumpai ir supras
tinai sutrauktos žinios, būtinai 
reikalingos kiekvienam žmogui, ku
ris nori būti sveikas. Juo reika
lingesnė yra ši knyga vyrams ir 
moterims, auginantiems vaikus.” 
(“Darb. Viltis”).

“Si 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, kur butą taip pla
čiai, praktiškai ir pamatiniai iš
dėstomos reikalingiausios kasdie
niniame gyvenime žinios iš ana
tomijos, fiziologijos, o ypatingai iš 
hygienos. Knyga papuošta dau
geliu paveikslą; išleidimas gali
ma drąsiai pavadinti dailiu ir iš 
visą atžvilgią pagirtinu. Patar
tume visiems. turėti namuose šį 
reikalingą rankvedį į branginu
sįjį žmogui turtą — sveikatą. ’ ’ 
(“Tėvynė”).

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

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 SVEIKATA, o šioj kny

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

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

PRISIUNTIMU.
Galite pirkties “Kataliko” redakcijoje. ,r_
Siųzdami laiškus ir pinigus padėkite tokį antrašų:

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

NAUJI RAŠTAItaryba 1908 ir 1909 metaisl Pribaltijos gubernijose 
tas išlaidaspadidino 400.000 'mokama dar daugiau, nors 
rublių metams, sekančiais- 
gi metais 500.000 rubliais.
Šiais metais išlaidoms pažy
mėta 600.000 rublių.

Daugumoj stačiatikių pa
rapijų (o jų yra 40.000) 
šventikas (paroch) metams 
gaunąs algos iš išdo 300 
rublių, dijakonas 150 r., o 
psalmistas 100 rub.

Varšavo ir Chelmo epar- 
chijose stačiatikių dvasiški- 
jai mokama labai augštos 
algos; pav. parapijos šven
tikas gaunąs metams algos 
nuo 1.200 lik 1.500 rublių, 
dijakonas 700 rublių, o 
psalmistas 180 rublių arba

ten jiems ir darbo mažiau.
Tuo tarpu pačioj Rusijoj, 

kur randasi į 12.000 para
pijų, šventikams ir psalmis- 
tains iš valstybės išdo ne
duodama joki# užlaikymas; 
jie gyvena iš savo parapijo- 
nų aukų.

Tasai skirtumas aiškina
ma tuo, jogei provincijose 
šventikai privalanti, taip 
sakant, misijonoriauti, ty. 
katalikus ir kitus “versti” 
stačiatikių tikybom Už tai 
jiems gausiai ir atlygina
ma.

Geriau yra turėti dide-

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

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

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

Baltas Rūbas arba pasa
ka apie karalaitę Rūpestį. 
So. Boston, Mass. Turtu 
ir spauda F. Milašauskio. 
Pp. 32. 1910 m. Kaina
15c.

Čenstakavo klioštoriaus 
slaptybės. Medegą surinkt 
ir išleido J. K. Kelmutis 
Su paveikslėliais. So. Bos
ton, Mass, 
spaustuvėje. 
Kaina. 15c.

“ Laisvės’1
1911. Pp. 32

DvimėnesinįTeisybė.
Lietuvių Darbininkų Bro* 
šiurėlė. Už rugsėjį ir spa* 
lių 1911 mX Metai 2, No, 
6, East St. Louis, Hl.
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KATALIKAS

nu-

■Thorndike in Baltimore American.

RED. ATSAKYMAI

ne

čia

mu-

Lapkričio 21 dieną 8-se 
vakare Avenue Theatre šv. 
Juozapo parapijos jaunuo-

Nereikalauj
Telegra-

REIKALAI CHICAGOS 
L. D. SĄJUNGOS.

Kitas korespondentas 
apie tą patį vakarą taip ra-

Anglijos sufragistės savo vyriausybę gena ožio 
ragan. ____ _

nekurie žmonelės nugirdę, 
jog draugija rengia balių, 
pradėjo agituoti, kad nie
kas į jį neitų ir susitaisy
tų sau šokius vienoj grin- 
čioj. Taip liko ir padalyta. 
Nieko stebėtino (bet visgi 
kokia buvo tos agitacijos 
priežastis? Red.), jaigu ne- 
prigulintieji draugijdn taip 
elgėsi, bet kad draugijos 
nariai atkalbinėjo žmones, 
tai jau jie verti pavadinti 
“draugijos išgamomis”.

Agnicškutės Švogeris.

V.. Adominiui. — žinutę 
negalime sunaudoti, nes 
apie tą pačią nelaimę buvo 
rašyta jau pereitam laikraš
čio numery j.

Dieve duok svčikafą Tėvui 
Kazimierui ir toliau savo 
brolius mokyti doros L, 

Reporteris.

Šiemet suorganizuota Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų 
draugija vos tik spėjo kiek 
sustiprėti ir jau įsteigė te
atrališką kuopelę, kuri jau 
ir mokinas šį-tą lošti. Gal 
neužilgo minėta kuopele pa
rengs lietuvių teatrą, kurio 
čia dar nebuvo. Draugija 
žada darbuotis taippat ir 
blaivybės dirvoje. Linkė
tina draugijai kuogeriau- 
sios kloties. ;. •:

St. L. Varguolis.

Parapi jonui. — Tamsta 
savo korespondencijoj ap
kaltini pavienius asmenis ir 
nepasirašai savo pilnos pa
vardės, tatai dėsime laik- 
raštin tik tuomet, kada 
Tamsta apsiimsi padėti po 
korespondencija pilną savo 
pavardę.

Susirinkime Chicagos 
Lietuvių Draugijų Sąjun
gos, įvykusiame lapkričio 
28, 1911, tapo perstatytas 
Charteris, gautas iš Sekre
toriaus Valstijos Illinois, 
kuris suteikia Sąjungai- tei
sę vienyti visas lietuvių 
draugijas ne tik mieste Chi
cago, bet ir visuose mies
tuose ir miesteliuose valst. 
Illinois. Tikslas C. L. D. 
Sąjungos, nurodytas Čarte- 
ryj, yra suvienyti visas lie
tuvių draugijas mieste Chi
cago, jos priemiesčiuose, ir 
visuose miestuose ir mieste
liuose valst. Illinois aprū
pinimui visų reikalų lietu
vių tautos, pakėlimui jos 
ant aukštesnio laipsnio ge
rovės bei doros ir apšvie- 
tos, ir lyginai visus' kitus 
reikalus, kuriuos nurodys 
tautos nauda.

Paminėtame gi susirinki
me prisirašė dar trįs lietu-

Westfield, Mass.
Čia lietuviai yra sutverę 

šv. Kazimiero draugija, ku
rion priguli apie du šimtu 
narių. Dar spalio 9 dieną 
1910 metais draugija su
kvietė lietuvių sueigą, kur 
liko nutarta statyti bažny
čią ir kiekvienam tam tik
slui mokėti po 50 centų į 
mėnesį. Išpradžių sumo
kėta pusėtinai, bet paskui 
daugumas atsisakė mokėti 
ir dabar tas sumanymas 
kaip ir išnykęs. Mažai kas 
dabar ir užsimena apie baž
nyčios reikalus, nes ‘bau
giausiai . vietiniai lietuviai 
rūpinasi... lankymu saliu- 
nų, kuriuose palieka ir savo 
turtą ir protą.

J. Vilkaitis.

Nariui Dr. L. S. — Žinu
tę apie tą atsitikimą jau 
pirmiau gavome, nuo kito 
korespondento ir indėj ome 
į pereitą laikraščio numerį, 
tatai Tamstos koresponden
ciją sunaudoti jau negali
me. Meldžiame ir toliau 
rašinėti.

Spring Valley, Hl.
Šitas miestelis nedidelis, 

yra tiktai trys anglu; kasy
klos, o kitokių darbų čia

Vietiniai lietuviai 
savo bažnyčią, bet.

Žydų mokykloje.
— Kam žmogus turi dvi 

ranki? Tegu man atsake 
Moise.

— To delei, idant viena 
imti, o, ant ra j a paimtą pa
slėpti.

Rochester, ĮL Y.
Lietuvių šv. Jurgio pa

rapijos vargonininkas A. 
Kasparas liko paliuosuotas 
iš užimamos vietos, o jo vie
ton liko pakviestas naujas 
vargonininkas, kurio pavar
dė man nežinoma. Paliuo- 
savimo priežastis — nesuti
kimas su bažnytiniu choru.

Lapkričio 19 dieną liko 
apvogta lietuvių bažnyčia. 
Nuostoliai nedideli, vienok 
tai yra niekingas šventvagio 
darbas. Kiek laiko atgal 
klebonas kun. Kasakaitis 
paragino lietuves moteris ir 
merginas, kad-jos susitaru
sios nupirktų kvietkų ant 
didžiojo bažnyčios altoriaus. 
Kvietkai liko paaukoti ir 
labai gražiai puošė altorių. 
Bet štai minėtąją lapkričio 
19 dieną tie kvietkai nuo 
altoriaus liko pavogti.

Lietuvos Kareivis.

Kun. A. Balinskas. — 
Kadangi pereitame “Kata- 
iko” numeryj kun. J. Ga- 
deikis klaidingą iš Kenosha 
mrespondeciją atšaukė, ta
rn dabar nėra ir reikalo 
spaudinti. Nei vienas 
sų nėra be klaidos.

Kaziui Augančiui.
Straipsnelio laikraštin 
dėsime, nes argumentavi
mai jame kiek persilpnl o 
naujesnių minčių nepaduo
dama, vis tai jau nudėvėta 
tema, bet Tamstai patartu- 
mėm nesiliauti šį-tą rašius.

Worcester, Mass.
Lapkričio 18 dieną 

prasidėjo Tėvo Kazimiero- 
kąpucino misijos šv. Kazi
miero lietuvių bažnyčioj. 
Misijos tęsėsi nuo lapkričio 
18 iki 26 dienai. Tėvas Ka
zimieras kasdiena sakė po 3 
pamokslus, dienomis po vie
ną, o vakarais po du. Žmo
nių kasdiena prisirinkdavo 
pilnutėlė bažnyčia, taip kad 
nei į sėdynes netilpdavo, ir 
per visas dienas didelės 
žmonių minios klausė išga
ningų to pasišventusio vie- 
nuolio-kapucino pamokslų. 
Daugelis išklydusių pagrįžo 
į tikrą kelią ir ilgus metus 
nelankę išpažinties dabar ją 
atliko. Tėvas Kazimieras 
tikrai yra pasišventęs tar
nauti Kristui ir tik reikia 
stebėtis, kaip tas senelis, 
rodos, pilte pila Kristaus 
mokslą į žmonių širdis, duo
damas pamokinimus su vi
sokiais prilyginimais. Mal
dingi žmonelės gerbia Tėvą 
Kazimierą, bet liūdna šir
dimi turi apgailestauti mu
sų taip vadinamų bedievių 
nesusipratimą. Jiems to se
nelio pamokslai buvo kaulu 
gerklėje. Nekurie iš jų da
vė atšpauzdinti Tėvo Ka
zimiero ir vietinio klebono 
paveikslus ant lapelių, iš
juokdami juos taip, kad 
biauru ir pažiūrėti. Žmo
nės, turinti sveiką protą, 
tokiais darbais neužsiimtų.

Wilkes-Barre, Pa.
Nedėlioj, gruodžio 3 d., 

čia liko atidaryta nauja lie
tuvių bažnyčia. Lietuviai 
atsisveikino su savo seną
ja bažnyčiuke, kurią lankė 
nuo 1893 metų. Dabar iš 
buvusios bažnyčios namų 
butų puiki mokykla ir sve
tainė susirinkimams, teat
rams ir kitiems reikalams.

K. K.

menė surengė ir lošė “Kat
riutę” — puikų lietuvišką 
perstatymą. Lošėjai, ku
rių daugumas dar tiktai 
pirmu kartu pasirodė ant 
scenos šiame mieste, atliko 
savo roles labai gerai. Per
traukose tarpe aktų buvo 
deklemacijos ir dainos. Vie
toje orkestrus grajino airių 
šv. Vardo draugijos benas, 
susidedantis iš 60 jaunų 
vaikų. Kad visų jaunų ak
torių lošimas, taipgi kitų 
asmenų deklemacijos ir dai
nos, visiems patiko ir visi 
iš to buvo linksmi, liudija 
gausus visos publikos ran
kų plojimas. Ant rytojaus 
visi trys vietiniai angliški 
laikraščiai išgyrė visus lo
šėjus už jų gražų pasirody
mą ir gerą atlikimą savo ro
lių. Garbė užtat šv. Juoza
po parapijos jaunuomenei 
už taip gerą, gražų ir pagir
tiną darbą, 
šio miesto 
kurie ikišiol

Girard, Ill. "
Lapkričio 20 dieną an

glių kasyklose Green Ridge 
liko sunkiai sužeistas lietu
vis Antanas Butkus. At
skilusi uola nuplėšė nuo 
galvos beveik visą odą su 
plaukais.“ Nelaimingasis li
ko apžiūrėtas kompanijos 
daktaro W. W. VanWor- 
mer ir nugabentas gydymui 
į Springfield’o ligonbutį. 
Butkus yra nevedęs ir tu
ri apie 48 metus amžiaus.

Edwardsville, Pa.
Oras vidutinis, vieną die

ną šalta, kitą sniegti, o tre
čią lyja. Čia yra daug lie
tuvių jaunimo, bet nei vie
nas nieko neveikia ir taip 
sėdi visi kaip šventi. Dar
bai pas mus eina gerai, 
dirbama kasdiena, pribu
vusieji darbą gali lengvai 
gauti.

M. Makauckas.

Dabar jau visi 
svetimtaučiai, 
dar mus dau

giausiai ’vadino “Polish 
people”, žino kas yra lietu
viai ir kad jie čia gyvuo- 
ja-žengia pirmyn.

Hoosick Falls, N. Y. 
j- 47-tam “Kataliko” 
ineryj korespondencijoj 
Hoosick Falls p. Kalaku
tas neteisingai užsipuola 
ant šy. Jurgio Kareivių 
draugijos, kad ji išrinko 
neatsakančius vedėjus, bet 
visa draugija mano, kad 
jos vedėjai yra geri ir tei
singi, valdyboje nėra jokių 
giminaičių, nes vieni valdy
bos nariai paeina iš Kauno 
gubernijos, kiti iš Suvalkų 
gub., o treti dar iš kitur 
(visose tose gubernijose gy
vena tik lietuviai, bet p. 
Kalakutas savo korespon
dencijoj, turbut, kalbėjo 
apie šeimynos . giminystę. 
Red.). Taipgi neteisybė, 
kad čia yra tik du vertel
gos (p. Kalakutas rašė ne 
kiek išviso yrą vertelgų, 
bet apie tų dviejų vertelgų 
ypatybes. Red.), nes čia 
yra keturios lietuvių smu
klės ir 2 krautuvės brolių, 
kuriems pirklyba gerai ei
na, taippat yra žydų 2 
smuklės ir 2 krautuvės ir 
lenki; viena krautuvė, ku
rioms pirklyba .silpnai ei
na, iš ko galima spręsti, 
kad lietuviai pas svetimus 
nevaikščioja. - . ;

Musų miestelis yra ma
žas, turi apie '6.000 gyven
tojų, tarp kurių daugiau
siai yra airių ir ~yankių. 
Gyvena čia nemažas skait
lius ir. lietuvių, apie 60 šei
mynų ir apie J 50 pavienių. 
Tarp lietuvių yra gana ge
rai pasiturinčių, kurie turi 
gražiose vietose nuosavius 
namus. Tiktai *tiek mums 
liūdna, kad pas mus yra 
įsišaknijus girtybė, kurios 
niekas negali išnaikinti. Jau 
buvo padarytas ir balsavi
mas, bet vis salimu; šali
ninkai gauna viršų. Išvi
so čia yra apie 50 saliunų. 
Dirbtuvių yra keturios: 
viena žemės dirbamųjų ma
šinų, kita mašinšapė ir dvi 
marškinių dirbtuvės, kurios 
ką tik kruta. , Lapkričio 
24 dieną miestelyj iškilo 
gaisras ir sunaikino didelę 
aptieką, kur sudegė visi 
vidaus intaisymai ir vais
tai, iš ko pasidarė nuosto
lio į 8.000 dolerių. Musų 
lietuviai buvo sumanę par
sikviesti lietuvį kunigą, bet 
tas sumanymas taip ir pasi
liko tiktai sumanymu, nes 
vietiniai lietuviai tik iškar
to lankėsi bažnyčion, o da
bar tai. net nei dvidešimts 
žmonų; nevaikščioja bažny
čion. Kaip jau minėjau, 
didžiausia vietiniu lietuvių 
nelaimė — tai girtybė ir ne
susipratimas, o laukti iš vie- 
tinių lietuvių ko gero tik 
tada bus galima, kada jie 
pames savo biaurius papra
timus ir ims šviestis, skai
tydami laikraščius ir kny
gas. Zanąvikas. '

Du Bois, Pa.
Lapkričio 21 dieną š. m. 

vietinės lietuvių parapijos 
jaunuomenė vidurmiesčio 
didžiausiame teatre statė 
scenoje trijų veiksmių ko
mediją “Katriutė”. Pu
blikos prisirinko nemažai, 
nes buvė į porą šimtų: bu
vo anglų, lenkų, bet dau
giausiai lietuvių. Teatras 
prasidėjo 8-tą valandą va
kare. Lošimo pertraukose 
buvo dainos ir deklemaci
jos. Anglai mažai ką ten 
interesavosi tuomi persta
tymu, bet susirinko pasi
žiūrėti, kokius Lietuvoje 
drabužius dėvi ir koks lie
tuvių apsiėjimas. Mat, juos 
taip buvo prikalbinę ateiti 
teatran lietuvių agitatoriai. 
Bet pasirodė, kad ir tame 
.anglai apsiriko, nes tie pa
tįs agitatoriai pasipuošė 
gudiškais drabužiais vieton 
lietuviškų. Merginos dar 
buvo nors šięk-tiek pana
šiai lietuviškai pasipuošu
sios, bet. vaikinai, mėlinais 
ir. raudonais marškiniais, 
tamsiomis kelinėmis ir ap
sijuosę plačia parvuota 
juosta, tai Lietuvoje pana
šiai apsisiautusi galima pa
matyti tiktai kur kokį bur- 
loką.

Pradedant vakaro pro
gramą, pirmiausiai merginų 
choras padainavo “Lietu
vių Hymną”. Nors ir pras
tai dainuota, bet butų bent 
geriau išrodę, jaigu scenoje 
šalę merginų nebūtų pasi
rodę keturi vyrai gudiškai 
apsitaisę ir visi stovėję su
čiaupę lupas. ir nejudėda
mi. Veikiantieji asmenis 
ne tik kad visi nebuvo pir
miau ant scenos, bet visai 
nei nematę teatro. Kada- 
gi pirmoje veikmėje šoka
ma lietuviški šokiai, kaip 
antai: suktinis, klumpako
jis ir aguonėlė, tai lošikai 
nei vienas nebuvo jų matęs, 
o muzikantai girdėję, nes 
vieton tų šokių, buvo šoka
mi kokie-tai nei matyti, nei 
girdėti. Rimčiau kritikuoti 
veikiančius asmenis visai 
butų bereikalingas vietos 
užėmimas, vientik paminė
siu, kad p. M. Balevičiutė 
gana gerai lošė ir gana na- 
turališkai nudavė ir kalbė
jo, bet kaipo senos našlės 
.rolėje turėjo perdaug rau
doną veidą. M. Bątulevi- 
čius lošė rolę jauno vaikino- 
ukininkaičio ir sutartuvių 
dienoje pasirodė scenoje 
gudiškai apsitaisęs ir neuž- 
sagytomis kelinėmis, iš ko 
publika turėjo užtektinai 
juokų ir rankų plojimo. K. 
Vaisieta lošė gerai nuduo
damas Lietuvos žydą, bet 
tas 'nieko negelbėjo, nes 
abelnai visas veikalo loši
mas taip buvo sudarkytas, 
kad tik darėsi pikta ir gai
la žiūrėti. Neužganėdinta 
publika pradėjo skirstytis, 
nei pusiau nepabaigus te
atrą, o pasibaigus teatrui 
tarp anglų buvo girdėtis žo
dis “stung”. Patįs-gi mi
nėti artistai nenustojo ener
gijos ir, surengę vieną ar 
dvi rep'eticijas, žada važiuo
ti į Pittsburgą, kur yra 
daugiau lietuvių, tatai galė
sią ir pelno daugiau turėti.

Viską Žinąs.

St. Louis, Mo.
Lietuvių čia gyvena apie 

600. Yra 3 pašelpinės 
draugijos: šv. Kazimiero, 
šv. Juozapo pašelpinė ir pa
rapijinė, Lietuvos Sum; ir 
Dukterų draugija. Lietu
viai bažnyčios čia neturi. 
1907 metais liko sutverta 
parapija vardu šv. Juozapo, 
o kiek vėliau tie patįs para
pi jonai sutverė ir draugiją 
tuo patim vardu, kuri yra 
ir pašelpinė ir sykiu veda 
visus parapijos reikalus. 
Išpradžių draugija darba
vosi kiek smarkiau, rinko 
aukas, rengė pasilinksmini
mo vakarus parapijos nau
dai. Atsibuvo ir keli vieši 
susirinkimai, į kuriuos 
kiekvienas galėjo atsilanky
ti. Dabar jau antri metai 
kaip bažnyčios naudai ma
žai kas teveikiama, draugi
ja atskirų viešųjų parapi
jos susirinkimų nelaiko, 
tiktai draugijos susirinki
muose kartu svarsto ir ne
kurtuos parapijos reikalus, 
tatai neprigulintieji draugi- 
jon negali susirinkimuose 
dalyvauti ir parapijos rei
kalų svarstyti. Velykinės 
išpažinties atlikimui pasi
kviečiamą iš kitur kunigas; 
už korčiukes imama $1., o 
viršaus kas kiek norėdamas 
duoda. Bet išpažintis atlie
kama jau po Velykų, prieš 
pat Sekmines, tatai mažai 
surandama tokių, kurie per
ka korteles, kadangi dau
gumas jau buna atlikę išpa
žintį East St. Louis lietu
vių bažnyčioj. Teko gir
dėti, kad nupirkta lotai sa
le miesto, kur keletas lietu
vių šeimynų turi pasistatę 
nuosavius namus ir tenai 
manoma statyti bažnyčia, 
bet ir apie tuos lotus dar 
visaip girdima.

Vietinių lietuvių apšvie
timas nekoks, girtuoklybė 
kur-kas labiau prasiplati
nus, negu knygų ir laikraš
čių skaitymas. Lietuvių 
tautinio gyvenimo apsireiš
kimų čia beveik nebuvo ma
tyti, apart draugijų rengia
mų balių, kur gausiai par
davinėjama stiprieji gėrlf 
mai ir kur tankiai neapsi
einama be muštynių. Da- 
bar, regis, ir tautinis lie
tuvių gyvenimas Įdek atgis.

Rockford, Ill.
Nedėlioj, lapkričio 19 d. 

š. m., vietinis klebonas iš 
sakyklos apskelbė, kad dau
giau jau nerijiksiąs dešim
tukų už sėdynes, f nes taip 
įsakė popežius. Ir išteisy- 
bės tas labai gerai, nes pir
miau būdavo, jaigu neturį 
dešimts centų, tai nei neik 
bažnyčion, o dabar gali .ei
ti ir be užmokesties garbin
ti savo Sutvertoj ą.

Lapkričio 25 dieną šv. 
Mykolo draugija parengė 
balių, kurin žmonių prisi
rinko nedaug, vienok Iškai
čius draugija uždengė. ALtf,

Neatsargus.
Vyras iškeliaudamas į 

pačią: — O jei delei svar
bių reikalų aš užsilikčiau 
ilgiau, pranešiu tau tele-* 
gramu.

Pati: — 
daug rupinties, 
mą jau radau parašytą ta 
vo kišenių j e.

vių draugijos, ir pasižadėjo 
kelios kitos prisirašyti atei
nančiame susirinkime, ir to
dėl, davimui progos visom 
draugijom turėti savo at
stovus Centralinėj Valdyboj 
ir Komisijose bei Komite
tuose, rinkimas visų virši
ninkų atidėtą iki sekančiam 
susirinkimui, kuris invyks 
utarninke, dienoje 19 gruo
džio, 1911, svetainėje para
pijos švento Jurgio, 8 vai. 
vakaro. Į kurį tai susirin
kimą ir kviečiami pribūti 
visų draugijų atstovai.

Be to, paskirta tapo ko
misija dapildymui instatų 
sulyg priimto projekto, 
idant skiriant Komisijas, 
Komitetus ir skyrius jau 
butų žinomos priedermės 
tų visų viršininkų.'"» - - -

Sulyg priimto nutarimo, 
tai atstovai iš visų dalių 
miesto Chicago, kur tik yra 
lietuvių draugijos, pristo
jusios prie Sąjungos, bus 
renkami į Valdybą bei Ko
mitetus, idant taip valdžia 
kaip lyginai ir dąrbas bu
tų vienodai padalintas tarp 
visų lietuvių musų miesto.

Išrinkus pilną Valdybą 
bei Komisijas ir Komitetus, 
ir Draugijoms inmokėjus 
savo mokestis, prasidės tik
ras Sąjungos darbas, kurio 
svarba likimui Chicagos lie
tuvių priklausys nuo noro 
Draugijų bei jų atstovi; 
darbuotis tautiškam labui.

Todėl svarba ateinančio 
susirinkimo yra labai dide
lė, ir prideryste kiekvieno 
atstovo yra pribūti ii’ jame 
dalyvauti.*
J. J. Hertmanovič, sekret.

Išimtinai del jos.
— Kuomet gi tėvas paga

liau mane išleisi už vyro?
— Po artimiausiam su- 

bankrutijimui; tas bus pa
skirta išimtinai del tavęs.

nėra 
turi 
bažnytinės apeigos čia kaip-; 
tai atšalę, nes vargoninin
kas — italas, o giesminin
kų kaip ir nėra, negu tik 
kada-nekada keli vyrai su
sirinkę pagieda prieš sumą 
“Pulkim ant kelių”., Šie
met liko pa statytamoky
kla, bet, stokuojanČ'pinigųį 
mokslas atidėta kitiems me
tams. Lietuvių vajkąi šie-- 
met kaip ir pirmiau lanko7 
miesto mokyklas. Lietu
viai čia yra skaitomi ne 
šimtais, bet tūkstančiais, 
yra 8 pašaipiuos draugijos, 
bet mažai čia kąs ką gero 
veikia, o draugijos tik po 
teismus -tąsosi. Lietuvos 
Sūnų draugija beveik kas 
nedėldienis parengia pra
kalbas, bet ir į tas prakal
bas mažai kas atsilanko. 
Socijalistai savo prakalbose 
prižada aukso laikus, bet ir 
tiems jų prižadams mažai 
kas tiki.. Vietinius lietu
vius pirmiausiai *užima —- 
tai girtybė, vyrai geria;, 
ūžia per dienas ir naktis, o 
nuo jų neatsilieka ir mote-| 
rįs. Musų miestelyje yra 
18 lietuvių karčiamų, o sve
timtaučių tris sykius dau
giau, tai kiekvienas gali su
prasti, kaip čia žydi-bujoja 
girtybė. Apie blaivybę čia 
dar nieko negirdėti, bet jau 
laikas butų vietiniams lie
tuviams pagalvoti kokiais 
jie keliais eina ir kokia lau
kia jų pačių ir jų vaikų 
ateitis. Lietuvis.
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soj šalyj opinija, kad bro
liai McNamarai yra nekalti. 
Jų pagalbai sumesta šimtai 
tūkstančių dolerių, o darbi
ninkų mitinguose keikta 
kapitalas ir visas šių die
nų surėdymas, o juo labau, 
kad patįs McNamarai pasi
sakę esą nekalti.

tai davusi žijuoti S. L. A. 
centro vyriausybei, kuri to 
pranešimo, ligšiol viešai ne- 
apskelbuąj fąigi išėjo tas, 
kad deleip.S. L, A. valdybos 
neranguiųo , , nereikalingai 
įžeidžiamą nękalti asmenįs.

VAKARINIŲ MOKYKLŲ 
' REIKALE.

14.
15.
16. 
•17.
18.
19.

GRUODIS.
K. Nikazijaus.
P. Kristinos, Valerijono.
S. Euzebijaus.
N. 3 savaitė po Adventų. Lozoriaus. >
P. Laukim. pag. P. M.
U. Nemezijaus. . -

20. S. Bertaininis pasninkas. Teofiliaus.

S®®?
Redakcijos Paramijimai.
Visuomenės gyvenime 

pasitaiko persilaužimo va

sios ilgų metų simpatijos 
prisieina staiga iš savo dū
šios išplėšti ir dūšią pripil
dyti aštraus pasmerkimo 
kartybėmis. Šitai išilgus 

• metus darbininkų luomas 
taisė ir dabino aukurius, 
ant kurių pagaliau pasodi
no savo vadovus, kuriais 
nusitikėta, kurie nuolatos 
garbinta už jų didelius nuo
pelnus, atliktus darbininkų 
labui, už jų karžygiškumus, 
kankynes. Kad tuo tarpu 
vieną gražią dieną tie dar
bininkų prakaitu padabin
ti aukuriai sugriūva ir dar
bininkų akinis pasirodo, 
kad tie ilgus me
tus garbinamieji vadovai 
yra ne kas kitas, kaip tik 
paprasti galvažudžiai, kri
minalistai.

Ir organizuotas darbais, 
ty. darbininkų unijos turė
jo teisę brolių Mc-Namarų 
nekaltumui tikėti, kadangi 
1906 metais juk panašus 
atsitikimas buvo, kuomet 
anglies baronai, kad suskal
džius anglekasių uniją, į 
savo1 tinklus buvo pagrie
bę organizacijos United 
Mine Workers of America 
tris viršininkus: Moyerą,' 
Haywoodą ir Pettiboną, 
buk tai už gubernatoriaus 
Steunenbergo nužudymą. 
Ir tuomet juk buvo atsira
dęs kaltės prirodymui liu
dininkas, taippat unistas, 
Harry Orchard, bendrakal- 
tis, kuris panašiai Ortie 
McManigalui paskutinėj 
byloj buvo plačiai daug ką 
pasakęs suimtųjų ir savo 
nenaudai. Ir tuomet orga
nizuotas darbas stojo unis
tų apgyniman, o garsus ap
gynėjas Darrow pagaliau iš- 
parodė suimtų unistų ne
kaltybę ir jie buvo paleisti 
iš kalėjimo. Tuomet gana 
vaizdžiai persitikrinta, kad 
didžiausias organizuoto dar
bo prašąs, kapitalas, nesi- 
gailįs nei spėkų nei turto, 
by tik greičiau suardžius ir 
visai panaikinus darbinin
kų unijas.

Ir štai po tam visam 
energijos išaikvojimui, po 
solidariškai milijonų darbi
ninkų simpatijai — didvy- 
riai-milžinai McNamarai 
krinta nuo... lazdų. Abudu 
McNamarai' historiškoje 
Amerikos kriminalistikos 
dienoje, gruodžio 1 dieną, 
nusimeta darbo su kapitalu 
kovos kaukes ir... prisipa
žįsta prie prune tarnų jiems 
kaltybių. Betarpiškai pri
sipažįsta, kad savo pirmai
siais melagingais tvirtini
mais jie apgaudinėjo orga
nizuotą darbą — milijonus 
darbininkų. Vienas jų di
namitu plaišinęs tiltus, o 
antrasis Los Angelese su- 
plaišinęs laikraščio “Ti
mes” namus, kur žuvo 21 
nekaltų žmonių.

* *
Išteisybės — tai 

baisus smūgis visiems, ku
rie tikėjo jų nekaltybei. 
Nūdien kapitalistai ir vy
riausybė jau kitaip ima 
žiūrėti į susiorganizavusius 
darbininkus. Nors, yra tie
sa, kad už vienatų šelmys
tes negalima kaltinti visuo
menės, už McNamarų ne
dorus darbus negalima pas
merkti darbininkų unijų — 
tai vienok tų 'poros nedorė
lių pasielgimas labai daug 
gali užkenkti Amerikos 
darbininkų reikalams. ! O 
kapitalistai panašios progos 
tik ir laukė.

buvo

* *
reikia atidžiai tė- 
to atsitikimo pa- 
Broliai McNama-

* *
“Kovoje” (No. 47) p. F. 

J. Bagočius vėl ėmė aiš
kinti apie reikalingumą prie 
L. S. S. pašalpinio- sky 
riaūs, geriau sakant orga
nizacijos.’. Kad p. Bagočius 
tuos dalykus pajudina, nė
ra stebėtiną, bet kam jam 
podraug ręikalinga šmeižti 
jau senai gyvuojančios lie
tuvių organizacijos? Tok
sai darbas išteisybės nėra 
socijalistiškas, nes ardymas 
jau gyvuojančių organizaci
jų ----tai nedoriausias
bas.

dar-

•štai 
(Su v.

“Lietuvos U-ke” 
kas iš Marijampolės 
gub.) pranešama:

“Lapkričio 23 dieną žan
daras Kislinskis : suėmė 
d-rą Grinių už caro garbės 
įžeidimą. Dalykas tame: 
prieš parodą koks tai iš 
Kalvarijos žydelis atėjo į 
namus pas d-rą Grinių su 
dviem paveikslais, klauzda- 
mas, ar jie tinka parodai. 
Vieną paveikslą d-ras Gri
nius pripažino tinkamu, ir 
pasiliko, l^ąid .išstačius pa
rodoje, kitą gi patarė ne
statyti, nes ant jo buvo pa
rašyta: “Bože caria chra- 
ni”, padirbtas caro paveik
slas ir da kokie tai žydiški, 
parašai. “Kas nors į tokį 
paveikslą žiūrėdamas paro
doje ištars ką nors netin
kamo — ir jiats įsišoks .ir 
npsmagumų bus žjnonpms 
ir parodos "komitetui”,o«— 
taip savo patarimą paaiš
kino d-ras Grinius žydeliui. 
Iš ,šito atsitikimo ir išėjo 
krata pas Grinių ir suėmi
mas...” .

Paskiau patirta, kad Gri
nius nugabenta Kalvarijos 
kalėjiman ir nežinia kaip il
gai jis ten bus laikomas.

Tai vis daugiausiai darbi
ninkai ir darbininkės, die
nomis dirbanti gyvulių 
skerdyklose, geležiniuose 
fabrikuose, ant aplinkinių

dar-

Tokias baisias valandas 
nūdien pragyvena organi
zuotas darbas Amerikoje 
broliams McNamarams nu
sitraukus kaukes. Suvie
nytose Valstijose nebūta 
kampelio, nebūta nei vienos 
darbininkių kuopos, iš ku
rių nebūtų plaukusios sim
patijos ir aukos apgynimui 
unistų, kaltinamų už cielas 
eiles dinamitinių pasikėsi
nimų ant svetimos nuosa
vybės ir pačių žmonių gy
vasties. Galima drąsiai pa
sakyti, kad visas Amerikos 
organizuotas darbas kaip 
vieni smegenįs ir viena šir
dis stojo suimtų McNamarų 
apgyniman, jų reikalą pa
keitė savu reikalu, atjau
čiant šventai, kad priešai 
suimtus brolius McNama- 
rus esąs aiškus kapitalo 
suokalbis, 
užkenkus 
farbui.

idant tuo budu 
organizuotam

Taigi tasai pavyzdis pa
starajame McNamarų rei
kale dar didesnes darbinin
kų eilėse pagimdė simpati
jas link tų suimtųjų bro
lių, o juo labiau, kad vy
resnysis McNamara buvo 
prievarta detektyvų suim
tas unijos valdybos posėdy j 
m. Indianapolis ir tuojau iš
gabentas į Los Angeles, į 
California valstiją. Toksai 
detektyvų pasielgimas, juk 
tai baisus piliečių teisių su
laužymas. Šios šalies kon
stitucija aštriai draudžia 
panašiai elgties su pilie
čiais. Tečiau konstitucijos 
visai nepaisyta. Tatai ir 
nedyvai, kad visa darbinin
kų armija už suimtuosius 
brolius stojo kaip kokia 
granito siena, nes buvo 
šventai manoma, kad suim
tieji yra kapitalistų aukos, 
nekalti žmonės. Žinomas 
dalykas, tuojau išsidirbo vi-

Dabar 
myties į 
sėkmės, 
rai jau pasmerkti: vienas
lygi gyvos galvos kalėji
man, o antrasis penkiolikai 
metų. Tas-dar nieko sau 
butų. Bet štai visą tą da
lyką į savo rankas pagriebė 
federalinė vyriausybė. Pa
siuntė į visus miestus gau
jas slaptų agentų, kurie ims 
areštuoti kiekvieną nužiu- 
romą asmenį, kadangi tiki
ma, jog tokių piktadarių 
kaip broliai McNamarai 
esama daug, jie metų eilė
mis dinamitą vo namus ir 
tiltus ir ligšiol kaltininkai 
nebuvo susekami. Dabar 
paaiškėjo kieno tai darbas. 
Daugiausiai nužiuromi dar
bininkų organizacijų vado
vai.

Tai puikus darbininkams 
pamokinimas. Gal nuo šio 
laiko darbininkų eilėse pra
sidės tikrasis valymas, ka
dangi tarp jų vadovų esa
ma daug vilkų, apsisiautu
sių avinėlių kailiais, ku
riems 
labas, 
lai.

* *
Suomių laikraščiai rašo, 

kad Peterburgo vyriausybė 
norinti įvesti Suomijoje 
degtinės monopolį, kai kad 
Lietuvoje ir kitur. Suomiai 
su girtuoklybe labai kovo
ja, pas juos degtinė par
duodama tik dideliais indais 
ir tai tik dideliuose mies
tuose. Mažuose mesteliuo- 
se ir sodžiuose degtinės vi
sai negalima gauti. Pel
nas iš degtinės Suomijoje 
eina apšvietos reikalams. 
Girtuokliai Suomijoje yra 
retenybė. Dabar gi Rusi
jos vyriausybė mano savo 
monopoliu Suomijoje pra
platinti girtybę ir tą blai
vią tautą prapuldyti. Suo- 

rankas 
šiaurės 
ant jų

rupi ne darbininkų 
bet asmeniški reika-

* *

miai regis ims į 
ginklus prieš. tas 
sunaus sumanomas 
galvų nedorybes.

tu*
- ‘ ‘ Amery ka-Echo ’ ’

Paryžiaus parodos lietu
viškojo skyriaus liekanų 
klausimas pagaliau išaiškin
tas. Išeina aikštėn, kad p. 
Giegžnas per “Tėvynę” vi
sai neteisingai ant p. J. Ga
brio užsipuolęs ir už tatai 
per tą pačią “Tėvynę” (No. 
48) p. Giegžnas p. Gabrį at
siprašo už įžeidimą.. “Liet. 
Žin.” gi tame pačiame rei
kale patėmija, kad tas pa
rodos liekanas p. Zaunįutė 
jau senai pavedus Lietuvių 
M. Dr-jai .Vilniuje ir apie

rašo, 
kad ScrantoiTO lietuviškos 
parapijos parapijonai, ilgus 
metus byliUėdamiesi su sa
vo vyskupu Už bažnyčią, 
pagaliau nusprendę vysku
pui nusižeminti ir prašyti 
priimti juos atgal savo glo- 
)on, suteikiant kunigą.

Taipgi!
■—• Apskųstasis, ar buvai 

kuomet nors nubaustas?
— Taip, ponas teisėjau, 

>et nesykį būdavau ir pa-

Paklausta sykį vienas 
prasigyvenęs rimtas sve
timtautis ateivis, kas jo 
nuomone yra geriausiu 
daiktu Suvienytose Valsti
jose?; ;■

Paklaustas be galvojimo 
atsakė: “vakarinės moky
klos”. ' • ‘

Tą tvirtinimą parėmė 
faktais iš savo paties gyve
nimo: “Pirm dešimties 
metų atkeliavau šion šalin, 
kaipo vargdienis vaikiukas, 
nepažįstantis jokio amato, 
kaip tik pramokęs skaityti 
ir rašyti. Amerikoje gyve
nimas man atrodė neper- 
daug linksmas ir laimingas. 
Išpradžių gavau darbą vieš
bučiuose, kur turėjau valy
ti spiaudyklas, paskui gren- 
džiau gatves, pagaliau dir
bau dar kelis visokius
bus, tečiau nei vienas dar
bas nebuvo atsakantis 
no troškimams. Nei vienas 
darbas man nedavė gvaran- 
cijos berupestingam pragy
venimui, kaip to reikalauja 
civilizuotieji žmonės. Taip 
nenaudingai praleidžiau iš
tisus metus, turėdamas ska
tiko tik tiek, idant butų ga
lima už ką pavalgyti ir pas
togėje pernakvoti; kad stai
ga vieną sykį iš savo tautos 
laikraščių .išskaičiau prane
šimą apie vakarines moky
klas, kur galima šis-tas pra
mokti. Taigi ir pamėginau 
tas mokyklas lankyti, ma
nydamas, ar kartais jos 
man ateity, neužtikrins- ge
resnio pragyvenimo. Ir 
tuo savo pasielgimu nieko 
nenustojau. Vakarais va
landas turėjau laisvas, o 
mokslas mažai lėšavo. Tai
gi įsirašiau vakarinėn mok 
kyklon ir nusprendžiau mo- 
kinties dailidystės naminių 
rakandų srity j.

Pabaigęs vakarinės mo
kyklos kursą, nusidaviau 
rakandų dirbtuvėn, kaipo 
mokantis dailidės darbą ir 
tuojau savaitėje aplaikiau 
12 dolerių mokesties.

Vakarinės-mokyklos mok
slas labai daug man pagel
bėjo dirbtuvės darbe, ka
dangi neužilgo palikau 
“foremanu”, o pagaliau ir 
pačiu užveizdu visame sti- 
inių rakandų departamen- 
;e. Iš vargšo be jokios 
ateities, ačiū vakarinei mo
kyklai, likau žmogumi, tu
rinčiu nuolatinį užsiėmimą 
susirinkau šiek-tiek pinigų, 
vaikus galiu pralavinti 
moksluose, o tautiečiams 
reikale suteikti pagalbą ir 
nuoširdų patarimą. Saviš
kiai mane myli, svetimtau
čiai gerbia. Jaučiuosi gy
venimu pakakintas.”

Vakarinės mokyklos iš-; 
jeisybėsyra tikra geradėjy- 
ste visiems žmonėms be ry
tojaus.

Žmogus po ištisios dienos 
’ 'sunkiam darbui už kąsnelį 

duonos, vakarines valandas, 
praleidžiamas 
naudos, gali 
geresnei ir 
ateičiai.

Už menką 
už pašventimą trijų vakarų 
savaitėje galima praplėsti 
savo apšvietimą plačiau ir 
išmokti bile kokio amato, 
turis paskui mums gali su
teikti užtikrintą būvį.

Vakarinių mokyklų nau
dą tobulai ima suprasti ma
žai uždirbantieji, nežinan- 
;ieji jokio amato, nes kaip 
rašo laikraščiai, tik viena
me mieste Chicago šiais lai
tais lanko vakarines moky
mas 30.000 darbininkų. Ar-

ma-

paprastai be 
pašvęsti savo 

laimingesnei

užmokestį ir

dasi visokių tautų: italų, 
graikų, žydų, lenkų, lietu
čių, vokiečių ir kitų.

' ’ _L _

Suvienytose Valstijose 
vakarinės mokyklos gyvuo
ją nuo pusės devynioliktojo 
metašimčio, nors, kaip, pa
rodo New Yorko historija, 
jau 1834 metais buvę mėgi- 
nimai inkūrti vakarines mo
kyklas sunkiai dirbančiam 
luomui.

Šiais laikais vakarinės 
mokyklos randasi visuose 
didesniuose miestuose ir 
nekurios jų, kaip Cooper 
Union New Yorke, Institu
tas Maryland Baltimorėj, 
Institutas Drexel Philadel- 
phijoj, taip augštai iškilu
sios, kad jos gali lenkty
niauti su aukštesnėmis die
ninėmis mokyklomis.

Draugija Young Men’s 
Christian Association, mil
žiniška idėjinė amerikoniš
ka organizacija, išsišakojus 
po visą šalį, taippat savo 
nariams steigia vakarines 
mokyklas. Tos mokyklos 
turi daug lankančių.

1901 metais apart Y. M. 
C. A. buvo Suvienytose 
Valstijose 931 vakarinių 
mokyklų, daugiausiai ryti
nėse ir vidurinėse valstijo
se.

Vakarinių mokyklų mok
slo programas ir vedimo 
systemas tur skirtumą nuo 
dieninių mokyklų iš sąlygų 
atžvilgio, kokiose atsiranda 
mokinys. Kas lanko dieni
nę mokyklą, tašai išimtinai 
gali pasišvęsti vienam mok
slui, kadangi tam tikslui 
tūri pakaktinai laiko, kad 
tuo tarpu žmogus nusidir
bęs ir atitrukęs nuo darbo 
jau tiek daug negali atlikti 
vakaro metu.

Vakarines mokyklos mo
kinio išmintis neturi tokio 
tamprumo ir miklumo, ko
kius turi dieninės mokyklos 
mokinys, kuris mokslui iš
imtinai atsidavęs. Vakarinė
se mokyklose mokiniams 
mokslas išguldonfa dau
giausiai praktiškai bile ko
kioje mokslo šakoje, kad tuo 
tarpu dieninėse mokyklose 
mokiniams išguldama mok
slas iš pačių išminties šalti
nių. Vakarinėse mokyklo
se daugiausiai mokinama 
visokių reikalingiausiųjų 
amatų. Šitas taigi moky
klas gali lankyti be jokios 
gėdos visokio amžiaus kiek
vienas darbininkas.

Lygiai 50-čių metų darbi
ninkas, kuris trokšta bile 
vienoje amato šakoje arčiau 
susipažinti su darbu, kaipir 
jaunikaitis, kuris savo loc- 
nomis jėgomis trokšta pa
matyti sau geresnę ateitį, 
gali susitikti vakarines mo
kyklos suole be jokios sau 
sarmatos, pajuokos ir paže
minimo.

Kiekvienas peržengiantis 
.tos mokyklos slenkstį varo
mas trūkimu; jis supranta 
kovą už būvį ir nesistebi 
kitiems, kovojantiems taip
pat kaipir jis.

Kas nori likties kokiuo 
nors specijalistu, kas nori 
nuo savęs nusimesti papras
tojo darbininko jungą, ta
sai skubinasi lankyti vaka
rines mokyklas, ir iš tenai 
išeina su bent vienu ama
tu pilnas vilties turėti nuo
latinį sau darbą ir pagerinti 
savo būvį.

Toksai žmogus ateity ne

duoti kyšius, by tik ilgiau 
pasilaikius darbe. Vakari
nė mokykla išmokįs jį gerb
ti save, suteiks jam duoną 
ir pasikakinimą,

Taigi ir nedyvaij kad dar
bininkui Amerikoje geriau
siu daiktu yra vakarines 
mokyklos.

ŠISTAS.

Chicagos policijantai — 
garsus didvyriai; bet Chica
gos saliuninkai stovi, dai 
ant augštesuio laipsnio: 
kuomet vienas policijantas 
1-mą valandą nakčia . vie
nam saliuninkui patėmijo, 
kad šis turįs tuojaus už
daryti savo saliuną, saliu- 
ninkas už tai policijantą ne
ik išbarė ir iškoneveikė, 
bet dar išmetė laukan. Iš 
jokio policijauto miestas, 
regis, neturės jokios nau
dos. Gerai dar, kad saliu- 
ninkas neuždarė policijan- 
;o šaltoj on už kėlimą nak
čia betvarkės.

Šiaurinėj Amerikoj pra
sidėjęs judėjimas su tikslu 
suorganizuoti pašalpinėn 
organizacijom visus indi jo
nus. Visų indi jonų gimi
nių atstovų didi konvencija 
šią žiemą rengiama mieste 
Washingtone. Sutraukus 
visus indi j onus vienon di- 
delėn broliškos pašalpos or- 
ganizacijon, bus galima juos 
sulaikyti nuo galutino išmi
rimo, pakelti jų kultūrą ii 
jasai projektas vertas pa
rėmimo. z Jei šiame krašte 
visos intekmingesnės tautos 
ir giminės gali organizuo- > 
;ies į tvirtas milžiniškas or
ganizacijas, tai kodėl nega- 
etų panašiai pasielgti taip

pat ir patįs tikrieji ameri
konai, o iudijonai be abejo 
nės yra tais tikraisiais 
amerikonais.

Ko jau čia, Amerikoj, 
negali atsitikti. Šitai nese
nai persitikrinta, kad kan
didatas į polici j autus mies- 
;e New Yorke esąs iš pa
šaukimo plėšikas ir jau ne 
vieną sykį jis parodęs ta
me darbe savo miklumą. 
Stebėtinas dalykas, kad 
joksai “miklus” ir “gabus” 
žmogus, užuot kandiduoti į 
policijos viršininkus, pasi- 
eakina ‘paprastojo polici- 
jauto tarnyba. O juk Ame* 
riko je viskas galima.

Žymesni ir pažangesni 
chinai pasakoja, kad jie sa
vo gimtinį kraštą, Chinus, 
norinti padaryti respublika 
ant Suvienytų Amerikos 
Valstijų respublikos pavyz
džio. Tai dailus sumany
mas, vertas pasėkimo, bet 
jei išteisybės chinai savo 
šaliai velija ką gera, tai vie
nok su tomis reformomis 
tegu bus labai atsargius, 
idant kartais savo šalyj ne- 
priveistų išnaudojančių sa
vo tautą pramonės-pirkliš- 
kų trustų ir politiško suiri
mo. Jei to įstengs jie pa
sisaugoti, tai išteisybės 
Ameriką pavys arba kokiu 
pusamžiu aplenks...

Pirmutinė padėkayonės 
dienai proklemacija Suvie
nytose Valstijose buvo iš
leista pirm 116 metų pirmo
jo prezidento Jurgio Wash- 
ingtono ir tasai akylus do
kumentas su prezidento ori
ginaliu parašu ir ligšiol dar 
užlaikomas tautiniame ar
chive. Toji proklemacija 
buvo apskelbta sausio 1 die
ną 1795 metais ir padėka-

reikalaus prieš “bosus” be, vonės diena paskirtą ąnt !§• 
kepurės stovėti ir aniems tos dienos vasario.
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POLITIŠKOS PARTIJOS 

SUVIENYTOSE VAL
STIJOSE.

Pasibaigus karui už pasi
liuosavimą nuo Anglijos 
pavaldinystės, atstovai try
likos Amerikos kolionijų su
važiavo Philadelphijon su
taisyti naujai respublikai 
konstituciją. Kovo 4 dieną 
1789 metais toji konstituci
ja ingavo galę ir Jurgis 
Vašingtonas priėmė pri- 
siegą pirmojo Suvienytųjų 
Valstijų prezidento.

Taisant konstituciją, at- 
’ stovų konvencija pasidali
no į dvi frakciji, kurios ir 
uždėjo pamatus busian
čioms politiškoms parti
joms. Buvo tai federalis- 
tai ir antifederalistai. Pir
mieji reikalavo įvesti stip
rią centralinę vyriausybę, 
kuri kontroliuotų atskirų 
valstijų savy valdą. Ant
rieji žiurėjo į respubliką, 
kaipo į laisvą atskirų vals
tijų susivienijimą, kuriame 
kiekvienai valstijai turi bū
ti suteikta teisė kada tik 
norint atsiskirti iš susivie
nijimo. Nesutikimai šių 
dviejų partijų tame klausi
me tęsėsi 70 metų ir paga
lios perėjo į naminį karą 
1860 metais.

Prezidentaujant Vašing- 
tonui, antifederalistai per- 
sikrikštino demokratų-re- 
pub]ikonų partija.

Pirmuoju du prezidentu 
buvo federalistai; vėliaus 
dem.-republikonai pradėjo 
ingyti galę ir sekantieji trys 
prezidentai prigulėjo jų 
partijai.

1812 met. iškilo antrasis 
karas su Anglija. Federa
listai ėjo prieš* karą, bet 
prezidentu tuomet buvo 
dem,-rėpublikonas Madison 
ir karas liko apskelbtas. 
Suvienytoms Valstijoms 
laimėjus tąjį karą, susti
prėjo dem.-republikonų in- 
tekmė, o federalistų partija 
taip nustojo vardo, kad 
1817 metais ji liko visai 
prašalinta nuo politiškos 
arenos ir sekančiais 9 me
tais Suvienytose Valsti
jose gyvavo tiktai viena 
partija — demokratų-repu- 
blikonų. 1828 metais pas
taroji partija atmetė ant
rąją dalį savo vardo ir nuo 
to laiko iki šių dienų ji va
dina save demokratų parti
ja-

Nuo 1825 metų prasidėjo 
kova muitų klausime. De
mokratai reikalavo sumaži
nimo muitų, bet šiaurinių 
valstijų fabrikantai susior
ganizavo nacijonalinių re
publikonų parti j on apgyni
mui augštųjų muitų.

1832 metais įvyko pirmas 
svarbus pasipriešinimas fe- 
deralinei vyriausybei. Val
stija Pietinė Karolina įve
dė įstatymus, laikančius 
augštesnius muitus priešin
gus konstitucijai ir atsisky- 
'“rė nuo Suvienytųjų Valsti

jų. Prezidentas Jackson 
apskelbė, kad tas atsiskyri
mas yra paprastas maištas, 
valstijoj įvedė karo stovį ir 
sukilimą numalšino ka
riuomene.

1836 metais nacijonaliniai 
republikonai perkeitė savo 
partijos vardą ir pasivadino 
save “Whigs” (revoliucijos 
šalininkai).

Tuomi laiku jau vis smar- 
kau buvo pradedama kelti 
vergų klausimas. Pietinė
se valstijose, kur išimtinai 
plėtojosi agrikultūra ir kur 
milžiniškose medvilnės ir 
tabako plantacijose dirbo 
milijonai nigerių, vergija 
buvo laikoma būtimi dttk- 

tu. Šiaurėje gi išsiplėtojo 
pramonė ir tenai vergai ne
buvo reikalingi. Delei to 
tai pietinės valstijos reika
lavo dar daugiau išplatinti 
vergų pirklybą, šiaurės gi 
valstijos stengėsi visai pa
naikinti vergystę ir paliuo- 
savo visus savo vergus.

Šiaurėje susiorganizavo 
kelios partijos, reikalaujam 
čios paliuosuoti vergus. 
Svarbiausiąja tų partijų bu
vo “Abolitionists” (vergų 
išliuosavimo šalininkai), 
kuria j a vadovavo žinomas 
poetas Whitmier ir literatas 
Lloyd Harrison.

50-jų metų pradžioje de-. 
mokratų partija skilo į dvi 
dalis: Šiaurės ir Pietų de
mokratai. Vergų klausi
mas ir pagimdė tą partijos 
skilimą. Pietų demokratai 
stengėsi pravesti įstaty
mus, kurie leistų įvesti ver
gystę naujai prijungtose že
mėse, šiaurės gi demokratai 
priešinosi tam.

1856 metais “Abolitio
nists”, “Whigs”, šiaurės 
demokratai ir keletas kitų 
smulkesnių“ partijų susijun
gė vienon republikonų par
ti j on, palikusioj galinga de
mokratų partijos priešinin
ke.

“Prasidėjo garsi preziden
to rinkimų kampanija 1861 
metais. Republikonų par
tija savo programai! įnešė 
sekančius punktus: 1) ver
gystė negali plėtotis toliau 
tos teritorijos, kurioje ji 
jau yra; 2) augštieji muitai 
turi pasilikti; 3) centralinė 
vyriausybė turi didesnes 
teises už atskirų valstijų 
vvriausvbes. • •/

Rinkimuose pietinės val
stijos grąsino atsįskirsią 
jaigu prezidentu liks išrink
tas republikonų partijos 
kandidatas. Bet republiko- 
nai jau buvo ingi j ę šiaurinių 
valstijų simpatiją ir Ab
raham Lincoln, jų kandida
tas, liko išrinktas preziden
tu.

Tuomet prasidėjo kruvi
nas naminis karas. Po pen
kių metų žiaurios kovos, iš
deginus sodybas ir miestus, 
išvaikius ir išžudžius gyven
toj us, pietinės valstijos tu
rėjo pasiduoti federalinės 
vvriausvbes valdvmui. Ka- v v .

nuolės ir šautuvai republi
konų Šiaurės numalšino de
mokratų Pietus. Laimėjus 
Šiaurei, republikonų parti
ja ingavo galę. Demokratų 
partija nustojo veikusi, 
kaip tas pirmiau atsitiko 
su federalistais.

Nuo 1860 metų iki šiam 
laikui republikonų partija 
savo rankose tvirtai laiko 
šalies politiką. Tiktai 1885 
metais, vadovaujant Cleve- 
land’ui, demokratų partija 
vėl paėmė valdymo vairą į 
savo rankas, bet neilgam. 
Po Cleveland’ui prezidentu 
buvo Harrison’as (republi- 
konas}, paskui vėl Cleve
land’as, o toliaus jau išim
tinai republikonai.

Kongreso rinkimai perei
tais metais parodė, kad de
mokratų partija vėl atbun
da, kadangi kongresai! liko 
išrinkta dauguma atstovi; 
demokratų. Sunku pasaky
ti, kokias pasekmes turės 
rinkimai 1912 metais. Gal 
būti demokratai vėl paims 
savo rankosna valdymo va
dovystę. Bet šalis tame 
nieko nelaimės, persimai
nius tokiai politikos deko
racijai. Cleveland’© valdy
mas ir panika 1893 metais 
aiškiai parodė, kad ir de
mokratai nepagerįMą liau
dies gerbūvio, ; < "

Abidvi minėtos partijos- 
remiasi beveik vienokiais 
pamatais ir sunku butų 
pravesti ribas, atskiriančias 
jas vieną nuo kitos. Abie
jų partijų lyderiai vienodai 
atsidavę kapitalui, kuris 
tankiai juos paperka. Abi
dvi partijos yra'reakcijoni- 
nės, ir vargiai galima butų 
pasakyti, jog viena yra pa
žangesnė už kitą. Nacijo- 
naliniai programai abiejų 
partijų 1910 metais yra ge
riausia rodykle to, kad skir
tumas tarpe jų apsiriboja 
tiktai lyderių ambicijoj. Iš 
dešimties svarbiausių tų 
programų punktų abi parti
jos sutinka devyniose. Tik
tai negali dar jos susitai
kinti muitų klausime. De-. 
mokratai reikalauja suma
žinimo muitų, republikonai 
—* pakėlimo.

Apart šių dviejų partijų 
Suvienytose Valstijose yra 
dar keletas, kurios šalies po
litikoje lošia tiktai antra- 
rankę rolę. Seniausia iš jų 
— partija ‘ ‘ Prohibition ’ ’, 
suorganizuota 1869 metais. 
Toji partija reikalauja už
drausti stipriųjų gėrimų 
pardavinėjimą

Yra dar dvi sOcijalistų 
partijos: “Socialist Labor” 
ir “Socialist”. Pirmoji 
partija turi savo skyrius’30 
valstijų. Nacijonalinis pir
mosios partijos programas 
reikalauja darbininkų susi
jungimo, klesinio susipra
timo pamatais, kovai už 
ekonominį pasiliuosavimą.

Antroji partija turi savo 
skyrius 42* valstijose ir sa
vo atstovą kongrese. Wis- 
consino valstijoj ji žinoma 
vardu socijal-demokratų 
partija, o Minnesotos vals
tijoj — “Public Owner
ship ’ ’ parti j a. ; ■

Abidvi šios partijos ne
skaitlingos ir jų narių pris- 
kaitoma tiktai keliosdešiim 
tįs tūkstančių. Silpna yra 
ir jų spauda, kuriai stokuo- 
ja ir materijalinės paramos 
ir inteligentiškų spėkų. 
Republikonai ir demokratai 
vartoja spaudos galybę ir 
savo rankose turi geriausius 
ir intekmingiausius perijo- 
dinius leidinius.

Visos minėtos partijos 
stato savo kandidatus į Su
vienytųjų Valstijų prezi
dentus. Bet apart jų kiek
vienoj valstijoj yra dar vie
tinės partijos, kurių veiki
mas nepereina tos valstijos 
ribų. Jų skaitliuje žymi 
yra partija “Independent”, 
įsteigta New Yorke milijo
nieriaus Hearst’o ir palai
koma labai populiarinę jos 
įsteigėjo spauda.

Nežiūrint to viso, politi
kos galybę visoj šalyj turi 
republikonų ir demokratų 
partijos, kurios laikas nuo 
laiko viena kitai nusileidžia 
savo pirmenybe ir intekme.

L. P.

AUKSAS.

Visos civilizuotos pasau
lio tautos taip labai numy
lėjo auksą, kad viskas, kas 
joms yra geriausia ir bran
giausia, vadina auksu. Taip 
pav; motina, glamonėdama 
savo kūdikį, sako jam: 
“mano tu aukseli”. Apie 
geruosius laikus sakoma: 
“auksiniai laikai”, apie ge- 
rasiąs širdis: “auksinės 
širdįs” ir tt. Vienu žodžiu 
sakant, žmonės tik mąsto ir 
svajoja apie auksą, kaipo 
apie savo dūšios išganymą, 
o retkarčiais dar ir daugiau, 
nežiūrint, kad Kristus peri 
spėjo apaštalus: jog leng- 

riau kuprPtfi’ ^erlyšti pei 
adatos auselę,1 hei turčiui 
išeiti danghūsO: karalijos, 
nes turtai atšaldo širdis ir 
žmoguje, pagimdo puikybę.

Iš to taigi 'feumylėjimo 
norėtumėm^Aukse vaikščio
ti, ąnt auksinių rakandų sė
dėti, iš auksinių indų val
gyti ir aplink save vientik 
auksą matyti. Bet nega
lėdami savo norams užga
ną padaryti, apsigaudinėja
me“ paauksuotais daiktais, 
kadangi neišsigalime turėti 
tikro aukso daiktus.

O juk žmonėms, mokan
tiems rimtai mąstyti, auk
sas visuomet tur priminti 
daug nuoskaudų ir žmonių 
nelaimių. Pradėjus nuo 
pasmerktojo Siberijos ka
syklose, kuris savo krauju 
ir ašaromis aplaisto kiek
vieną aukso trupinėlį, iš
kastą iš žemės gilumos sa
vo žiauriems budelianis. 
Paskui argi galime but įsi
tikinę, kad tasai blizgantis 
pinigėlis, kurį laikome ran
koj, nebuvo kuomet nors 
piktadarybių arba nelaimių 
priežastimi? Taigi nepri
dera mums perdaug mylėti 
auksas, bet juomi naudoties 
tik kaipo pragyvenimui 
pragumu, arba suvartoti 
artymų gelbėjimui-.

Pirm Kristaus “Mažojoj 
Azijoj gyveno galingas ka
ralius Krezus', kuris savo 
rumuosna sukrovė tokius 
milžiniškus turtus, kad ir 
ligšiol pas visas tautas ga
lima išgirsti patarlė: ‘-‘tur
tingas kaip Krezus”. Iš to
limų' šalių susivažiuodavo 
žmonės pažiūrėtų ir štębė- 
ties Krežūso turtais. Vie
ną sykį su kitais žmonėmis 
ten atkeliavo taippat ir 
Gf K Iki j oš išminoms 1k vtftdiį 
Solonaš;' ktiris §a'W* Hutai 
raŠė: įstatymus. Apžiūrėjo 
ir jis karališkus turtus, bet 
neišreiškė savo nusistebėji
mo, tarytum, to visko riėbu- 
tų matęs.

Užgautas tuomi Krezus 
paklausė išminčiaus: ar ži
notų jis ką tokį už jį tur
tingesnį ir laimingesnį. Į 
tai graikas atsako: “Kara
liau, daug perkeliavau že
mių ir mačiau daug žmonių, 
bet išteisybės tokio turtin
go žmogaus niekur nema
čiau”. Karaliui buvo ma
ža tokio pagyrimo, jam no
rėjosi dar išgirsti, kad iš
minčius jį pavadins vienu 
laimingiausiųjų žmonių. 
Bet koks Krežuso buvo nu
sistebėjimas, kuomet išgir
do sekantį astakymą: “Pa
žinojau — tarė Solonas — 
atėnietį, kuris gražius ir ge
rus vaikus išauklėjo, pas
kui susilaukė tokių pat 
anūkų, o ant galo pats žu
vo kovoje už tėvynę; Atė
nuose jį visi atmena ir pri
simena, tasai taigi ir buvo 
vienas laimingiausiųjų.”

Turčius Krezus manė, 
kad dabar išminčius paei
liui į jį mirėdyš kaipo lai
mingiausią žmogų, taigi 
tuojau ir pakįausė: “O kas 
toksai po anam gali but 
laimingiausią#?’JI Salonas 
atsakė: “Dų broliai, grai
kai jaunikąįčią^ tvirti ir 
gabus, kurie. olimpiškuose 
žaisluose lažybas laimėjo. 
Abudu labai mylėjosi ir- 
mylėjo karštai savo senutę 
motiną. ' Sykį, kuomet se
nelė neturėjo kuo nuvažiuo
ti šventynėn pasimelstų, pa
tįs jos vežiman įsikinkė, o 
žmonės anais stebėjosi ir 
sveikino motiną, kad tokius 
sūnūs išauklėjo. Sujudin
ta tuomi moteriškė iš gilu
mos širdies dėkojo Dievui 
už suteiktą jai tą palaimą

Prancūzų laikraščiai ap; 
skelbė sekančią politišką sa
tyrą:

Italai užima Tripolį, sa-. 
kydarni: “Meldžiame mums 
to neskaityti už blogą, nes 
taip elgiamės vardan augš- 
tosios civilizacijos”. Tur
kija tuomi skundžiasi.

Turkija sutaiso albanų 
skerdynes ir skelbia: “Tai 
ne krikščionįs, bet fanati
kai”. Austrija protestuo
ja prieš tai.

Austrija užgrobia Bosni
ją ir Hercegoviną po prie
danga pirklybos parėmimo 
tose provincijose. Rusija 
neužsiganėdinus tuomi.

Rusija pasisavina sau Af
ganistaną, tvirtindama: 
“ Platysianti Europos kul-, 
turą, siųsdama ten kazo
kus, kaipo mokytojus”. An
glija užsirustinus.

Anglija leidžia indusams 
mirti alkiu ir marina juos 
opiumu. Šalę to skelbia, 
jog tuomi norima suregu
liuoti badiųečių nelaimes, 
kurios prieš, anglų pribuvi
mą Indijon buvo daug bai
sesnės. Franci j a iš tos pro
gos atsišaukia į Europos są
žinę.

Francija apglobia Morok- 
ko, idant padaryti galą te- 
naitiniai anarchijai. Vo
kietija šaukia: “Laikykit 
vagį!”

Vokietija ‘įveda Alzaci- 
jon ir Lotarangijon policiji- 
nį valdymą, terorizuoja Ka
merūną, idant visur vieš
patautų tvarka ir pažanga. 
Belgija išreiškia savo nepa- 
siganėdinimą.

Belgija papildo biauriau- 
sias piktadarystes Konge; 
paremdama tokius pasielgi- 

i.;; . < '

ir melde savo vaikam lai- 
tn^iatisįios klotas . ir jas 
meldimas liko išklausytas.”

“Tai" jau taip kainuoji

^ytl.'BURNSi

Photos co--rtsrht bv American Press Association I9>1 ,
Broliai McNamarai pasmerkti kalėjiman ir garsus 

detektyvas Burns, kuris tuos brolius ir kitus piktada
rius susekė ir suėmė.

mano laimę, jei jau suly
ginti nenori nei su anaįs 
žmonėmis?”

“Karaliau — atsakė So- 
lonas — retkarčiais varg
dienis žmogus esti laimin
gesnis už turtingą, nes argi 
skaitant žmogaus gyvenimą 
ant 70 metų, kas padaro 
25.000 dienų, galima pavą- 
dinti žmogų už jo gyvasties 
laimingu, gangreit kiekvie
no rytojaus likimas jį gali 
padaryti nelaimingiausiu?”

Ir netrukus Krezus per
sitikrino apie Solono žo
džių teisingumą. Šitai Per
sų karalius Cirus užpuolė 
ant jo su sava kariuomene 
ir pergalėjo, o suimtą Kre
zų prisakė ant laužo sude
ginti. Kuomet liepsnos jau 
laižė karališkas kojas, ne
laimingas Krezus atsiliepė: 
“O, Solonai, Solonai, Solo
nai!”

Cirus, išgirdęs jo balsą, 
prisakė Krezu nuo laužo nu
traukti ir paklausė, ko jis 
šaukiąs. .

“Šaukiuos Solono, išmin
čiaus, kurio su manimi pa
sikalbę j ūnas turi but atmin
tinas visiems svieto kara
liams” ir apsakė jam visą 
su išminčiumi pasikalbėji
mą.

Nenorėdamas panašaus 
likimo sulaukti sau, Cirus 
dovanojo Krezui gyvastį.

Jei tie visi, kurie krauna 
auksą, visupirmu pasisteng
tų ingyti sau aukso širdis 
ir galvas, nebūtų sviete tiek 
daug skurdo, nes* kas-gi iš 
pinigų, jei širdis yra akme
ninė, o dūšia šalta ir apmi
gusi., ..... -i ....

VISASVIETINIS KARO 
IR PLĖŠIMO ŠOKIS.

mus savo - siekiais suteikti 
šaliai ir žmonijai ekonomi
nę pažangą. Holandija 
atsišaukia į civilizaciją.

Holandija įveda ant Ja
vos. ir ant Šundajaus salą 
teroro viešpatavimą, nes jos 
nuomone valstybė turi per
sekioti sauvalę ir maištą. 
Amerika išmetinėdama 
skelbia svietui tas pikta
darystes.

Amerika žiauriai išsklei
džia žvaigždėtą Vėluvą ant 
Filipiną. Japonija protes
tuoja.

Japonija smaugia Korea. 
Chinai kelia trukšmą.

Chinai uždeda Tibetui
senos 
laužo

uždeda 
kontribuciją vardan 
tradicijos. 0 -Rusija 
rankas.

Rusija inkvizicijos budu 
kankina politikos kalinius, 
kadangi galinga tauta gali 
plėtotis tiktai tuomet, kuo- 
mes įstengs pasiliuosuoti 
nuo supuvusių savo narių. 
Italai atsisako -priimti Ru
sijos barbarą į savo namus.

Italai... skaityk išpradžių.

KOKOVCEVO POLI
TIKA.

žinoma yra Rytų legenda, 
kaip vienas varguolis atė
jęs skundėsi muilai (maho
metonų dvasiškasis), jogei 
šeimyną jis turįs didelę, o 
grintelė jo maža:

— Ankšta, trošku, 
mokyk, kaip prašalinti var
gą-

— Ar turi tu avių? — pa
klausė muilą.

— Dvi labai liesas.** -
— Pastatyk jas savo grin- 

čion.
— Muilą?, 

varguolis.
-— Ne tavo dalykas, išpil- 

dyk ir ateik už savaitės.
Atėjo ir skundžiasi:
— Dar ankščiau,
— O karvę turi?
— Vos gyva.
— Ir ją pastatyk grin-

nustebo

Ten-pat vėliaus muilą Ke
pė pastatyti ir apšiapušj 
kupranugarį.

Varguolis ir jo šeimyna 
visai troško. Tuomet su

išvesti kupranugarį. Atėjo 
varguolis ir dėkoja:

— Ačiū, dabar jau galima 
kvėpuoti.

— Išvesk karvę.
Išvedė, ir džiaugiasi.
— Cha-cha, kaip dabar 

ruiminga. •
— Na, dabar išvyk ir 

avis.
Išvijo ir krykštauja:
— Juk dabar pas mane 

kaip sultono rūmuose, nors 
imk ir šok.

Mullos rolė rusą politi
koje pasidalino į dvipuses.

Pirmąją, nedėkingą, pa
siėmė Stolypinas. Beldėsi 
į jo duris suvaržytas rusą, 
gyvenimas:

— Trošku, gyventi nega
lima, ankšta.

Stolypinas atsakė cirku
liarais, nepaprastais įsaky
mais ir paliepimais:
--- Įvesti gyveniman sus

tiprintas apsaugas, karo 
stovį. Įveskite karvę, ar
klį, asilą. Apribosim Suo
miją, sumažinsim Lenkiją, 
susiaurinsim rinkimą tei
ses, mokyklai duosime mi- 
nisterį Kasso,%nacijonalizuo- 
sim visą Rusijos gyvenimą.

Ir štai jau nėra gyvo mul- 
lo-įvedėjo. Jo vietą už
ėmė Kokovcevas. Ką jis 
pradės veikti?

Jaigu jis pradžioj “savo 
karjeros nors paliuosuos 
rusą gyvenimą nuo dovaną 
savo pirmtakuno, tai ir ta
da jau rusų ankštumoj bus 
jaučiama kaipir liuosiau. 
Tiktai tokios rolės iš Ko- 
kovcevo ir laukia rusą vi
suomenė. J. Petrov.

Geras patarimas.
A. : — Ką turiu veikti, 

idant turėčiau baltas ran
kas?

B. : — Hm, neveik nieko...
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Lietuviai pardavėjai beveik kožnam skyriuj.

MES parodysim daug didesnį rinkinį
žaislų visoje vakarinėje dalyje miesto.

MOKYKLA ŠOKIŲ.

\

ĮJKLEIN Szią Sanvaitą 
Atdara vakarais 

iki 9 vai.
Kitą Sanvaitą 

Atdara vakarais 
iki 10 vai.

P. STEPONAITIS
Liėtuvys Pardavėjas

Klauskit No. 117

Charles P. Šatkauskas 
Vyrų drapanų pardavėj. 

No. 237

PETER JEČIUS 
General Pardavėjas 

No. 33

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

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

LIETUVIŠKAS 
BUFFETAS.

Fas neturi narvinės. Pakeleivingi 
t’gu a.ailanko prie mi są, o mes Jums 
duosime atsakančią vietą pailsi ir pa
tarnavimą visokiuose reikaluose.

Lieku su godone,
Kasparas Idzilevicze, 

3200 Auburn Av.

Dvigubos Pirklystes Markes kas dieną iki pat Kalėdą.

Pilnas tankius tavorų kožnam 
skyriuj suteiks Kalėdoms pirkėjam smagumą. -

SPECIALISZKAS išstatymas šven- 
; tems tavorų visokių gatunkų - nau

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

Visi Žaislai randasi 
ant trečių lubų.

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

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

(48—50).
Didelis Vyno ir Likierių
Isz pardavimas!

DYKAI! DYKAI!
Butelis gryno vyno—Didelis gražus importuotas 
Kalendorius —Vaistinis stiklas ir Kreicorius
DYKAI su $1.00 pirkiniu arba daugiau pas
IRA ROSENZWEIG, 111 W. Van Buren St.
Didžiausia likierių krautuve Chicagoje.
Mes parduodame visokių gatunkų Amerikoniškų, Prancuzinių, 
Rusiškų, Ispaniškų, Vokiškų ir Angliškų Vynų ir Likierių, 
arba taip sakant iš visų šalių svieto.

.95

Czia keletas musu kainu per šitą 
ant švenčiu pardavimą:

Importuota Hennessy
Brandy butelis .... $1.25 

Old Crow Degtinė 
butelis ............. .

Old Underoof Degtinė
butelis ..................... .95

Sunny Brook degtinė bute- 
liuota in Bond ...... .90

Canadian degtinė 
butelis .............  1.10

Old Taylor degtinė 
butels ... ...................90

Castle Square degtinė (10 
metų sena) butelis 1.00

Rock & Rye degtinė 
butelis ................... 55

Fine California Port Wine 
už galionų.................85

Degtinė arba Brande 4 me
tų senumo už galionų 2.00 

Degtinė arba Brande 6 me
tų senumo už galionų 2.50 

Degtinė arba Brande 8 me
tų senumo už galionų 3.00 

Degtinė arba Brande 12 me
tų senumo už galionų 4.00
Atminkit kad mes turime visko 

kas tiktai yra iš Likierių ir Vynų.

IRA ROSENZWEIG
III W. VAN BUREN ST. (3 durys In vak. nuo Clark st.) CHICAGO. 

Telefonas Harrisnn 630.
Pristatom į namus į bile dalį miesto arba išsiunčiam į visas, dalis 
Jungtinių Valstybių. Kataliogus siunčiam dykai visiems košt i- 
mieriams kituose miestuose gyvenantiems.

UŽSIRAŠYKITE “KATALIKĄ”

c Jas a DAfiis
*- KRITIKOS, SATYROS IR JUOKU MKNESINIS4AIKRASTIS ... ... .y

r Išeinąs kas 10-ta diena kiekvieno mėnesio. /■
?" Metams lėšuoja $1.00. <as;. nori sočiai prisijuokti

Dagį” tuojau užsi-. iš Amerikos lietuvių politikos, tegu
Pavienis numeris tik 10c. 

pavienius numerius galima siųsti ir markėmis.
Laiškus rašydami visuomet pa- 

j dėkite tokį adresą: .“DAGISPUBL.CO.
3244S.M0RGANST.

CHICAGO ILL

rašo.
Už

Kambarys Optiszkas

PATENTED

Atminkite

BIRUTE
LIETUVIŲ TAUTOS VEIDRODIS.

Savaitinis laikraštis skiriamas visiems lietuviams.

■T.-yAM"' ■ ■■ — <

• - —• - —— -- _ ... — _

“BIRUTĖ” išeina kas pėtnyčia Tilžėje (Ma
žojoje arba Prusij Lietuvoje). ... ..

“BIRUTĖ” yra vienatinis Prūsų lietuvių laik
raštis, kuris visu pasišventimu darbuojasi1 atgaivinti 
savo brolius tautiškai.

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

“BIRUTĖ” jau eina trečius metų| ir supažin
dina savo skaitytojus ypačiai su reikalais Hrusų lie
tuvių, šalę to praneša apie lietuvių- tautiškų ir kul
tūriškų kilimų Didžiojoje Lietuvoje, Ąmgrikoje ir 
Anglijoje.

“BIRUTĖ” nori būti “apžvalga”- visoms ap
žvalgoms, ant kiek jai pasiseks tų įvykdinti, priguli 
nuo savo tautiečių.

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

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

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

Lietuviškoje aptiekoje

Krzywinskio

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

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

Priimame visokius taisymus akinių. Turime vi
sokių gydančių žolių- nuo visokiij ligų ir viskų kas 
reikalinga aptiekorystėje, 
dykai. Taippat išdirbant 
nius nuo visokių ligų, 
miausios, persitikrinkit 
sų tavoras yra visados

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

Atsiduodamas jūsų atminčiai garbingi tautiečiai 
ir tautietės pasilieku su pagarba,

PRINTYPE

OLIVER
TYPEWRITER

VIENATINĖ RAŠOMA MA
ŠINA SVIETE, KURI PA
SEKMINGAI ATSPAUDINA. _

Tiktai 17c. ant dienos.
Dešimtmetis typwriterio progresas 

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

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

TIKRA ISTORIJA PRINTYPE.
Supratimas iš kurio išėjo Printype 

yra pasekmes muši} experti} surerfgime 
rašomąjį} mašinukių vartojamą musą 
ofisuose The Oliver Typewriter su mu
są pagarsėjusia žyme atidengė galėji
mą parengimo The Oliver Typewriter!© 
rašymui visos angliškos y kalbos per
dėm. Mes dirbome daug metą, kad 
surasti būdą ir ant galo pasisekė 
mums išrasti ir padaryti atsakančias 
raides ir numerius žinomus kaipo Prin
type.

PUBLIKOS SPRENDIMAS.
Publika labiausiai pritaria musą 

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

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

Į DRAUGIJAS.
The Oliver Typewriteris yra varto

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

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

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

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

Susipažinkit su Printype, kuris vir
šija visus typewriterius. Paklauskit 
apie raidę, kuri yra parašyta ant The 
Printype Oliver Typewriter, o pa
matysi, kad nėra anam lygaus. Mes 
malonėtame suteikti jumi vieną _17c. 
ant dienos, pieną ant pareikalavimo.

Adresas pardavinyčios:

THE OLIVER
TYPEWRITER COMPANY

Oliver Typewriter Building, Chicago

W E. Kizįj wlnskl
3149 S.Morgan st.,Chicago, 111

8
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R. S. IVASZKEVICZE
1543 W. 46th St., arti

Ashland Av., Chicago, Hl.
Pirmutinis .lietuviškas išdirbėjus 

visokių minerališkų 
gėrynių, kaipo.

GINGER ALE. P APSO. SALSERIO 
IR OBUOLINES SALDĖS

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

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

Home Phone 5672.

Russian-American
Line

Vienatinė be. persikėlimo Linija tarp 
Rusijos ir Amerikos.

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

- " I klesa $62.00

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

musų agentų, arba prie pačių persta- 
tytojų.

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

Dr. G. M. Glaser
giuoml aprelškln pagodotal visuo- 

menial. jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Erldgeporto, praktikuojant per 19 
matų, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

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

Mano ofisas aprūpintas uav austais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip Ir UgšoL Pasi
tikėdamas, jog gerbtam? publika ir to- 
liaus mani rems, esiu namie ant kiek
vieno pareikalavimo dieną ir naktį. 
Esiu specialistas ligose vaikų, moterų 
Ir vyrų ir užsen din tose ligose. Darau 
Visokią operaciją. Liekuosi a-a pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 32-ros gatvės.

Klauskit
ChopenlOc 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK
Išdirbėjęs

4984 So. Paulina St., Chicago, m. 
Phone Yards 4154.

Telephone Canal 285
KAZ. KATUTIS

LIETUV1SZKAS GRABORIUS
Persamdo kereezius ant
pagrabų, veselijq ir tt.

668 W. 18th St. Chicago, I1C

Telephone Yirds 2716.
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ.
3253 rainais Ct, kerta 33-tica gatvės

rielkair 
kvepen į 
ti eiga 

lai

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

Boll Telephone Dickinson 3757 
daktariškos rodos galima atsišaukti 
Dr. Irn. Sunkų per telefoną ar Uii- 

It W »u a ii kitų šuilų, taipgi Kaoados. ~
\ ’ • — Vienatinis tikras dakteras-lietuvii Philadelphijoj — * (

Jis r ra pabaigęs augiausius Ir Jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvot 
tniesUvu dakturu mieste Indianopolis Mokėsi ir praktikarojo Tk* York' 
Port Qragualt School and HoipitaL „Visi jo paliudijimai lis Uty Ii yra' 
ofiae. kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti. -

Dabar įrengė savo locnaligonbuti PhiladdphljoJ fr tame pačiame name, 
padirbo puiTria medi!.-aliiką kimi!ą su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap- 
tiekasu geriausioms gyduolėms 6a visi ligoniai atranda teisingu pagelbf. ii-’ 
sigydo ir palieka sveiki. Štai kf liudija patys ligoniai: - |

..Nuo visokių spuogų Ir išbėrimų, ant veido Ir kaklo Ir viso kūno, taipogi 
nuo kitu odos ir kraujo ligų, nėra geresnio daktaro, kaip Dr l Stankus, i 
Daug daktarų atlankiau, bet nei viena, negalėjo išgydyti.” Taip kaJM Jos., 
Švilpa. 1011 CariionSt.. Philadelphia. Pa.
„Šiuoml viešai išreiškiu sa- GARBUS DAKTARE: neit
vo širdingą padėką Dr. Stan- randu iodžiu p dėkavojlmu
kui ui išgydymą nėrvų ligų • TamUtal ui išgydymą skau
Ir sugraiinimą vyriškumo.' 4J dSimo šonuose ir po šįfflle»|
kuriu kiti daktarai aUisnkfl - \ geūKo strėnų |r skauhgiin-1
Išgydyti. Ir visiems su slap- gtj mėnesinių, kurių kiti vi-(
tomis ligomis paturiu kreip- daktarai-neapsiėmę gydy-
tl, pas dr Ig. įlankų, o no- W ti Bet Tamistos operacija
pasipailėtiie savo žygio. ra^a atėmė kentėjimą1
A. Zmudzon, Salem. Man _ ■ _ 7 ouo manąs. Eta Mallnacky

' 67 Pingree St. Dr; Stankui. 1325 S. Front 8t.. Phila. i
, John Akuotaitis. Montreal. Que. Canada, rašo: „Moi’.uUs gydytojau— 
Heli, diena. lip gavau nuo Tamstos lioknrstas ir vartoju sulyg u Įrašo, jau j 
negaliu atsidėkoti Tamsiai iš džiaugsmo da tik pusj liokarst-j sunadojau boti 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti Daugiau neturiu ką rašyti:-nes jau ne
reikliau ju daktariškos pagelbos. Taikiriiigą. EUri taip daug prikankino 
mane ir kuria kili daktarai laikė už noišgyduma, dabar jau baigia gyli Ašių 
Tamstoms už‘pigų ir greitą išgydymą.”. ‘ ,

tt JSjydeu pasekmingai ir ant visados nuo:
reumatizmo, skaudėjime lenų, sąnarių kaulų, strėnų, kolų. peSlų. auo 

visokių Afmu jo iigu užkrečiamu lytišku ligų, triperį. Šaukerį sifilį, u Ik lėtėji
mą ir nwirbima vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kfino vi ' 
souitf spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku.galvos skaudėmy. širdies. Inks
tu. kepenų ir plaučių ligas, visokias nervų ligas neuralgiją, drebėjimą aana 
riu. greitą s įpykimą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsimą, sunkų; 
kvėpsvimą. peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, vieokias moterų ligas 

i skausmingų ir nclogulenšk mėnesinių tekėjimą Ir gumbo Išgydau su ope- 
'cija rupturą. apendeains, vėžį, skilvye auganėius akmenis vlsokiusskadulius. I 
guzus admors). kepenų. Inkstų ir pūslės ‘ Darau operacijas ant gyslų kaulų 
nervų, smegr.ų. moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
ka, atitaisau Ir padarau sveikas- Taipgi d iro operacijas ant nosies, aklų Ir

, gark.ėa.

»afeStokH
> Ofiso valandos- ano 0 iki 12. ono i 1W <• ir nuo 0 iki 8 vakaro..Ofiso valandos' nuo 9 iki 12. oso t Iki <. ir nuo 9 iki 8 vakaro..
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TEISINGOS VERTES
—- IR
VIENA KAINA VISIEMS

Musų dideliuos pasiskyf imuos vfeų;niadij 
vyrų ir vaikinų siutų ir over kotų po: - - 

$7.5010.12.15.18. 20. 25.
•_ x ."L.\ ' ' y-"

Kokių kainą nemokėsi 'čia,-j 
ar ji bus 7.50 ar .-25.00, jį's 
galite būti:.. užtiį;riąti‘..k4d 
gaunate geriaijsią If^ruitu- 
rą kokį galiuHL gauti pa
daryti už tą vertę, ir kad 
niekas negali jo nupirkti ne 
vienu centu pigiau. Mes 
taippat užkviečiatn jumis 
peržiūrėti musų gerus siu
tus ir overkotus vaikam nuo 
3 metų senumo ir senesnių 
kurių mes parodysim visas 
naująs madas ir naujas 
spalvas už prieinamiausias 
kainas

ST. KUO ZIS 
Lietuvys 

Manažeris
Krautuvė atda
ra nedėtiems 

iki piet.

Krautuvė at
dara kas va

karas
Išskiriant Se- 
rędąirPėtny- 

<Si«.

1800-1806 BLUE ISLAND AVENUE,

Turėdami užtektinai mo 
kykloms ?kn^Ų, atsidarius 
mokslaingms ” 
mesnę

1. Gramatika
na 50c., nauji

2. Lei|
kainą 25^

3.

aleidome že- 
ainų.

sena kai-

sena 
a20c.

sena 
kaina 50c., nauja 35c.

4. Natija Chrestomatija I
dalis : sfcna ' kaina 50c.,• 
nauja 30c. j |

5. Nauja k&yga mokslai-^ 
nėms II dalis — sena kai-, 
ha 50c.; nauja 35c.

6. Nauja Skaitymo knyga
III dalis — ^ena kaina 65c.
nauja 50c. -į ' <

7. Šventa-ironija - 
kaina 50c., nauja 40c.

J. M. TANANEVIČE,
3244 S. Morgan St.,

Dvigubos markes ii Raledij
Atdara kožną vakara iki pat Kaleu

sena

su raide, gvar.^l«wO
15 m., po ‘ B

Gzia yra Vieta pirkt Kalėdoms dovanas
Czia yra koletai vardu mus lietuviu pardavėju:
Stellą Kątojyską, No. 15
Wmj Giraitis,, No. 7.'
Joę Armoii No. 66
Francis Ntitaut .153

Charles Kinder, No. 78
Jos. Shemat No. 14 
John Krušza Nor 101 
Francis Miller, No. 113

Ęthel Smolik No. 114

Iramofonalr
$25 Kalbama Mašina 
pilnai gvarantuota, 

su 6 rekordais; extra 
special lik' ’w

Ant lengvų išmokesčių,

Žaislai

Vaikų litogra- ftft 
fuoti bubnai, X»l|į 
gerai padirbti ■■

Geležiniai vežimukai, 
judanti arkliai, numa- 
liavoti šviesiai f ft _ ■ 
U^ki $8.'»8 ’ ’ wUC j

DR. J. L. ABT
Paaekmingiausiai gydo visokias vyrio

kas, moteriškas ir vaikų ligaa,

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

pietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne- 
dSUomis nuo 8 iki 10 ryte,

DE. JOSEPH I. ABT, 
1889 8o. Halstad St- Chicago, HL 

Telephone Canal 87

jį?rW-'

Belbėma Setai — čysto 
aukso,lenciūgėlis, bran- 
zalietas, Beibės Setas, 
puikiam bak-^ĮĮ AA 
sukije, tik- ųJVvO 
tai, i.......... ... “

Vaikų Shoo-Fly su lenk
tu supimu, numaliavoti 
šviesiai, tik- fft — 
^iki'jž.’ŠS "wllC

Visados darote gerą veikmę 
kada geriate

McAvoy’s ALMA
MATER Alų ir

McAvoy’s MALT
MARROW

Telephone Yards 157
DR. J. N. THORPE

Gydytojas ir Chirurgas.
Pasekmingai gydo moterų ir vaikų 

ligas. -' . - ' ;■ ■ '
Valandos: nuo 9 ryte, nuo 3 iki 4 

ir nuo ’7 iki 8 : vakare.
4801 Ashland Ąve., Chicago.

Užpakalines Szukos— 
su 2 eilBm žvilgančių 
akmenukų, 1 P. 

puikiam bak? į ĮĮf; 
sukije, tik .... • "

ALBA3TAI—pastatomi su muzyke 
arba šventu paveikslu An nn 
viduryj, su šilku ar velv,40.“0
ALBAMAI— paguidomi su muzy
ke su misinginėm kojom An nn 
celeloido viršus....... .........4£i3O

Lietsargiai.
Visi’ $5 lietsar- 
giai, moterų.ar v.V*r
Visi $4 lietsargiai An
moterų ar vyrų..40
Visi $3 liet- An e n 
sargiai po.. .4—«vU
Visi $2 liet- Ai rn
sargiai po....4l«vv

Moterų Žiedai — pa
auksuoti, SU ftft 
žibančiu rhi- MqQ 
ne akmenuk.'^““

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow.

C McAvoys Malt Marrow Department 
2340-8 South Park five.

Telefonas Calumet 5401 Visi Dept.

rww

DAKTARAS 
JOSEPH F. KOZLOWSKI 

SPECIJALfiČTAS ANT 
MOTERŲ LIGŲ.

Room 2, Peoples Bank Name. 
1540 W. 47Jh St„:>£or. -Ashland Ave.: 
Inėjimas nuo47th' St/ viršuj Bankos.

Valandos: nuo 10 iki 12 ryte,
4 į nuo ® iki 4 po pietų, 

nuo 71iĮČi 9 vakare. : 
Trumas Yards' <1781. ’ ’

■; j ii.£

Skutimo Setai—su ’‘Sa
fety ’ britva, šepetukas 
šukos ir muilo dėžutė, 
viskas pluši- * J| AQ 
niam baksu- HALSTED. 20™ ST’S AN° 

CANALPORT AVE

J. w. Zacharewicz
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
timtautį.

911-33rd St.
Tel. Yards 5423

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėli-; gvarantuo- 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gerai 
laiką laikanti, la
biausiai naudoja

mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
ką. Speijališkrs pasiųlijimas. Mes 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir expreso kaštus 
del peržiūrėjimo, 
mokėk nei cent- 
ketum $35. 14k. paauksuotas lenciū
gėlis "ovanr i prie lai!- odelio.

Telephone W. Pullman 1739 n 
'Lietuviška Registruota 

AKUŠERĖ 
EIįEON. S. SUTKUVIENĖ 

148 East 107 Street, 
Roseland, Ill.

Telephone Yards 2750
FIRMOS KLIASOS SALIUNAS.

T. RADAVICZE ®
Linksminkis brolau pas m'a/c atėjęs

nes aš užlaikau šaltą alų, geriausią 
viną ir ruginę DEGUTU, t cigarai 
tai net iš pat Turkijos, o prio to tūriu 
didelę Hallę delei Mitingų, veselijų ir 
kitokių aimirinkimų. Kuris pas mane 
atsilankys, tai bus širdingai priimtas 
ir suramintas. Lieku su godone, '

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

Po
Jei nepatiks, ne- 
Li jį kitur mo-

EXCELS-lOR WATCH CO.
904 At?._iaeum Bldg., Chicago. HL

THE FALCON CIGAR FACT.
vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas

J. A. Nutauc Sav.
— išdirba nerijusius —

HAVANOS CIGARUS
Chicago, Hl.

4613 S. Ashland Av
Tel Yards 1735

Szilklnes Kosi- jft — 
nes—moterų su Į 
litara, 39c vert..
Vyra Nosines Ag E A 
linines su lita-^laVV 
ra, Vi tuz. bak. ■

Toaletinei Baksukai— 
5 daiktai, sidabriniai 
satinu iš- fiQ 
muštam bak-yĮį|»vO 
sukije.......... **

d. H. OLSON
ARU ir karštu va

ndeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

4012
State Street
Tel.Oakland 1441

GERIAUSIA VIETA
Del pirkimo auksinių ir sidabrinių lai
krodėlių, ienciugėliųj ; pilkų, kolčikų, 
visokių žiedų, muzikališkų instrumen
tų, drukuojamų gzomatoms mašinukių, 
britvų, albumų, visokių knygų ir šim
tai kitokių daiktų. Ai siųsk už 5c. 
markę, o gausi kataliegą dykai. Tai
sau visokius dziegorėlius ir žiedus.

M. K. WILKEWICZE,
821 i S. HALSUED ST. CHICAGO. ILL.

Lietuviškas Saliunas
Siunčiu pinigus į visas dalis svieto, 

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

SAM YOCIUS
537 Collinsville Av, E. St. Louis, TH

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA. 
DAKTARAS KIšENTUJE.

Su paveiksiais7 naudingais patari
mais ir daugybe receptų nuo visokių 
ligų .gražiai apdaryta su auksinėms 
raidėms ant apdaro, knyga parsiduo
da po 1 dol. Tą knygą gali gauti 
dovanai užsirašydamas ‘’Kataliką” 
r at metų mokėdamas' prenumeratos 2 
dol. musų agentui.

M. X-AX.TANAVME
51 MUbury St, ifog&M, Mass,

$1000 Aukse arba $1875 f|V|fA| 
** Cartercar ” Automobilius UlftHI

BANKINIS KANTORAS 
INDIANA VALSTIJOJ. 
Parduodu namus ir lotus ant leng

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

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

B. R. Yasulis,
3604 Deodar St., 

Indiana Harbor, Ind.

Cartercar
$1,875.00 $1,875.00

Certifikatą duodame už vieną dolerį vertes biletuose, kuriuos aplankysi
te prie kiekvieno pirkinio tavonj kiekviename departments, Bufete, Ka
vinėj, Vynų Departmente ir Daugmenines Pirklybos sklode. Ki
ekvienas certifikatas yra sunumeruotas, ir kiekvienas kostumeris, kuris 
turi paženklintą numerį ant savo certifikato, aplaikys Cartercar 1011 “M” 
vertes $l,875.bo. Numeris pažymėtas ant to certifikato; bus patalpintas 
kiekviename departmente tarp 15 Sausio ir 1 Vasario 1912 m. Jeigu nieks 
neatsisauktų prie to automobiliaus į 15 dienų po išlaimėjimui, paskiria
me kas 10 dienų kitokį numerį, bet iš tų pačių certifilęatų, pakol neatsi
šauks tas, kuris turi tą patį numerį ant savo certifikato."

C arte rear

SAU U NA
Labai ęardi arielkele, szaltas bavarskas 

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

užsirašyti.

K. MAKAREV1CZE

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

Mes taippat vedame plačią .Išsiuntinėjimo pirklybą ir su kostumeriais iš 
visų kitų miestų.

k Halperin Bros
WINES AND LIQUORS

1225-7 Milwaukee Ave. kerf. AshL av

Pranešame visiems lietuviams ant Bridgepbrto ir apielinkėj 
kad musų ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos del 
apsaugojimo nuo ugnies (Fire Insurance), namus,’ biznius ir ra
kandus. Jūsų namas, ar biznis ar brangus naminiai rakandai dar 
neapsaugoti nuo ugnies, tai ateikit pas mus. Tuomet nebijosite 
gaisro, nes sudegus gausite už juos savo pinigus.

J. TANANEVICZE
3244 S. Morgan St Chicago, ll|.

VISI PAS
Jos. Zaramski 

1096 Washington St. Gary 
VSilaiko šaltą alų mportuo- 
ta degtinS- Duoda rodą pjr.

* kimelotu.

DR. A. LT GRAIČUNAS 
LIETUVYS GYDYTOJAS ®

3310 South Halsted Street

Telephone Yards 3162

CHICAGO, ILL.

K. J. FILLiPOVICH
GENERAL ARENTAS

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. Ap- 
saugoju namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga
ry, Ind. už labai žemas kaimas,' kolektuoju bilas viso 
kios noturos, toiposgi prisiunčia kamarninkus del iš- 
mieravimo lotų ar farmų. Imu visokias provas civil- 
nas ir kriminališkas ir priduodn geriausiams advoka
tams. Reikalauju agentų Chicagoj ir kituose mieste
liuose, vyrams ar mokantiems rastą geras uždarbis.
Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiškal.

Offiso valandos: nuo'8 ryto ikį 9 vakare.
858 W. 33 rd St. Gyvenimo adresas s 826 W. 34th St.

TELEPHONE DROVER 2205

* ***
Telefonas Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.

3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois. 
PRIĖMIMO VALANDOS: 

Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare.
Nedel. nuogikįjapopiet; nuo6iki8vak.

f * * **

*5k5k**#******s!<»***********^
S Telephone Canal 2118 7

% DR. A. LEONARDAS JUŠKA 7
S Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
* 1740 So. Halsted St., Chicago, Illinois.
* PRIĖMIMO VALANDOS:
% Nuo 9 ryto iki 11: po piet nuo; iki s ir
* vakare nuo 7 iki 9. 1
**************************

® - LIETUVIS KRIAUCZIUS ®
Siuvu visokias vyriszkas drapanas 

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

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

9



BlLBOiS
Dabiniinosi Setai — visokio 
didumo ir darbo, aukštynO .48 
nuo..................................
Jergins Royal Periamos, 
visokių kvepinių, tik- 39c
Moteriški šilkiniai Elastic
Diržui — paauksuotom, sidab- 

ruotom arba oksiduotom saktimis E(1a 
gražioje dežeje..............................   vUV
18 karat Šukos—moterų šukos, Eflp 
shell ar gintarines, gražioj dėžėj.. vUV
Moterų, merginų ir vaikų 
Žiedai—auksiniu lukšto, su 
akia arba išsodinti, parduo
sime ant Kalėdų tiktai už 50c 25c
Paveikslam Albumai—pastatomi arba 
padedami.celuloidos arba aksomo $0.98 
padabintu pryšakiu................. ... V“

Možaisko aukso arba 
Francuzinio sidabro bran- 
gakmeniam dėžės, rausvu 
arba mėlynu šilku Kflp 
išmušti po.......... wVb

Gryno šilko atlosines rožes— OEp 
naujausios mados kaklo devejimas^vU 
Importuoto šilko “FoUl*-in-H<ind” kak- 
laraištes Persiškos, gražiais pa- KF|a 
dabinimais po..................................WU

PATARIMAI.
ViešruimioLanipos — gra
žiai padabintos arba spalvuo
tos, viduriniu trauki- KO 
niu, 9 eolų kliušu.........

VyilO Setai — su rankena nu- 
sunkėjas, stiklai ir taca Si 98 
viskas už.........................vl'
Vyriški Flannel marškiniai, pilki, £|,48 
rudi, gelsvai rusvi, kar. apikakle. ■
Vaikams $2.50 Angora kailių Se- £1,48 
tai, apikakle ir rankmaute, už.... ■*
Abrusai — gryni lininiai, damaskiniai, 
kutuotais arba margintais kraš- OCgt 
tais do......... ................................... fcVU

Puodukai su Toriel- 
kutem—gražaus vokiš- ' 
ko išdirbio, auksu nu
marginti, tiktai I2ic
Moteriški Juliet šliperukai, tik- 7Qa 
tai......... ................................ IvG
Vaikam Lietsargiai—plieniniai subuda- 
voti su tvirtais juodais uždengi- ĘOa 
mais, graži sidabrine rankena... .V«»V
Nedideli aksominiai kaurai 27x54, padla- 
ginio, orientališko arba gyvuo- Čfl 
linio pavidalo......... ........................*1’

ATSKAITA “KĖISTUTO” PASKOLINIMO IR BU
DAVOJIMO DRAUGYSTĖ No. 1.

Užbaigiant metus 
TURTAS. 

Paskola ant Real Estate, etc. $71.410.00 
Procentai, premijos, etc., .... 749.79 
įnešimai nedamokėti ............... 1.984.25
“Taxes’’ inešami ....................... 70.94
“Insurance” inešami ................... 7.50
Intaisymai ir Rakandai .... 200.00 
Pinigų pas kasierių ............... 2.502.28

Visa; turtas $76.924.76

Rugpiučio 4, 1911. 
IŠKAŠČIAI. 

Reguleriški įnešimai įmokėti 
įnešimai įmokėti iš kalno . 
Įnešimai nedamokėti ........
Atskaitos mokamos ..........
Augantis fondas .................
Pelnas išdalintas ................
Pelnas neišdalintas ............

Visi iškaščiai $76.924.76

Atskaita nuo Rugpiučio 5, 1910 iki Rugpiučio 4,1911.
INEIG A. IŠEIGA.

$56.665.25 
... 707.75 

1.984.25
. 8.900.00 
.. 470.00 

. 8.195.84 
.... 1.67

BIBLIJA ABBA ŠVENTAS BASTAS 
NAUJO INSTATYMO.

< Lietuviškon kalbom -išguldo vysku
pas kurugaikštis Juozapas Arnulpas 
Giedraitis, antru kartu atspausta kaš
tu kun. S. Pautieniaus su komento- 
rium parengtu kun. A. Staniukino, 
telpa čia išguldinėjimas Šventos evan- 
gelijos visų keturių evangelių. Apaš
talų darbai ir apaštalų raštai. Pusla
pių 494. Lietuviškomis raidėmis.

Drūtuose audekliniuose apdaruose su 
auksiniu ant nugaros parašu ir auksi
niu ant šono paveikslėliu, gerai išro
danti, gera spauda. Kaina su prisiun- 
timu ................................................ $2.00.

Pinigus siųskite ant adreso:
J. M. TANANKVIChi

3244 S. Morgan st., Chicago.

Daktaras S. Wissig
_ " . . f Iš SENO KRAJAUS.

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir mo
terų, kad ir u^siseųėjųsias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas jį, O jis 
jumis apžiurčsdr pasistengs pagelbėt. .

Dr. Wisslg duos geriausius vaistus iŠ savo aptiekos.
Pirma rodą dovanai.
Valandoš^asdjięn nuo 10 iki Įg ryte ir nuo 6 iki 8:30 vakare. Ne- 

dėliomis nuo 10 iki 12 ryto.
17B9*West 18 Str., Corner Wood Str.
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Kalėdų dovana, kuri turi vertę per visą metą
Aprupinkit savo namą su

Elektros Šviesa
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) 

122 So. Michigan Blvd. ,
( Randolph 3341 Phones: ] Autom

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 
šviesos ir pajiegos.

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS 

išeina tas utarninkas Ir petnąiSla.

Speciališkas švenčiu pardavinys.

t
 Mes turim geriausią ir didžiausią rirękinį atsakan
čių ir gvarantuotų laikrodėlių ir brangakmenių. 
Gryno aukso žiedų ir tt.

Mes galime jumis užtikrinti, kad jus gausit'tlj e- 
re’snį tavorą už mažesnius pinigus čionai, negi»Į| ur 
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. ,«

- Pinigu-phūržio^RKėto.. $3.1Q.2.07 
įnešimų inplaukė per metus 25.259.61 
Procento inplaukė per metus.. 3.325.21 
Premijų inplaukė per metus.. 116.25 
Sąnąrių mokestis instojimo .... 237,75 
Perrašymo mokestis ................... 5.00
Paskolos atmokėtos .. ............ 10.375.00
Atskaita apmokama ........... 15.500.00
Atskaita priimama, ....................... 69.00

Visa Ineiga $58.049.89

$107.05 
. 97.98 
. 88.30 
. 83.54 
. 78.87 
. 74.27 
. 69.74 
. 65.28 
. 60.88 
. 56.55 
. 52.30

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No.

16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27

liko parduota akcijų 957

Paskola ant Reni Estate, ėtc.$28.110.00" 
įnešimai pasibiagę ir išimti 10.498.01 
Procentas ant Išimtų. įnešimų... 571.06 
“Taxes’’ inešami ............  70.94'
Atskaita atmokama ........ 10.800.00 
Užsibaigę įnešimai ................   4.698.50
Procentai ........................... ’.. .. 313.50
Generališki iškaščiai ............... 128.50
Algos ............................................... 321.75
Popieros, spauda ir krasos ženki 35.35 
Pinigų prie kasieriaus ........... 2.502.28

Visa išeiga $58.049.89
44.44 
39.95 
35.97 
32.06 
28.22 
24.45 
20.75 
17.11 
13.55 
10.06 

6.64 
3.29

p-r—— ■ 1 - PRENUMERATA KAŠTUOJA: ------ ------ -—

fm0,ams> A ( pusei matų $1.25
KTTPOPOT (Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-JLUHVLVJ (joj ir Škotijojl5š. Prusnose 15 m.

Geriausia gvarantuota britva.

No. 29
No. 30
No. 31
No. 32
No. 33
No. 34
No. 35
No. 36
No. 37
No. 38
No 39
No. 40

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykai

W. D. Boczkauskas & Go.
520-522 W. South *11., ■ Mahanuy City, Pa

4625 Ashland Ave.. Chicago, Ill.
Gražus kalendorius visiems pirkėjams.

Serija 
Serija 
Serija 
Serija 
Serija 
Serija 
Serija 
Serija 
Serija 
Serija 
Serija

Per metus 
Per metus likosi ištraukta akcijų 422

Viršminėta atskaita yra pervieryta ir 
Inspektorių iš Springfield, Ill.

Kėistuto Paskolinimo ir 
Budavojimo Dr-stė No. 1.

Garbus Lietuviai ir Lie
tuvaitės!

Viršminėta Dr-ja (Spul- 
ka) yra viena iš seniausių 
ir turtingiausių Liet. Dr-jų 
(Spulkų) Chicagoje. Pa
gal pažymėtų Atskaitų yra 
matoma, kad nei viena Liet. 
Dr-ja (Spulka) Chicagoje, 
kuri turėtų geresnį uždarbį 
ir atneštų Akcijonieriams 
geresnį nuošimtį kaip Keis
tute Paskolinimo ir Buda
vojimo Dr-ja No. 1. Nauja 
42-ra Serija prasidėjo Lap
kričio 9, 1911. Akcija kai
nuoja 25c. Susirinkimai 
atsibuna kas Ketvergas 
7:30 vai. vakare, Juoz. Ri
diko Svetainėje, 33-čia ir 
Illinois Court, netoli Hals-‘ 
ted St. Todėl kviečiame

Serija 
Serija 
Serija 
Serija 
Serija 
Serija 
Serija 
Serija 
Serija 
Serija 
Serija 
Serija
Per metus likosi akcijų užsibaigusių 66 
Akcijų veikmėje ........................... 2291

patvirtinta Lapkričio 8, 1911, per 
J. W. ZACHABEVICZ, Notary Public.

visus Lietuvius ir Lietuvai
tes prisiraštyi -prie šios Dr- 
jos, nes tai yra geriausias 
būdas del sučedijimo pini
gų mokant po kelis dolerius 
į savaitę.

Viršminėta Dr-ja (Spul
ka) yra po priežiūra Vaisy
ti jos Illinois ir yra vedama 
pagal tiesas Valstijos.

Skolina pinigus ant leng
vų išlygų ant Pirmo Mor- 
gičiaus (Mortgage), su per
žiūrėjimu visų popierų ant 
atsakančių namų.

Su godone,
B. Butkus, Prezidentas, 

843 W. 33-rd St.
J. P. Ewaldas, Sekretor., 

3236 S. Morgan St.
J. Ridikas, Kasierius, 

3253 Illinois Court.
J. W. Zacharevicze, 

Notarijušas.

Dvigubos 

Markes kasdien

iki Kalėdų,

Krautuve atdara kožną vakarą iki Kalėdų

DVYLIKTA GATVE,7KAMP. HALSTED

Pirkit savo Kalėdinius 
== Ta vorus Dabar! =
Kiekvienas Departamentas šitoje krautu
vėje yra pripildytas geriausiais Kalėdom 
tavorais. Pasirūpinkit iš anksto - iš ryto 
jeigu galima.—Rytinės valand. geriausios.

Moterim Kapšiukai Dovanoms.

Musų didžiausia sąkrova Chicagoje. Ge; 
ro išdirbio Vokiško sidabro Moteriai* 
Kapšiukai, lygiom arba padailintom ap
sėdom, speciališkai

Dvigubos 

Markes kasdien
iki kalėdų

Daug nelaimių nepasieks tų, 
kurie turi užsičedinę pinigų.

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

Industrial Savings Bank
Insteigta 1890. Perviršis pusę milijono.

Atdara Subatos vakare iki 8 valandai.

WorlWn 4 MnM
ARCHITEKTAI
HWHWB——EMMH—M—MW

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

CHICAGO, ILLINOIS

Ss. 7 col., $6 vertes.. .$3.98* 
6 col., $5 vertes. ..$2.98 
5 col., $3.50 vert...$2.25 

aewatwyMslI 4 col., $2 vertes.... $1.491 
* * 8 8 8 «• 

Kapšiukai — gvarantuoti kad nesutruksA 
Vokiško sidabro, geros ir gra- Ogi 
žios apsodos, $7.50 iki $10 vertes^"!"

Vyru Nosinukes — baltos ir 
y] Japonette kraštai,ver-

X • dvpes 71/Į ir 10c, paned..vG
Moterų Nosinukes —lašais ir 
išsiuvinejimais, ver- E^ 

tęs iki 10c, panedėlyj po........... vG

Moterų Šukos.
Erelio sparnais, kaip * 

?ant pav., išsodinta su g 
gražiais franc, brilian- j

Tais paprastai OEp 
|buvo $1.25, po.. U VU 
Rhinestone įauksintu užpakaliu $0.98 
pagražintos auksu, vertes $5 po.
Gražiais akmenais išsodintos šukos susi
sėdančios ir gerų užpakalinių šukų ir 
plauksagų, pritaikinta vertes $3 S|.98
Rhinestone Barrets, keletu ga- QQa 
lunkų, 50c vertes už......................V VU

Tūkstančiai brangenybėm dėžių, 
kurie yra gerom dovanom 
Kalėdinėm, gero Gormulo . 
auksavimo, visokio didumo I 
ir keleto gatunkų, padary- _
ti geriausių fabrikantų, ką yra |C|a 
amerikoje, nuo $3.48 žemyn iki...... I vU

GERA PROGA!
pigiai parduodu LOTUS palei lietuvių bažnyčią 

Kingston, Pa.

Nuo $400 ir aukszcziau.
Taipgi lotai ir ant Hilldale Park
$150 ir aunščiau; Kreipkitės:

13 Migi SI, Wis-ta, h.

Klauskit Walter Courzeck, klerko No. 186, ar Helen Putrament 39

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

National Wine & Liquor Co.
.2987-29 Arsber Ave, Chicago, IU.‘
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ADMLI.STRLCIJA LIET. TEATRAL. 
PBAUG^STĖS PO PRIEGLOBA 6V. 

MARTINO.
, nik. Overlingas, Pirmin.

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

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

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

1900 W. Į7th St.
Mart. Kadzievski, Iždininkas, 

3244 S. Morgan St.
, j REŽISIERIUS TEATRŲ,

' ■ Martinas Z. Kadzievskis,
3244 S. Mrgan St.

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

4527 Marshfield Ave.
Mot. Bandis Pagelbininkas, 

4521 S. Marshfield Ave.
Paulius P. Baltutis, Prot. Baštin., 

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

4530 S. Wood St. 
Kazimieras Stulga, Kasierius.

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. Rast., 
168 N. Washington St.

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

J. Rokus, Kasierius, 
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 ,Vice-prez., 

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

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

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

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIO.

J. V. Zachareviče, Prez., 
917 — S3rd St, 

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

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

Kun. M. Kraučunas, Kapclonas, 
32nd PI. and Auburn Ave.

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

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

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

3231 Auburn Ave.

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

Juazapas Zalandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

Jurgis Leščinskis, Vice- prezidentas, 
4535 S. Honcre St. 

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

Juoz. Volskis, Baštin. Finansų, 
4524 S. Wood St. ;

•į. Stan. Anučauskas, Kasierius,
■ ‘ 4559 S. Hermitage Ave.

ADMINISTRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WII KES-BARRE, PA.
Adomas čikanauskas, Pirmsėdis, 

78 Lee Park Ave. 
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

‘KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Baštin., 

238 Slocum St.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TAUTIŠKOS DR-STĖS “VIENYBĖ”.

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

Stan. Radaviče, Protokolų Baštin.,
__ 1823 String St.

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

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

Jonas Simanas, Finansų Rašt., 
2037 Canalport Ave.

DR-STĖ ŠV. KRYŽIAUS ANT 
TOWN OF LAKE.

A. Kasmauskis, Pirmsėdis, 
4559 Hermitage Ave. 

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

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

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

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

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.

ADMINISTRACIJA DP-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

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

Antanas Mazelauskis, Pagebininkas,
3302 S. Morgan St.

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

Antanas Kasparavičia Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

----------------
■' ŠV. MYKOLO DR-STĖS WILKES-

BARRE, PA. ADMINISTRACIJA.
Silvestras Pileckas, Prezidentas, 

462 E. South St.
Antanas šeškevišius, Vice-prezidentas, 

501 New Grant St.
Vincas Adominas, Prot. Sekr., 

34 Ix>gah St.
Knzim. Deltuva, Finansų Sekr. l-mas,

96 Logan St.
Liaukus, Finansų Sekr. 2-ra*, 

425 S. Grant St.
Juozas šnipas, Kasieriu*, "" 

386 New Grove St,

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

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

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

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

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

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

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

New Grove St.

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

Draugysčių Reikalai.
TEMYKITE 

LIETU VIAI!
Taupykite pinigus.

Keistuto Paskolinimo ir Budavojimo 
Dr-stė N. 1 (Spulka).

Nauja 42-ra Serija prasidėjo Lap
kričio 9tą (Nov.) 1911, ant Dr-stės 
susirinkimo, kuris atsibuna kas Ket- 
vergas, 8 vai. vakare J. Ridiko sve
tainėje, 3251 Dlinois Court, kampas 
33-čios gatvės, ši Dr-stė (Spulka) yra 
seniausia iš visų lietuviškų Spulkų 
Chicagoje. Akcijos kaina 25e., taigi 
kiekvienas gail užsirašyti 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

TĖMYKIT NARIAI!
Dr-stės “Vienybės” priešmetinis su

sirinkimas pripuola nedėlioj, 17 dieną 
gruodžio 1911 m., 2 vai. po pietų J. 
M. Cernaucko svetainėj po n. 1900 
S. Union gat. šiame susirinkime 
visi nariai turi būti, už nebuvimą, 
bausmė pagal instatus.

Su godone,
Prot. Rašt. S. Radaviče, 

1823 String St.

SUSIRINKIMAS.
Draugystė šv. Juozapo Laim. Miri

mo ant Town of Lake, turės savo 
priešmetinį susirinkimą, nedėlioj 24-tą 
dieną gruodžio 1911 m., 1-mą vai. po 
pietų, svetainėje parapijos šv. Kry
žiaus, ant 46-tos ir So. Wood gatvių. 
Kiekvienas narys privalo būti šiame 
susirinkime, nes turime labai daug 
svarbių reikalų apsvarstymui, taipgi 
bus rinkimas darbininkų į teatrą ir 
bus rinkimas vyriausybės sekantiems 
1912 metams. Už nebuvimą šiame su
sirinkime — bausbė $1.00.

Su pagarba,
» Prezidentas Juozapas žalandauskis, 

Sekretorius Juozapas J. Pelekas, 
4558 So. Marshfield Av.

(50—51)

TĖMYKIT NARIAI!
Liet. Teatr. Draugystė šv. Marti

no, turės savo priešmetinį susirinki
mą, nedėlioję, 17 d. Gruodžio (Dec.), 
1911 m., 1-mą vai. po pietų Šv. Jur
gio K. parapijos svetainėje No. 24, 
32 Place ir Auburn Ave. Kiekvienas 
narys privalo pribūti ant susirin
kimo, nes- bus labai daug svarbių ir 
negirdėtų reikalų ant apsvarstymo, 
taipgi bus rinkimas naujos Adminis
tracijos ant ateinančių 1912 metų. 
Už nepribuvimą bausmė $1.00.

Su godone,
A. J. Kasparas, Prot. Rašt., 

3416 Auburn Ave.

DR-STĖ ŠV. KRYŽIAUS, CHICAGO, 
ILLINOIS.

Laikys savo priešmetinį susirin
kimą, nedėlioj, 17 d. Gruodžio, šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje, ant 45 
ir Wood gat. Susirinkimas prasidės 
2-rą vai. po pietų. Sanariai kožnas 
bevienas būtinai privalo pribūti, nes 
bus rinkimai viršininkų ir kiti svar
biausi dalykai bus apsvarstyta. Kny
gutes taipgi suneškite kožnas, nes 
bus reikalingos prie knygų peržiūrė
jimo.

Už nepribuvimą į šį susirinkimą 
bausmė pagal instatus $1.00.

Su pagarba, x
Pirmsėdis A. Kasmauskis, 
August Saldukas Prot. Rašt.

ATYDAI VISŲ RUBSIUVIŲ 
CHICAGO J!

Didelis susirinkimas atminimui mi
rusių Kazimiero Lazinsko, nušauto 3 
d. Gruodžio, 1910 m., Frano Nagrec- 
kio, nušauto 15 d. Gruodžio, 1910 m. 
Mes apgailestaujame musų brolių kri
tusių pereitame dideliame rubsiuvių 
straike.

Jie paaukavo savo gyvastis kovoje 
už būvį ir organizaciją.

Pribukit ant metinio atminimo jų 
mirties ceremonijų, parengtų per Dis
trict Council No. 6 ir the Join & 
Board U. G. W- of America, nedėlioj 
17 d. Gruodžio, 1911, 2 vai. po pietų, 
dviejose istoriškose svetainėse, būtent: 
Hod' Carriers Hali, kertė Harrison ir 
Green st. ir Walshes Hall, kertė Noble 
ir Emma gatvių, arti Milwaukee Ave.

Šie kalbėtojai laikys prakalbas: 
John Fitzpatrick, prezidentą' Chicago 
Federation of Labor; Raymond Ro
bins, prezidentė, Women’s Trade Union 
League; Vincent Verdi"— Itališkai; 
Antanas Kvedaras ir Kak. , Gugis — 
lietuviškai; Albert Adamski, lenkų or
ganizatorius U. G. W. of A.; Peter 
Sissman ir Morris Siskind — žydiškai.

Muzika ir dainos įvairių chorų. At
silankykite visi. Inžanga dykai.'

PIRMAS DIDELIS BALIUS!
Parengtas Executive Board of the 

Tailor’s council of the’U. G. W. of 
America, svetainėje New Apollo Hall, 
1219 Blue Island Ave., subatos va
kare, 16 Gruodžio, 1911 m. . Del ge
rovės unijos. Prasidės B vai užka
ro; tUdeta* 25c. porai.

NIEKAD NEGIRDĖTA!
Tokio iškilmingo vakarėlio, kokie 

atsibus per storone Susiv. Lietuviškų 
Draugijų Chicagoj, nedėlioj 17 dieną 
šio mėnesio Freiheit Turner svetainėj 
po num. 3417-21 So. Halsted gatvės. 
Apart prakalbų, deklemacijų ir dainų, 
katras išpildys žymiausios ypatos Chi
cagoj, bus dar duagel visokių pasi
linksminimų, kurie be abejonės užga- 
nėdys visus atsilankiusius svečius..

Nuo 4 iki 5 vai. už dyką, vėliaus 
25c. porai. Kviečia,

KOMITETAS.

DIDELIS TEATRAS.
Parengtas Liet. Teatrališkas “Kan

kles” Kliubas. Scenoje statoma sep
tyniose permainose drama “Genovai
tė”, nedėlioj 17 tį. Gruodžio, 1911, 
Apveizdos Dievo parapijos svetainėje 
18 ir Union gatvės. Prasidės 7 vai. 
vakare. Tikietai: 25e., 35c., 50e. ir 
75e.

Todėl kviečiame garbingų, visuome
nę kuoskaitlingiausiai atsilankyki, nes 
tai bus puikus vakaras, kur ■ atsilan
kę pamatysite gerą ir pamokinanti 
perstatymą iš gyvenimo Genovaitės. 
- Su godone, KOMITETAS.

L. T. DB. RŪTA
Parengia vakarėlį aukaudama del 

kankinių, kurie rūdija Rusijos kalė
jimuose už lietuviškus raštus bei kny
gas. Bus statoma ant scenos 4-rių 
veiksmų komdija po vardu JURGIS 
DURNELIS iš apysakos parašė Žem
kalnis. Bus veikta nedėlioję, 17 d. 
Gruodžio (Dec.), 1911 m., Hull House 
svetainėje, kampas S. Halated ir Polk 
.gat. Svetainė atsidarys 6:30 vai. 
vakare. Uždanga pakils 8-tą vai. 
vakare. Inžangos tikietai: 50c., 35e. 
ir 25c. ypatai.

Tadgi malonus broliai! ir seselės 
abėlnai visa lietuviška visuomenė, at- 
kreipkit savo malones akis ir pa
duokit savo duosnes rankas ir priim
kit skaitlingai ant šio mus vakarė
lio, o tuom pagelbėsime musų brolius 
kankytinius o po antram pamatysite 
juokingą ir puikią komediją ir Dija- 
logą Vinco Brusoko, Alenutė neraš- 
tininkė. Bus deklemaeijos ir dainos, 
Kvartetas, Trio, Duetas ir Solo. Vis
kas ‘bus atlikta ko puikiausiai. O 
mes visų lauksime.

Su godone DR-STĖ RŪTA.

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškau jauną vyrą, gerai mokan

tį eeverykus dirbti. Atsišaukite:
Charles Eytales,

4151 Wentworth Ave., Chicago, Hl.

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

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

(48—50)

Marijona Petrauskienė, paeina iš 
Kauno gub., Panevėžio pavieto, atva
žiuodama iš Lietuvos turėjo su savim 
geras^iirauges, vieną Zuzaną vardų, o 
kitų dviejų vardų nepamena ir nega
li pasakyti iš kur paeina. Kelionėje tos 
drauge daug kuomi patarnavo, nešio
jamos sergantį kūdikį ir kelionės daik
tus. Atkeliavus New Yorkan minėta 
Zuzana paėmė nuo manęs penkis do
lerius ir kada mus atskyrė tai jos ne- 
noroms nusinešė ir mano rišulius, ku
riuose buvo paduškos ir daug bran
gesnių daiktų. Tos merginos važia
vo į Bostoną ir jaigu jos atsišauktų, 
tai aš duočiau joms geras dovanas. 
Atsišaukite šiuomi adresu:

Tony Petrovsky, 
Box 218, Genoa Junction, Wis.

Paieškau savo draugą Juozapą Ga- 
vialį, pirmiaus gyveno po numeriu 831 
— 34 Place., Chicago, Ill. Meldžiu 
atsišaukti ant adreso:

A. Kristopaitis, 
3211 Illinois Ct.,. Chicago, Ill.

Paeiškan savo pusbrolio Kazimiero 
Kolesinskio, paeinančio iš Dulkių Lau
ko sodos, Laukuvos parap., Telšių 
pav., Kauno rėd. Girdėjau, kad yra 
Amerikoj jau metai Taipgi, paieš
kau draugo’ Ignaco Valentinavičio iš 
Kražių parap., Kauno rėdybos. Gir
dėjau, kad yra Chicagoje jau apie 2 
metai. Jie patįs, ar kas kitas apie 
juos žino, teiksis duoti žinią po 
antrašu:

S. E. Kclesinskis
Kenriok Seminary, St. Louis, Mo.

Paieškau savo pusbrolį Joną Pajodį, 
paeina iš Kauno gub., Ukmergės pav., 
parapijos Pajodžių trys metai kaip 
Amerikoj; pirma gyveno Chicago, III 
o dabar nežinau kur. Jis pats ar 
kas kitas teiksis atsišaukti tuomi ad
resu:

Jurgis Kavaliauckas, 
439 Stedium St., Pittsburg, Pa.

Paieškau savo gerų draugų, Broniaus 
Grybo, Petro Jakščio, kaimo Lepšių; 
taipgi Jono ir Juozo Matusevičių, 
kaimo švediškių, visi Suvalkų gub., 
Naumiesčio pav., valsčiaus Sintautų, 
parapijos Lukšių; Malonus skaity
bai arba jie patįs teiksitės atsišaukti 
ant sekančio adreso:

Antanas Jakštis,
14 Gersey St., Ansonia, Conn.

ANT PARDAVIMO.
Ant pardavimo geroj vietoj tarp lie

tuvių apgyventa grosernė, netoli lietu
viškos bažnyčios. Gera proga del 
lietuvio. James Fitzsimmons, 48 
Court & 15 St.. Grant Works, Ill.

(50—52)

SVARBU TEATRŲ RENGĖJAMS!
Aplaikėme iš Lietuvos “Teatro” 

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

gražų veikalą V. Gntovskio “Švarkas 
ir Milinė”,' drama’ trijose veikmėse 
su dainomis ir šokiais. Taipgi yra 
muzika: I PaberžiOčių suktinis, II 
Gerkit Broliukai, lU Klumpakojis ir 
IV Mane Matušė barė. Knygele 90 
pusi. Kaina 45 centai.

Pinigus siunčiant adresuokite!
JOHN M. TANANEVIOZĘ, 

8244 S. MORGAN 8, 
CHICAGO, ILL, /

Pranešu Gerb. Tautie
čiams, kad 15>dįgną lapkri
čio; po num. 915 Milwaukee 
avė. kertė Wil! gat., uždė
jau pirmos klėsos Barbernę. 
Vannos, MaūdykĮės, turkiš
kos ir rusiškos Pirtįs, taip- 
pat turiu naujausius Masa
žo Aparatus,* visą tą sutai
siau pagal naujausius rei
kalavimus.

Yra visokie smagumai 
norintiems atsilsėti po mau
dynei, pirčiai ar masažui 
laukia jus šviežios ir šiltos 
lovos.

Pirtis ir Vatmos atdaros 
kasdiena nuo 8-tos vai. ry
to iki 1-mai vai. nakties, su- 
batomis visą naktį.

Moterims viena diena sa
vaitėje, ty. Ketvergais, turiu 
prityrusį Masažistą, po 
priežiūra Medic. D-ro Ka- 
sakauskio; reikalaujant ga
li būti daktarai specijalis- 
tai.
k Mandagus patarnavimas, 
švarumas ir smagus atsil- 
sis gvarantuojama, 
kite ir persitikrinkite.

Su pagarba,
B. Jezierskis,

915 Milwaukee avė, 
Chicago, Illinois.

Telefonas Monroe 3439.
(50—52)

Atei-

Pranešimas.
Chicagos Lietuvių Savi

tarpinės Pašelpos Draugija, 
gyvuojanti šiaurvakarinėj 
miesto dalyj, parengė pre- 
lekciją -gruodžio 17-tą die
ną 1911 m., 3-čią vai. po 
pietų, Columbia svetainėj, 
North ( avė. ir Elk Grove 
avė. Inžanga visiems do
vanai. Prelekciją skaitys 
J. Laukis temoj Tikroji ir 
Dirbtinė Draugija”. Už- 
kvieeSainė aplinkinius gy- 
Vfeiit^ūš «kajtlii]yai?/:stisi- 
Tinkti? Komitetas.

TEL. YARDS 1804
ST. ANUCAUSKIS, 

Karpenderis 
IB 

Kontraktorius.
Budavojų visokius namus, mūrinius 

ir medinius, atlieku darbą greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kreipkitės 
pas savąjį po numerių

4559 S. Hermitage Ave., 
Chicago, Dlinois.

Geriausi grajotai vartoja Lyon & 
Healy “Majestic Mellotone Concerti
na”. Keturių madų: Mellotone, 
Grand Concert, Concert speciališka. 
Nuo $15.00 iki $150. Suvirš ketures 
dešimts gatunkų pasiskyrimui. Ma
žas įmokėjimas atneš jumi vieną j 
namus. Likusius išmokesit po biskį 
kas mėnuo. — Šitie instrumentai yra 
pilnai gvarantuoti per

WABASH AVE. &-ADAMS ST. 
CHIACGO, ; ILL.

Church Bchhm, BįtLLS

Mesnoriri Btfls a Specialty.
McShane Foundry BalU*orevMd.tU.S. A.

PAIN
Prie išsisukimo, Su-! 
durdimo, Pėrimui 
muskulu, Skausmu 
Romatizmo, Neural-; 
gijos ir panašiu kan- * 
kiu niekas taip greit - 
nepamačina, kaip 
sutepimas su 
Pain Expeleru f 

Gaunama v'ooo* a p- f \1| 
tiekoo* ua SO Ir !Oc.
FAd.Richter&Coy^jĮ 
aia p«*rl e-r. Įi

k HIW yorkI gZ 
f X. Timyldt 
V-T ut Anketa

Cenklo ep- 
lRF. Mūgojlmo. ŠH 

galima atlikti visokius Re 
jentališkus dokumentus, pa- 
veizdan: Egzaminuojam ab
straktus, Pirkimo ir parda 
vimo raštus; Doviernastis; 
Testamentus; Draugijų in 
korparavimus; Affidavitus 
ir visokius kitus raštus; ko 
ki tik Rejento arba “Notary 
Public” skyriuje daromi. 
Mes taipgi iškolektuojame 
dalis iš tėvyfiės ir atliekame 
abelhai visus reikalus. Taip 
gi parūpiname pasportus iš
važiuojantiems į Lietuvą ir 
užtvirtiname juos pas Rosi 
jos konsulį.

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

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

BANKOS VALANDOS: Panedeliais, 
seredom, ketvergais ir snbatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted st, Chicago.

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

BANKOS VALANDOS: Panedeliais, 
seredom, ketvertais ir subatoms nuo 
,8 ryto įki 9 vakaro. Nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

MIK ASJ.TAN ANE VICZE
670 West 18th st., Chicago.

Priima banlcori pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigūs ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčią pinigus 
į visas svieto dalią.

OFISO VALANDOS: Panedeliais 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
.6 vakaro. _ ’ . .
a Į ■ ’ - ■ ■ 1

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

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus pi
nigus. Skolina 
pirkimui namų. Partraukia pinigus
iš kitų bankų. Parsamdo bankines
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies ir vagių po $3.00 metams. Per
ka ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus 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.

pinigus statymui ir

Parsamdo bąnkines

$3.00 metams. Per-

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 ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
$2.50 metams. Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus į visas svieto dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedeliais, 
seredoms, ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, utar- 
ninkais ir_ pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

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

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

BANKOS VALANDOS: Panedeliais, 
seredom, ketvergais ir snbatoms nuo 
8 lyta iki 9 vakaro. Nekėlioms, utar- 
ninkaio ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

Telephone 'yerda~31641

Atsahančiausias 
Lietuvis

Fotografistas,

E 2d jnetų senas laikraštis g

I “LIETUVA” S
Išeina kas Pčtnyčia Chicago, Ill,

Laikraštis, “Lietuva”, 8 puslapių, didelio 
, formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tal
pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet pil-

A nas naujausių ir tikriausių žinių iš Lietuvos, A- K 
y merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie- bS
n te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 K 
A lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatra- 91 
81 liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių. ra
J “Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Vai- 2d 
a stijuose Šiaurinės Amerikos: — 9
■k Metams $2.00, pusei metų $1.00. kg

Kanadoj ir Mexike:— H
■ Metams $2.50, pusei metų $1.25. Kji Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse vieš- M 

patystese: — Metams $3.00, pusei metų $1.50. jį 
g Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike. g 
jp Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per M pačto Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleisto- A M jo rankų, adresuojant šiteip: įu
g A. OLSZEWSKI, 1 
į 3252 So. Halsted St., Chicago, III. jj 

RAŠYK tuojaus, o gausi vieną “Lietuvoa" mnner] ant pažiūros dykai. pr

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3252 Emerald Avenue - - Chicago, Ill.

Telephone Yards 4527.

VYRAI! DrJINI
Senu patyrusia ir pasektuingiauslu specijaiistu Chicagoje, kuris 

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

Kraują Nuodų, Nerviškos Negales, Hydrocelčs arba ypatingų vyrų ligų..
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir 

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

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite į mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tamista gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, jgytu per 14 metų 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir

Išgydau visiškai Ilgas skilvio, plaučiu, kepenų ir Inkstu. 
Nemokėk už nepaeekmingą gydymą--NEISŽCYDO, NEMOKĖK.

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir

įlydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslą Išty- 
simas, Kraujo Užnuodijimas, 
Szlapumo Nubegimai.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dies ligos.
VISISZKO ISZGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kente- 
jimų. (RODĄ DOVANAI.) Kalbamo Liatuviszkai.

Dr.ZINS, 183SSCHICAG0
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. Nedalioms nuo 8 ryto iki 4 po p.

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

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

(Ištyrimas Dovanai)

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

Telephone Yards 3547

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

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

IZIDOR NĄUSIEDAS
917 West 33rd st., Chicago.

Priima bankon pin-gus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

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

„kontraktieriua

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuo veikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, 111.

Telephone Yards 1454

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

Priima bankon pinigus ir moką 
3%. Skolina pinig s ant Real Estate. 
Perka ir- parduoda namus i rlotus. 
Parduoda žifkotres ir siunčia pinigus 
į visa? svieto dalis..

OFISO VALANDOS: PanedčUals, 
seredom*, ketvergais ir subatom* nuo 
A lyto iki 9 vakarę. Nedėlioms, utar- 
įlinkai* ir pėtuyčioBtf nuo I xjrt$ iki

WM. E. FURLONG

350& Sot IWsteXtr««^ Crhlofigo> III.
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Jg VIETINES ŽINIOS. S apeliacijų praloš.
Chicagos lietuviai evangeli 

kai-liutsronai.

Iš draugijų gyvenimo.
Nedėlioj 3 d. gruodžio š. 

m. savo susirinkime Dr-stėį 
Saldž. Šird. V. J. ant Brid- 
geporto nutarė paimti “Ka
talikų” už organų 1912 me
tams.

Pereitoj nedėlioj Dr-stė 
Šv. Stanislovo V. ir K. nu
tarė jau tretiems metams 
paimti “Katalikų” už or
ganų. Šita draugystė yra 
viena iš didžiausių vakari
nėje miesto dalyje. Jos 
administracija, ir ateinand 
tiems metams vienbalsiai 
palikta ta pati, apart pre
zidento, kuris pats iš savo 
užimamos, vietos pasitrau
kė. Šios draugystės admi
nistracijai reikia padėkoti 
už gerų tvarkų ir didelę rū
pestį vedime draugystės rei
kalų, per kų draugystė ne 
tiktai narių skaitliumi, bet 
ir savo turtų daug augš- 
čiau. stovi už kitas draugi
jas. . P. B.

A. a. kun. Valaičio laido
tuvės.

Utarninko vakare
Spring Valley pargabenta 
pereitų savaitę ten mirusio 
a. a. kun. Valaičio kūnas ir 
išstatyta viešai šv. Jurgio 
K. parapijos bažnyčioje, 
kur klebonauja gerb. džia
konas M. Kraučunas. Ant 
rytojaus, seredoje atsibuvo 
gedulingos pamaldos. Po 
pamaldų a. a. kun. Vai. kū
nas išgabenta į Šv. Kazi
miero lietuviškas kapines, 
kur koplyčioje ^palaidota.

Paskutinėmis dienomis li
ko apkaltinti tiesiog negir
dėtuose prasikaltimuose po
licijos inspektorius Whee- 
low, kuris taippat yra-pir
mosios policijos divizijos 
viršininku, o kartu apkalti
nama ir keturi jo žinyboje 
esantieji oficierai. .

Gera gi tvarka gali būti 
mieste, esant tokiems 
“tvarkos dabotojų” virši
ninkams!...

Lietuvis užsimušė.
Lietuvis Jonas Genabu- 

tis pereitam ketverge užsi
mušė ant vietos, kuomet 
paslydęs "puolė ant savo 
namų laiptų ir smarkiai už
sigavo galvų. Toji nelaimė 
atsibuvo p. n. 128 Kensing
ton avė. Daktaro pageĮfra 
jau buvo bereikalinga.

Tėvas Kazimieras atvažiuos 
Chicagon.

Chicagos šv. Jurgio pa- 
rapijos bažnyčioj ant Brid- 

■"“geįTofto gruodžio 17, 18 ir 
19 dienomis atsibus 40 va
landų pamaldos. Sausio gi 
mėnesyje prasidės misijos. 
Kum džiakonas M. Krauču- 
nas užsikvietė toms misi
joms vienuolį Kazimierų 
Kudirkų iš kapucinų 
brolijos Naujame Mieste 
šalę Varšavos. Tėvas Ka- 
zimiferas Kudirka at
vyko čion iš Lenkijos, už
kviestas lietuvių kunigų 
taisyti čia misijas. Dabar 
misijos atsibuna Pittsburge. 
Kun. džiakonas M. Krauču- 
nas jau dabar rengiasi prie 
tų misijų ir turi viltį, kad 
to misijonoriaus pamokslai 
sutrauks bažnyčion didelį 
skaitlių parapijom;. Pas
kutines misijas kun. Krau- 
čunas sutaisė prieš penkis 
metus.

Ugnagesių našlės gavo 
pinigus?'

Pereitoj pėtnyčioj po il
gų tųsynių teismuose paga
lios 21 našlė po ugnagesiais, 
žuvusiais metais atgal bai
siame skerdyklų gaisre, ga
vo suaukotus joms miesto 
gyventojų pinigus. Paskir
styta tarpe jų ir išdalinta 
visi suaukoti $211.000. Vi
sos tos našlės, kovai su ko
mitetu, kuriam buvo pa
vesta tie suaukoti pinigai ir 
kuris nenorėjo jų išdalinti 
tarpe našlių, bet tik mokėti 
nuo pinigų nuošimčius, — 
buvo suorganizavusios savo 
draugijų, kuri vienok da
bar joms laimėjus ir toliau 
gyvuos.

Suareštavo “dvasią”.
Anų vakarų susirinku- 

isiems spiritualistams pasi
rodė d-ro M. Senn “dvasia” 
ir atsakinėjo į įvairius klau
simus. Tuojaus po tam ko- 
kia-tai Mary Hohenstein, 
5927 Lafayette avė., prane
šė policijai, kad H. G. Bor- 
rought, spiritualistas ir jo 
asistentė Mary Ernst, išvi
liojo iš jos $200. Detekty
vai nutarė tų dalykų ištirti 
ir nuvyko susirinkiman, kur 
tos dvasios neva buvo iššau
kiamos. Bežiūrint pasiro
dė kelios “dvasios”, bet 
kuomet iš juodos dėžės pra
dėjo keltis d-ro Senn “dva
sia”, tuojaus detektyvas 
Monahan nutvėrė jų už api- 
kaklės, o kitas detektyvas 
O’Keefe nutraukė nuo jos 
uždangalų. Ta j a dvasia bu
vo pats Borroughs. Poli
cijos nuovadoj Borroughs 
prisipažino kaltu ir kadangi 
pasižadėjo daugiau neap
gaudinėti publikos, tatai 
teisėjas Walker nubaudė jį 
tiktai 25 doleriais.

Mėsos trustas teisme.
UederallmamT dištrikto 

teisme, kui’ pirmininkauja 
teisėjas Carpenter, paga
lios liko išrinkta visas pri- 
saikintųjų teisėjų suolas ir 
pradėta tardyti mėsos trus- 
to byla. Vyriausybė teisia 
tuos mėsos karalius už kri
minalinius prasikaltimus ir 
jaigu išras juos kaltais, tai 
manoma nuteisti juos kalė
jimam Teismo prokuratū
ra reikalauja mėnesio laiko, 
idant sutvarkius savo ap
kaltinimus, gi sakoma, kad 
trusto apgynėjai reikalau
siu mažiausiai du mėnesiu 
laiko — tatai nusprendimo 
galima laukti tiktai kovo 
mėnesyj.

Susidaužimas augštutinio 
geležinkelio.

Du augštutinio geležinke
lio traukiniai susimušė vie
nas į kitų ant kertės Mar
ket ir Van Buren gatvių? 
Buvo tai šešta valandų va
kare, kuomet darbininkai 
grįžta iš darbo. Pirmasis 
vagonas tuščiojo traukinio 
nušoko nuo bėgių ir savimi 
sulaikė komunikacijų išti
sai valandai. Kupinai pu
blikos pripildytam traųki- 
nyj iškilo trukšmas. Mo- 
terįs bijodamos, kad trau
kinis nenupultų ant žemės, 
norėjo šokti per langus,įbet 
jos sulaikyta.
kinių motormanai liko 
skaudžiai sužeisti, vienok 
jų gyvastis nėra pavojuj.

Nedėldienyje, gruodžio 3 
dienų š. m., buvo vietinės 
“Ziono lietuviškos Evan
gelikų-Liuteronų Parapi
jos” seniūnų rinkimas. Li
ko išrinkti sekanti asmenįs: 
Pirmininkų, J. Milulis, 2028 
Hermitage avė., nutarimų 
raštininku Jurgis Valutis, 
555 W. 14-ta gat., finansų 
raštininku J. jurkšaitis, 
540 Liberty gat., išdininku 
M. Kasiulis, 551 W. 14 PI., 
maršalkais: Mikas Peldžius, 
1012 So. Canal gat., Ad. 
Šiulmistras, 1408 So. Union 
gat., Jurgis Balsis, 555 W. 
12 PI. ir Mikas Jonušaitis, 
4621 Marshfield avė. Trus
tees (globėjai): M. Kasiu
lis ir J. Šereikis. Tie se
niūnai tarnaus iki gruo
džio mėnesio 1912 m. Po 
Naujų Metų minėta parapi
ja žada laikyti savo pamal
das kas antrų nedėldienį vo
kiečių evangelikų-liuteronų 
dievnamyje ant kampo 19- 
tos ir Johnson gatvių. Tai
gi ta lietuvių evangelikų- 
liuteronų parapija jau iš
gyveno vienus metus nuo 
savo susitvėrimo. Ji susi
deda didesnėje dalyje iš lie
tuvių evangelikų-liuteronų 
iš Kauno rėdybos. Prūsų 
lietuviai, kurių keli gyvena 
Chicago j e, jau yra atsisvei
kinę nuo lietuvių tautos. 
Jie priklauso prie vokiečiij 
parapijų. Skait.

Bankinis Kantonas

In Krajų

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

jantiems Amerikon. • Mes turime visas laivų kompanijas, ant kurių parduo
dame šipkortes į Europą, iš Europos ir į visas dalis svieto. Su kiekviena šip- 
korte nusiunčiame lietuviškus laiškus su pamokinimu, kaip kelionėje užsilaikyti, 
kad nepatekti į rankas apgavikų, kurie nuo keliaujančių pinigus išvilioja. Per 
musų bankinį kantarą tūkstančiai žmonių atvažiuoja ir išvažiuoja ir kiekvienas 

. džiaugiasi gavę gerą laivą ir teisingiausias informacijas.
čionai paduodame laivų surašą:

Iš Krajaus
$ c KOKIA LINIJA.

40.00 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko eina 9 d. 36.00
42.50 North German Lloyd tarp Bremen ir N. Y., Ex., eina 6 dienas .. 40.00
38.00 North German Lloyd tarp Bremen ir New York, Reg., eina 9 d. 35.00
35.50 North German Lloyd tarp Bremen ir Baltimore, eina 12 dienų .. 33.00
42.50 Red Star Linija tarp Antverpen ir New York, perplaukia jūres į 8 d.33.00
42.50 Holland American Linija tarp Rotterdam ir New York, eina 9 d.
36.00 Russian American Linija tarp Libava ir New York, eina 10 dienų
2.50 Vaikai mažiau vienų metų..................... . .....................................

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.

35.00
33.00

2.50

Reformos policijoj.
Miesto civilinės tarnybos 

komisija, tardanti viešpa
taujančius santikius Chica
gos policijos, savo tardy
mais visai nekrečia juokų. 
Pereito j savaitėj toji komi
sija prašalino iš tarnystes 
policijos inspektorių Char
les Dorman ir du poručnin- 
kus T. J. Howard ir W. J. 
Ambrose. Tie augšti poli
cijos valdininkai liko pa
šalinti už apsileidimų savo 
tarnyboje, štokų kompeten
cijos ir už tvirtų pasinaudo
jimų savo užimama vieta. 
Ikišiol jau liko pašalinta iš 
tarnybos trys policijos po- 
ručninkai ir vienas inspek
torius.

Komisija prašalinusi mi
nėtus valdininkus ir toliau 
veda savo tardymus. Pa
našiai kaltinami yra dar ir 
inspektorius nuovados prie 
Chicago avė., Revere, ka
pitonas B. Baer ir poruč- 
ninkąs J. HanĮey, kurių by
la neužilgo bus 'pradėta.

Pigesnis gazas.
Teisėjas K. Scalon 

sprendė, jog gazo kompani
ja turi imti tiktai 75c. už
l. 000 gazo pėdų. Tokį nu
tarimų priėmė miesto ta
ryba ir tiktai teismui buvo 
pavesta ji patvirtinti. Ta
tai tas nutarimas ingavo ga
lę jau nuo 10 dienos rug- 
piučio. Apart to teisėjas 
dar patvirtino nutarimų, 
kad iki 11 d. rugpiučio 1912
m. kompanija ims 75 cen
tus, sekančiais dvejais me
tais 70 centų už tūkstantį 
pėdų, o 68 centus trečiais 
ir ketvirtais metais. Rei
kalaujant miestui teismas 
išleido kompanijai uždrau
dimų, pagal kurį kompanija 
ikikol turi imti 80 centų 
už 1.000 gazo pėdų, bet 5 
centus, kuriuos ims viršaus, 
turės dėti bankan Central 
Trust Co. of Illinois kol 
apeliacijos teismas galuti
nai tų klausimų neišriš. 
Kompanija turi .sudėti taip-

nu-

Chinietis pasmerktas 
mirtim

Teisėjas Kersten pripaži
no kaltu ir pasmerkė mir- 
tin chinietį Choo Foo Horn 
už nužudymų chinų pirklio 
Lee Yip Wing. Yra tai 
pirmas chinietis paviete 
Cook, kuris liko.pasmerktas 
mirtin, o šis mirties nu
sprendimas pereitų savaitę 
iš eilės buvo penktas. Taip- 
pat šioj byloj naujiena bus 
tas, kad teisme prieš pas
merktąjį liudijo keli chinie- 
čiai, nes chiniečiai paprastai 
patįs nubaudžia savo pra
sikaltusį viengentį, bet ne- 
kuomet nesikreipia teis
man, kurį veda baltieji 
žmonės.

Aušros prelekcijos.
1) Pėtnyčioj, gruodžio 15 

d., 7 vai. vakare, Aušros 
svetainėj, 3149 S. Halsted 
gat. bus prelekcija vaikams, 
gausiai iliustruota, skaitys 
V. Akelaitis, temoj “Iš 
gamtos historijos”. In
žanga dykai.

2) Gruodžio 17 dienų, 3 
vai. po pietų Aušros sve
tainėj bus skaitytas J. O. 
Sirvydo referatas, temoj 
‘ ‘ Musų j aunuomenės ta
kai”. Inžanga 10 centų.

3) Gruodžio 17 dienų š. 
m., 3 vai. po pietų, Town of 
Lake miesto dalyje, Elias 
svetainėj, kampas 46-os ir 
Wood gat., Kl. Jurgelionis 
skaitys prelekcijų temoj 
“Meksiko indi jonai ir jų

Kątik išėjo!
Severus Lietuviškas Ka

lendorius ir Sveikatos Va
dovas 1912-tiems metams 
yra jau išleistas ir prašome, 
idant vienų egzempliorį pa
imtum sau. Duodame jį 
Dovanai! Apart kalendo- 
tjĮte^jaanė 'telpąs išimtai il
gesnių ir etrhmpe'snių- skly
pelių, pilnų naudingų ; ir 
praktiški; informacijų, rei
kalingų visoms klesėms. 
Tas kalendorius turi rastis 
kiekvienuose namuosfe. Pa
imk vienų egzempliorį nuo 
artimiausio aptiekoriaus ar
ba vaistų pirklio. Jaigu 
neturėtų, parašyk į W. F. 
Severą Co., Cedar Rapids, 
Iowa. *

Greitos pasekmės.
Kiekvienas verteiva tiki

si, kad jo indė tas apyvar
ton kapitalas tuojau grų- 
žįs jam jo indėlį dagi su 
gerais noušimčiais. Tiesų 
sakantį žėdnas yra, ar bent 
turėtų būti panašus į tokį 
verteivų ir už savo pinigus 
reikalauti, kad daiktas, ku
rį jis perka, butų tų pinigų 
vertas ir duotų jam naudų. 
Pavyzdžiui, perkant gyduo
lių nuo kurios-nors ligos jus 
visados privalote reikalauti 
tokių, kurios jūsų ligoje bu
tų tikrai geros, kaip antai 
Triner’s American Elixir 
of Bitter Wine, kurios gy
do nevirškinimų, nervišku
mų, vidurių sukietėjimų ir 
nusilpimų. 7 Mes žinome iš 
savo pačių, kaip ir kitų 
žmonių prityrimo, kaip 
greitai jos veikia visokiose 
pilvo ir kepenų, vidurių ir 
nervų ligose.-; Yra tatai 
geriausias - vaistas vidu
riams išvalyti ir jiems susti
printi. Už/savo pinigus ta
tai gaunate (daugiau ne kaip 
verta. Tas vaistas prašali
na visokius reumatiškus ir 
neurališkus skaudėjimus,

pat pusę milijono dolerių 
parankos,. kurie bus išmo
ksti gazo vartotojams kai
po 3 nuošimtis už permokė
tus 5 cerius, jaigii,' žinoma,

kffi

kalba”. Prelekcija bug 
gausiai iliustruota štėreop- 
tikono paveikslais. Po pre- 
lėkcijos, bus. prakalbos, kal
bėtojai: J. Janauskas ir K 
bėtojai: J. Jankauskas ir K.
Mikoląitis. - Inžanga 10c. avė., Chicago, UI.

traukymus ir dieglius, gydo 
visokias moterių ligas, sun
kumų po valgių, širdies su
pykinau. Gaunamas visose 
aptiekose. Jos. Triner, 
1333 — 1339 So. Ashland

EUROPOS GELZKELIŲ KAINOS:
Tarp Eytkunų ir Tarp Tilžės
5.00 ......          Hamburg......... .. ...... . . .. 4.85
5.25 ........Bremen ................................  . 5.20
7.10 ................. ........ .  • Antverpen...........................................  6.95
7.05 .................      Rotterdam ............... . 6.90

Vaikau 4 metų lig 10 metų pusę, nuo 10 metų pilną kainą, mažiau 4 
metu dykai.

Jei reikalaujate šipkortes, rašykite pas mumis, o mes suteiksime visas reika
lingiausias informacijas. ~

Visiems lietuviams žinoma, kad musų bankinis kontoras yra didelis ir at
sakantis, gerai ir saugiai nusiunčiame laivakortes ir pinigus Lietuvon ir į kitas 
dalis svieto.

Visuose reikaluose kreipkitės į musų Bankinį Kontorą adresuodami šiteip:

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

nnif A N AIY Paimk vieną egzempliorį SEVEROS KALENDO- UU VAU All RIAUS ir SVEIKATOS VADOVO, 1912 tiems 
metams nuo artimiausio Aptiekorlaus arba vaistu pirklio.

SEVEROS
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 IR VAIKAMS.
Suteikia jis taip pageidaujamą palengvinimą, gydant: 
Nušalimą, Bronchitis, Kokliušą, Gerkles užstojimą, Už
kimimą ir daug kitų panašių kvėpavimo organų ligų.

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

Parsiduoda Visur,. Kur tiktai yra Aptiekus Ir Vaistu Pirkliai

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

kuris tiktai parašys į Musų Gy dymo Skyrių.

CEDAR RAPIDS
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