
THE LITHUANIAN W3EKLY 

“KATALIKAS” 
Published every Thursday at Chicago, DI* 

Subscription 82.00 per Year 
To Europe 83.00 per Year

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

All Communications must be addressed:
JOHN M. TANANEVICZ 

8244 So. Morgan St., Chicago, Ill.

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 

“KATALIKAS”
Išeina kas Ketvergas, Chicago, 31.

Kaina metams:
Amerikoje 82.00 — Į Užsieni 83.00

Prenumerata turi hutiškalno užmokėta.

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

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

Chicago, 111-, 21 d. Gruodžio (Deeeih her) 1911 m. Mpfai XIII
ENTER®© Ad SECOND-CLASS MATTER JAN. 25, 1899 AT TH® POST OFFICE AT CHICAGO, ILL. UNDER ACT OF MARCH 8, 1899 HlUllU A

■ — I.. ————————— , £ .. -------- -

Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Reikalams Lietuviu«. » r- r. • • . _ s taliku Amerikoje.
No. 51

® Politiškos Žinios. |

ITALŲ TURKŲ KARAS.
Ant Italijos vietovių Tri- 

polyj ramybe — pranešama 
telegramais — tiktai... ties 
Sidi Messi tęsiasi kanuolių 
ir šautuvų trenksmai. Pa
naši tatai “ramybė”, per
traukiama kanuolių trenks
mu, traukiasi jau gana ilgai 
ir visai nepramatoma, idant 
trumpu laiku turėtų persi
keisti toksai padėjimas.

Toji “ramybė” italams 
labiau nepakenčiama nei 
kova su turkais ir arabais. 
Turkai be pertraukio italus 
vargina, o be to juos šiais 
laikais ėmė kankinti lietus 
ir šaltas oras. Tripolio gy
ventojai pasakoja, kad pa
našaus nuolatinio lietaus 
jau trįs metai ten nebūta. 
Italai dantimis klabina iš 
šalčio ir kai kur statydina' 
sau barakus su geležiniais 
stogais.

’ Italijos karo štabas Tri- 
polyj, nežiūrint į kasdien 
aplaikančią iš tėvynės pa- 

_ galbą ir pašalpą, senoviškai 
sau snaudžiąs. Pastarai
siais laikais į ten pribuvo 
12 naujų artilerijos bata- 
rėjų. Oficieriai esą labai 
nepakakanti savo vyresny
bės neveiklumu.

Turkai su arabais tuo 
tarpu . esą labai drąsus. 
Kasdien užpuldinėja, nors 
be pasisekimo, ant italų sto
vyklų. Į italus šaudą šra
pneliais. Italų kariuome
nės komendanto rūmuose 
andai buvę apkalbama kaip 
apsisaugojus turkij užpuo
limų iš užpakalio, nuo oa- 
zos. Įnešta sudeginti vie
ną trečdalį oazos, bet pas
kui tasai barbariškas suma
nymas atmesta. Pagaliau 
nuspręsta pas oazos gyven
tojus padaryti kratą ir su 
gyventojais aštriau apsieiti.

Tolimesnis kare veikimas 
jau esąs paruoštas. Ties 
oaza Sidi Messri pagaminta 
kokiai 15 dienų valgis ir ar
kliams bei kupriams paša
ras. Paruošta 4.000 ku
prių. O be to iš m. Tripo
lis nuolatos valgis, pašaras 
ir karo amunicija be jokių 
trukdimų gabenama. Vien- 
tik stokuoją raitelių, kokie 
tyruose būtinai reikalingi.

Italijos opinija, kuri pir
miau nesvietiškai krikštavo, 
pasitikėdama savo armijos 
ginklais ir didelėmis palai
momis, nežinia kodėl šian
die atšalus ir pradeda ne
rimauti. Šiaurinėj Italijoj 
jau prasidėjęs liaudies judė- 

• jimas prieš' dabartinį karą, 
kadangi visokia šalies pra
monė nykstanti. Tūkstan
čiai darbininkų jau. netu
rinti darbo, kadangi fabri
kai negaunanti jokių užsa
kymų.

Nerymaujaučią viešą opi
niją truputį atgaivinus ži-

nia, kad karas persimesiąs 
į Turkijos pakraščius, kad 
karo laivai užkimšią Darda- 
nelius.. Bet Stefani. agen
tūra tuos visus pašklydu- 
sius girdus užgynūs.

Kaip ten nebūtų, bet Tur
kija rengiasi savo pakraš
čius apsaugoti nuo užpuoli
mo. Į Salonikus ir Smir
ną iš Konstantinopolio siun
čiama kanuolės ir amunici
ja. Turkijos karo ministe
ris apreiškęs, kad Turkija 
galinti ginties, nes jau esan
ti pasirengus.

Apie susitaikymą vienur 
ir kitur kalbama, bet, re
gis, tasai susitaikymas yra 
dar gana tolimas, kadangi 
nei viena puse nenori nusi
leisti, o juo labiaus Turki
ja.

, Nesenai Turkų vyriausy
bė buvo išleidžius paliepimą 
iš visų pajūrio miestų Tur
kijoje išsikraustyti visiems 
italams, bet netrukus tą sa
vo paliepimą atšaukė pa- 
tėmydama, kad italai pri
valą apleisti tik Dardane- 
lių pakraščius. Prieš abel- 
ną italų ištrėmimą buvus 
pasipriešinus Vokietija, tai
gi Turkai susigriebę palie
pimą atšaukti.

REVOLIUCIJA CHI 
NUOŠĖ.

Iš Tien Tsin depeša pra
nešta, kad sukilėlai užėmę 
ir sunaikinę miestą Tšang 
Hsin, gulintį tik už 12 my
lių nuo sostainės Pekino.

Pekine subatos dieną ap
skelbta konstitucijos pro
jekto smulkmenos. Pro
jektą konstitucijai apdirbę 
8 provincijų atstovai, susi
rinkę Vu Čange.

Visupirmu tų 8 provinci
jų liglaikinės vyresnybės 
privalančios visoms toms 
provincijoms išrinkti liglai- 
kinį prezidentą, kuris pir
mame metų pusmety j pri
valąs sušaukti tautos susi
rinkimą konstitucijos pa
tvirtinimui. Visokie tautos 
susirinkimo nusprendimai 
turį but paties prezidento 
patvirtinami.

Prezidentas esąs vyriau
sias armijos ir laivyno ko
mendantas, bet veikti galįs 
tik susinešus su tautos su
sirinkimu.

Londono “Daily News” 
korespondentas iš Pekino 
pranešąs, kad vyriausybes 
padėjimas esąs be išėjimo, 
o juo labiau, kad neturima 
išde pinigų, be kurių nega
lima nieko nei veikti nei 
net gyvuoti. Jei vyriau
sybė turėtų pinigų, gal tuo
kart ir jos padėjimas pasi
gerintų. $ ;

Jau antroji savaitė bai
giasi kaip finansų ministe- 
ris stengiasi kur užiienyj 
paskolinti nors porą mili-

jį

reikas jezau mažiausias, _ 
sdikčli brangiausias, 
ame Jo Užgimime, 
Panospagimdyme—
. Linksminkimės ir džiaugkimės, 
£. Dievui garbę duodami, giedokime.

gauna. Svetimų viešpatys- :
čių bankieriai bijosi duoti, prieš sutikimą. paskolos
nes tuo budu užtrauktų re- 
voliucijonierių neapykantą 
ant ten gyvenančių sVetim- 
žemių, kuriems atsieitų 
paskui daug nukentėti.

Šanghajuj išeinantis chi- 
niškas dienraštis “Sinvan- 
pao” karštai užsipuoląs ant 
užsienių bankierių, kurie, 
jei tikėti gandui, regis, no
rinti pinigus paskolinti pre- 
mierui Yuan Shi Kai. Šis, 
žinoma, juos sunaudotų da
bartinio karo tikslui.

“Tas aiškiai parodo — 
rašoma tame dienrašty j 
kad užsienis remdamas 
mandžurus spaudžia tikruo
sius chinus ir pastarieji tu
rės kieku galėdami gin
ties”. • ■ . • . .

Busjmon respubl^os val
džion ’ paskirtas užsienių 
ministeris Vu Ting Fang 
tomis dienomis mušęs tele
gramą Washingtono yy-

amas

dabartinė^ griūvančiai Chi- 
nuosė mi^žurų {Valdžiai^

Iš Pekiuį) pranešama,. kad 
provincijoj Šuansi cieso
riausj ka^įuomenė užėmus 
tarpkalnį Nyang-hankuon, 
labai svarbią strategišką 
vietą.

Hankove valdžios atsto
vai vis dar vedą tarybas su 
revoliucijbnieriais kas link 
susitaikymo ir valdžia pasi
rengus bekeik visiškai nusi
leisti, by- ti& tuo farpu ne
praradus sosto. ”■

r 'Dumaįį įstatymui sutvar
kymo komisija prifmė vy
riausybėj įneštą įstatymo 
projektą panaikintįĮ^ilniaus 
general-guberiiatory|t 
įneštus dūmos atstovi 
jektus paįpaikintį 
PddolijW •> St-‘piyj^ieral-

' ir 
pro- 
ievo,

jonų dolerių, bet ligšiėi ne-’ riausybėi ir milijonieriui gubernatorystes. £
a

ST

Durna priėmė įstatymą 
J apie sulyginimą teisėse ru- 
isų su suomiais piliečiais 
Suomijoj. Smarkius gin
čus pagimdė įstatymo skirs
nis apie Suomijos žydų tei-

Išeš. /
Atminčiai šimtmečių su

kaktuvių prijungimo prie 
Rusijos Bessarabijos, du
rna asignavo 200.000 rublių 
įsteigimui Kišineve agro
nomijos instituto.

Pagarsėjęs , pastaruoju 
laiku provokatorius Brods
kis iritėikč teisių ministeri
ja^ prašymą, paskirti jam 
viešąjį teismą ir perkratyti 
yisas teismų bylas, kuriose 
jisai yra kaltinamas provo
kacijoj; Tarpe kaltinamų 
svarbiausias yra pasmerki
mas katotgon antrosios du
rnos atstovų socįjal-demo- 
kratų, kuine, sakoma, pro- 
vokacijos budu liko pas
merkti . katorgom Teisių

ministeris perdavė viduri
nių reikalų ministeriui Ma
karo vui Brodskio prašymo 
dalį apie veikimą slaptosios 
policijos. Prašymas per
kratyta, provokatoriaus ap
kaltinimus palikta be pa
sekmių.

Kazaniaus gubernijoj, 
Spassko paviete dvasiškoji 
taryba išsiuntinėjo cirku
liarą, kuriame liepiama pa- 
rapi jonams atsakyti, ar jų 
cerkvė turį žemės. Kur 
nėra žemės, patariama pri
versti sodiečius, idant šie 
paskirtų dalį savo žemės 
prichodo (stačiatikių para
pijos) dvasiškijai. Ten gi, 
kur visai žemės nėra, arba 
sodiečiai griežtai atsisako 
duoti, liepiama uždengti 
prichodas.

Sodiečiai į panašius įsa
kymus žiuri savotiškai, sa
kydami: “Mums vis tiek- 
pat, apsikrikštyti galima ir 
kitoj cerkvėj, o jaigu mes

patįs neturime žemės, tai iš 
kur jos imsi? Patįs turime 
sklypelius, n čia juk reikia 
net 33 dešimtines!”

REIKALAUJAMA RE 
FORMŲ.

Suvienytųjų Amerikos 
Valstijų karo ministeris 
Stimpson savo metiniame 
raporte kongresui perstatų 
labai liūdną savo armijos 
stovį, būtent Suvienytųjų 
Valstijų armija netik maža, 
bet po visą šalį išsisklai
džiusi ir visai nepasirengusi 
karau, jei pastarasis delei 
bent kokių priežasčių už
gimtų. Karo ministeris sa
ko, kad jei armijoje ir to
liau tokios pat reformos 
bus daromos kaip ligšiol, 
tai ir 50 metų bėgyj armi
ja nesulauksianti sau pri
derančių reformų ir palik
sianti karui netikusi.

Be to karo ministeris pa- 
tėmija, kad perdaug išsklai- 
dinta po visą šalį mažais 
būriais armija perdaug lė- 
šuojanti.

Ministeris apkalba pas
kui Panamos kanalo apsau
gojimą ir pataria perkraus
tyti : a^asči os^yaitelius iš 
šiaurių į pietus^ jfpesūiTm^ 
kus iš pietų į šiaurius. ,

Kariuomenėje tarnysta 
turi but piliečiams mokykla 
ir to delei toji tarnysta tu
rėtų but sutrumpinta, idant 
didesnis piliečių skaitlius 
galėtų ta j a tarnysta pasi
naudoti.

Senatas privaląs turėti 
teisę ištikus karui rezervi
nius kareivius pašaukti ka
ram Beto armijos įstaty
mai turėtų but peržiūrėti ir 
pertaisyti ir nustatytas 
pensijii etatas.

Armijos generalinio šta
bo viršininkas, gen. Wood, 
ministerio įnešimus patvir
tina, bet nuo savęs pridu
ria, kodėl armija nesanti 
prirengta karau. Jis kalti
na visą tautą, Girdi, tau
ta perdaug išdidaujanti, jo- 
gei esanti galinga, delei to 
kongresas ir neįvedąs armi
joje svarbesnių reformų.

Labai prastas liudijimas. 
Ar kongresas kartais la
biau neužguls ant valstiji- 
nių milicijų, jei reguliariš- 
koji armija randasi pras
tame padėjime?

KARALIUS JURGIS — 
INDIJOS VALDOVAS.
Rytų Indijos mieste Del

hi Anglijos karalius Jurgis 
su savo žmona andai iškil
mingai apvainikuotas Indi
jos ciesoriumi ir ciesoriene. 
Tos iškilmės buvusios to
kios kiltos, kad šiais laikais 
panašaus niekur nematyta.

Pirm vainikavimo Indi
jos vice-karalius pranešęs 
liaudžiai, kad karalius Jur
gis paskyręs žymias pinigų 
sumas liaudies švietimui ir 
kitokiems naudingiems tik
slams.

Milžiniškas amfiteatras 
buvęs kupinas Lidijos pa-

(Seka ant 7-to pusi.).
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Žinios iš Lietuvos.

RUDZIŠKĖS, 
Trakų apskr.

Rudziškių parap. nauja; 
sudėta iš Onušiškio, Valki
ninkų, Senųjų Trakų, Nau
jųjų Trakų ir Paluknio pa
rapijų. Yra tik koplytėlė 
pastatyta, bažnyčios dar nė
ra, pamaldas pradėjo laiky
ti nuo pernai metų rugsėjo 
mėnesio. Ligšiol pridurti- 
Jiės pamaldos tik lenkiškai 
tebuvo, lietuviškai tik evan
gelija ir pamokslai  ̂tebuvo 
sakomi pusiau 10 vai. rytą. 
Musų parapija mišri, lietu
vių 1.015, sulenkėjusių ir 
sugudė jusiu apie 2.00Q; 
nors jie gerai kalba ir lie
tuviškai, bet mėgsta dau
giau šnekėti gudiškai. Lie
tuviai pradėjo reikalauti ly
gių teisių, giedojimų ir pri- 
durtinių pamaldų paskirto
se dienose.

Spalių mėnesyj, 23 d., mu
sų klebonas sušaukė iš sa
kyklos visą komisiją iš gu
dų ir lietuvių pasikalbėti 
apie bažnyčios reikalus. 
Ant galo komisijos pasikal
bėjimo lietuviai pareikala
vo iš klebono ir iš gūdi), 
kad butų įvesta bažnyčio
je pridurtinės pamaldos ir 
giedojimai taippat ir lietu
viškai. Klebonas liepė su
sitaikinti gudams su lietu
viais. Visas komitetas, taip 
gudai taip lietuviai, sutiko ir 
nutarė paskirti lietuviams 
iš eiles trečią dalį visų me
tų švenčių. Klebonas su
rašė protokolą ir visas ko
mitetas pasirašė. Klebonas 
kitą sekmadieni spalių 30 
d. apskuTBe bažnyčioje iš sa
kyklos tą komiteto nu
sprendimą ir pranešė, kad 
kitą sekmadienį (nedėldie- 
nį), tariant lapkričio 5 d. 
lietuviai giedos ir turės lie
tuviškas pamaldas. Pas
kirtą dieną lietuviai atėjo 
anksti bažnyčion, pagiedojo 
rąžančių ir kitas giesmes. 
Visą dieną praleido gražiai; 
gudai buvo bažnyčioje ir 
nedarė jokio trukšmo, ir 
jiems buvo lenkiškai pasa
kytas pamokslas pusiau de
šimtos rytą.

Antrą valandą po visam 
kunigas buvo tik parėjęs 
namon ir dar negėręs arba
tos; tuo tarpu inėjo klebo- 
nijon du poneliai, vienas iš 
Laukonių Kalikstas Kuce
vičius, antras iš Alonos Vy
tautas Kucevičius su keliais 
gudais ir ima grūmoti kle
bonui, kam įvedęs bažny
čion lietuviams giedojimus 
ir pamaldas, kam jis už- 
biaurinęs bažnyčią. Įve
dus, girdi, lietuvių kalbą, 
netrukus busianti ir rusiš
ka. Klebonas atsakė, dar 
negirdėta esą, kad kunigas 
kur pavertęs katalikų baž
nyčią rusiška. Kucevičiai 
atšovė kunigui, kad Vilniu- 
jetanais metais kun. Žilins- 
kis kelias bažnyčias paver
tęs rusiškomis, tai ir šis pa- 
versiąs. “Dabar lietuviš
kai, o paskui rusiškai bus, 
kunigais nėra kaip tikė
jus”, — rėkojo Kucevičius. 
“Ką padarė Macochas Čen
stakave ? Dabar kunigai 
visi tokie, kaip kun. Kle- 
packas”. Klebonas fan žo- 
Idin: “Ko jus iš manęs no
rite šiandie? Ko jus čia 
(atėję skandalą darote su ma
nim? Ak aš jūsų nešau
kiau, taigi prašau išeiti... 
Jus man neduodat nei ar
batos stiklo išgerti. Ko 
Įįųs iš manęs norite?” Iš

5 bažnyčioje iš sa-

to žodžio Kucevičiai šoko 
su kumštimis kaip žvėrįs į 
kunigą ir ėmė jį visokiais 
žodžiais lojoti, kad sarmata 
ii* laikraštyje juos minėti. 
Gink Dieve nuo tokio už
puolimo! Jei kun. nebūtų 
išbėgęs kiton stancijon ir 
neužsidaręs, tai nežinia, 
kas butų atsitikę. Tai koks 
musų . padėjimas Vilniaus 
vyskupijoj! Kunigas, at
siųstas - parapijon, neturi 
valios bažnyčioje žmonių 
suvaldyti. Trukšmadariai 
neduoda kunigams bažny
čioje tvarkos palaikyti. 
Kaž-kokie poneliai, kaip 
šiuo atsitikimu Kucevičiai 
musų kleboną užpuolė ir 
išeidami iš klebonijos taip 
pasakė: “Neteksime ant 
kaklo galvų, jei mes jo ne- 
išgraušime iš Rudziškių. Jei 
vyskupijos Valdytojas at
siųs ir dešimtį tokių kuni
gų, kaip šis, tai mes visus 
perlaušime, kol .priversime 
po sau. Kaip mes norėsi
me, taip ir padarysime”.

Jei musų Valdytojas duo
tų tokią valią ant kunigų 
taip ponams taip prasčio
kams ir leistų jiems sava- 
valiauti, tai kas-žin kuo pa
virstų bažnyčia. Bet mes 
tikimės, kad vyskupijos 
Valdytojas sudraus tokiuos 
trukšmadarius, kaip Kuče-" 
vičiai ir apgis nuo jų musų 
kleboną ir musų parapiją.

Ten buvęs ir girdėjęs,

NAUJOKAI.
'Lapkričio 9 dieną pabai

gė imti naujokus iŠ Vil
niaus apskrities. Išviso bu
vo stojusių 2087 krikščio- 
nįs, 444 žydai ir 1 mahome
tonas. Reikė buvo paimti: 
619 krikščioniu ir 181 žv- 
dą. Priėmė: krikščionių
kiek buvo nutarta, žydų 
tik 82.

gi

apylinkėj šiomis 
buvo trįs apiplė- 

Aną naktį kaime 
išplėšė ūkininko 

Tą pa-

VILKA VISKIS, 
Suvalkų gub.

Musų 
dienomis 
Šimai. 
Serdokų
Sakalausko klėtį, 
čią naktį ties Serdokais už
puolė plėšikai einantį žmo
gelį Kirvelį, primušė, at
ėmė pinigus, nuavė batus, 
paėmė kepurę ir, padarę 
dar vieną žaizdą galvojo, 
paliko. Policija darydama 
kratas rado mieste — Kir
velio batus ir kepurę, Sa
kalausko išplėštų visokių 
daiktų ir sako dar rasta vi
sokių ginklų.'

Prieš dvi dieni pas grin- 
telninką Gincevičių paplen
tėje 3 varstai nuo Vilka
viškio įsilaužė naktį plėši
ką! ir ųprėjo žmogų kirviu 
sukapoti, bet palikę gyvą 
Gincevičių, sukapojo skry
nias ir sugrobę apie 300 
rublių, išbėgo. Baisios nau
jienos. Kas daryti?

Uc)la.

SVIRIAI, 
Švenčionių apskr.

Kadai čia butą lietuvių 
kampelio, ką ir patsai Svi- 
riij vardas parodo. Bet da
bar lietuviškai kalbančių vi
sai maža beliko. Miestely
je išsikalbėjau su vienu gu
du; jis man nusakė, kad per 
turgus daug kas kalbąs ir 
lietuvių kalba; pagalios jis 
ir pats šiek-tiek moka lie
tuviškai; kelioliką žodžių iš
tarė visai gražiai. Apie pi-

lekalnį, čiapat prie miestelio 
esantį, pasakojo,. kad fas 
pilekalnis esąs žmogių ran
komis supiltas, nežinąs kie
no; lietuvių ar rusų. Bu
vę vieną sykį pradėję, kąsti, 
radę ginklų ir sidabrinių 
šaukštų. .

Butų gerai, kad kas ištir
tų žmonių padavimą apiė tą 
pilekalnį ir parašytų pla
čiau; taippat gerai butų su
žinojus daugiau apie visą š: 
kampelį. J. Keleivis.

ŽIEŽMARIAI, 
Trakų apskr.

Žiežmariai tai gana dide
lis Vilniaus gubern. mies
čiukas. Aplinkui gyvenan
čių žmonių susipratimas 
kasmet vis kįla aųgštyn. 
Matyti, kad bendras lietu
vių ekonomijos ir tautybės 
judėjimas pasiekė ir šį. lig- 
šiol apmirusį kampelį. 
Žmonės turi supratimą ir 
apie mineralines trąšas ir 
apie sodus, gyvena ganą pa
siturinčiai. Paskutiniu lai
ku ir tautybės sąmonė kįla 
vis augštyn. Pirmiau, kuo
met žmonės _ buvo menkai 
susipratę, bažnyčioje kuo 
ne viskas buvo lenkiškai, 
nors lenkų čia nėra. Tie
sa, yra keli atėjūnai lenkai 
nuo Varšuvos. Pasitaiko 
ir iš lietuvių tarpo, kurie 
bando kalbėti poterius len
kiškai, bet dažnai ir patįs 
nežino, ką kalba. Lenkuo
jančių užsiliko dar truputį 
miestelyje ir apylinkės dva
ruose.

Keli tokie lenkai įsitaisė 
miestelyj šankrovėles ir no
rėtų atstovauti bei vado
vauti liaudimi. Taip, su- 
graibštę kelioliką parašų,, 
siunčia skundus ant vieti
nio klebono dvasišką jai vy
resnybei. Tikslas jų čia 
aiškus: pašalinti iš Žiežma
rių netinkamą sau kunigą. 
Bet vieną laime, kad jiems 
vis nelabai sekasi.

Žmoneliai-sodiečiai savo 
kleboną labai myli ir ger
bia ir jie labai norėtų už jį 
užsistoti, nuo šmeižimų ap
ginti, bet kaip tai padaryti, 
patįs neišmano.

“Lenkams” padeda ir 
urėdninkas, kuris iš visų 
pastangų ieško ir suradęs 
naikina knygelę “Kim j es
tes”. Kasžin iš kur jis turi 
cenzūros instrukcijas? Juk 
ta knygelė cenzūros neuž
drausta ?

Labai gaila, kad Žiežma
riuose stoka lietuvių inte
ligentų.

Dabar Žiežmariuos reika
lingas daktaras. Ar neatsi
rastų lietuvis, kuris užimtų 
tą vietą? M. V.

stovi 
bėga

KELMĖ, 
Raseinių apskr.

Kelmės miestelis 
prie plento. Čia pat
upė Kražantė. Miestelį 
puošia augšta muro bažny
čia, klebono kun. Janušaus- 
kio rupesniu ir parapijonių 
pinigais pastatyta.

Gyventojai beveik visi 
žydai, tat ir prekyba kuo 
ne visa jų rankose; varto
tojų draugija ir Gasiuno 
sankrova nedaug tęnuren- 
gia. Yra dar Paskolos-Tau- 
pyjno draugija ir “Blaivy
bės” skyrius. Verta pa
minėti šias įstaigas: 2 mo
nopoliu, 2 traktierių, 15 
aludžių; slaptųjų gi smu
klių nesuskaitysi. Turgaus 
dienomis ir per šventes tos 
gražios įstaigos visuomet 
žmonių pilnos. Turi eiti 
ten ir blaivas žmogus, nes 
kurgi pasidėsi. Būtinai čia 
reikia arbatinė isteivti.

— surašys ir 
Žinoma to-

Tėlšiųl-fejpskr.
18-tą dienąlfispalių 1911 

metų graįlO Zubovo ir kun. 
dekono Janulaičio buvo su
taisyta gyviilių paroda.’ 
Galvijų visai nebuvo, nes 
tame kraite gyvuliai serga. 
Arklių tampat ne daug bu
vo parodoto atvesta: išviso 
35; gal del to Taip maža bu
vo, kad pervėlai buvo ap
skelbta paroda; gal but ir 
del paskalos, kad, suvedus 
gerus arklius, 
atims juos. -
kos paskalos inbaugino ne 
vieną. Geresniems ar
kliams buvo duotos dova
nos medaliais, pagyrimo 
laiškais ir pinigais. Norė
jome pamatyti parodoje 
vietinę žemaitišką arklių 
veislę, bet pasirodė, kad tos 
veislės nebuvo nei vieno ge
ro, sveiko arklio; parodoje 
buvo bemaž visi sunkieji 
maišyti su belgais, ar arde- 
nais. Gaila, kad žemaičių 
veislė taip senovėj karuose 
patvari, dabar prūsų, an
glų ir kitų labai paieškoma 
iš pačių gi žemaičių, per 
sumaišymą su minėtomis 
sunkiosiomis veislėmis iš- 
veisiama. ' Į ekspertus buvo 
pakviesti iš Telšių ponas 
Norutavičius, iš Viekšnių p. 
Bcržanskis ir grapas Zubo
vas ir iš Žagarės p. Laiku- 
nas. L. L.

VYSK. VALANČIAUS 
GRYČIA.

Prieš 10 metų Kartenos 
klebonas man pasakojo ži
nąs tebstovint tą gryčią, 
kurioje vysk. Valančius 
augęs. Ar dar ji tebėra? 
Jei taip, reikėtų ji apsau
goti. Juk dar tautos pa
minklas. » Bent nufotogra
fuoti reikėję,3ei ir mes nie
ko geresnio neišsigatė tu
mėm, kaip lenkai su Micke
vičiaus nameliu Kaune.

Pr. T. •

nak- 
užsi- 
stik- 

To-

ŠANČIAI.
Apleistas kampelis šiaip, 

ar taip į jį žiūrėsi. Duona 
brangi ir sunkiai teuždir
bama, nes darbininkams 
maž temokama už darbą, o 
ir jį tol tegausi, kol dar 
sveikas. Sudžiuvai — eik 
kaimo šunų lodyt.

Miestelis didžiulis, gy
ventojų skaičium betko- 
dam apskrities miestui ne
užsileistų, o tiiotarpu naktį 
tamsybė neišpasakyta. Juk 
;ai nei vienos lempelės gat
vėje niekas nėra įsmeigęs; 
dabar tamsios rudens 
■įs, gyventojai langus 
dūrinėję, kad kas per 
lą durti nepahorėtų.
de Šančiai kaip dabar de- 
ei tamsumo galėtų Egipto 

faraonams sostapile būti.
Ir su šviesa, duodamąja 

>er mokyklas, -neikiek ne
geriau. Yra kelios privati
nės mokyklos: Šmidto fa- 
brikos darbininkams, evan
gelikų, cerkvinė, saulinė, jos 
visos kupinos, nors ir mokė- 
;i reikia už mokslą kas mė
nuo 30—60>:kap. Bet vy
riausybės mokyklos nei vie
nutės. Daugelis vaikų ypač 
negalinčių apsimokėti visą 
metą laksto* ant gatvės. O 
čia mokslo reikalą visi iš
mano ir trokšta. Aludžių 
— pekla gyva, kurias lanko 
seni — jauni. Ir jos at
daros kiaurą dieną net ir 
šventadieniais. Aludės — 
peštynių mokyklos. Nuo 
užpernai Šančiuose susidarė 
dvi jaunų 17 — 20 metų 
bernaičių “šaikos” po 7 — 
9 asmenis, kurie kiaurais 
keliais skrodžia šonus per 
dienas, . jei tikz nedir-

^įTHE BURNING OF HAN

^RmsHBLUEJACKETS GUARDING STREET IN HAN KOVV|

Reginiai iš revoliucijos Chinuose. Viršuj miesto Hankov gaisras, o apačioje 
Anglijos jūreiviai, kontroliuojanti miesto gatves.

tokios rųšies' sutvėrimai 
užpyksta greitai: nž neda
vimą papiroso, ant alaus, 
už nępasisakymą kas . esą, 
jaigu jie klausia naktį pa
tikę ir t. p. Tiedvi gauji 
ir savo tarpe susibado ne- 
sykį. Visi juos pažįsta, 
bet įskųsti bijo, kad ne
atkeršytų. Ir aš Redakci
jos prašau, kad mano var
do nepadėtumėt, jei galima, 
.nes ir mano peilelis ne plie
no. Šį rudenį rado vieną 
subadytą ir pakartą (Čepo- 
ną), o suvis nesenai tūlą 
Maksvytį aludėje bonkomis 
užmušė, kad po kelių va- 
andų pasimirė. Bet kas 
iems galą padarė, patyliai 

šnekama, viešai gi baukšto- 
si prasitarti, žmogžudžiai 
iuosi-palaidi.

Bažnyčios taipogi šičion 
gyvai reikėtų, kad ir iš len- 
;ų sukaltos, bet ir to gal 
reikės ilgokai palukuriuoti. 
Nėra kam, nėra iš ko. Daug 
Šančių vargų. Nesuskai-

E. O. Pra-šienė. ‘vsi

mus

Valstietis* bą,jaigu tik . užpyksta, o.

VIEKŠNIAI, 
Telšių apskr.

Lapkričio 1 d. pas 
atidarė miesto mokyklą. Iš
kilmėj dalyvavo mokyklų 
direktorius Kukuškinas -iš 
Kauno, inspektorius Itom- 
linskis iš Šiaulių, kun. Ja- 
rulaitis ir kiti. Prie ati
darymo buvo sakomos pra
kalbos. Kukuškinas kal
bėjo - apie miesto mokyklų 
naudingumą, apie jų ryšį su 
pradedamuoju (mokslu. 
Insp. Itomlinskis papasako
jo mokyklos įsteigimo his- 
toriją. Indomus tos mo
kyklos atsiradimas. Išpir- 
mo žmonės buvo norėję 
įsteigti miesto mokyklą 
Mažeikiuose, tuotarpu viek
šniškiai ėmė agituoti-steig- 
ti ją Viekšniuose. Moky
kla galima buvo steigti ar
ba Mažeikiuose arba Viekš
niuose. Pergalėjo viekšniš
kiai. Jie padarė valsčiuje 
nutarimą, prižadėdami iš
mokėti išviso per trejus me
tus po rublį nuo dešimtinės, 
ir išsiuntė užtvirtinti vyres
nybei. Užtvirtinus nutari
mą ir pareikalavus išrinkti

mokyklos komitetą, valstie
čiai atsisakė griežtai, taip 
kad vyresnybė turėjo pati 
rinkti atstovus nuo valstie
čių. Keistas daiktas, vals
tiečiai duoda pinigus moky
klai laikyti, o nenori žinoti 
ir rupinties, kaip jie bus 
išleidžiami, kur padedami. 
Nenuostabu, kad taip -atsi
tiko: kaip kitur, taip ir 
Viekšniuose valstiečiai, ne
norėdami atsitraukti nuo 
savo darbų, renka rinkti
niais mažiausiai susipratu
sius žmones, męgstančius 
išgerti ir dykai pasitrinti po 
valsčių.

Parodyti, kaip musų žmo
nės mažai susipratę, kaip 
jie menkai nusimano apie 
savo reikalus, dar galima 
vieną pavyzdį pridurti. Šių 
metų gegužės mėnesyj Vir- 
kutis parduodamas žemę 
reikalavo valstiečių paliudy
mo, kad parduodamoji žemė 
yra tikrai jo nuosavybė. 
Valstiečiai, gerai pavaišinti, 
paliudijo ir pasirašė. Pa
reikalavus kopijos po kelių 
mėnesių, gavo poperį su pa
rašais, bet daugiau..; tuščia. 
Vadinas, valstiečiai pasira
šė, patįs nežinodami, po 
kuo. Žemiečių viršininkas 
pavartė valsčiaus poperius 
ir rado daugiau tokių nuta
rimų vien su parašais.

Viekšnietis.

i
nubėgti. Jį pagavo, ir jis 
viską prisipažino.

Kmicas.

SUDEIKIAI, 
Ukmergės apskr.

Spalių mnesyj, 23 d. čia 
mirė kun. Jurgis Klimans- 
kas, 52 metų, pragyvenęs 
Sudeikiuose 7 metus. Baž
nyčia čfti pastatyta 1804 m? 
iš akmenų, bet be jokios bo- 
nios, todėl negražiai išrodo 
iš oro ir vidaus; beto dar 
žemoje vietoje, prie dide
lio ežero, todėl ištolo nesi
mato. Čia pats prie mies
telio sodžius. Miestelyje 
gyventojų yra 130 su vir
šum. Klebonija jau neb- 
nauja, tik tvartus a. a. kun. 
Jurgis pastatė didelius. Že
mės' prie klebonijos skaito
ma išviso apie 40 dešimti
nių. Parapija maža.

Tik keista, kad čia mirė 
jau šeštas klebonas iš ei
lės. Aplinkiniai kunigai 
šneka, kad jie nenorėtų ten 
gauti klebonijos, nes ten, 
matyti, nesveika vieta. Su
deikiuose labai viešpatau
jąs reumatizmas. Ir a. a. 
kun. Jurgis atvažiavęs vi
sai sveikas, bet pabuvęs 
pradėjęs negaluoti.

Turto paliko nemaža, nes 
ūkis buvo didelis, ęemė 
intręšta Augštaitis.

(“Viltis”).^-

RADZIŠKIŲ, 
Kalvarijos apskr.

Šią vasarą vieno netur
tingo ūkininko sudegė pir
kelė. Tas ūkininkas buvo 
atėjęs užkuriomis. Jo pa
čiai yra uždėta globa, to
dėl ugniapinigiai buvo ati
duoti jos vyriausiam globė
jui ūkininkui M., kuris tu
rėjo pastatyti pirkelę. Pa
degėlio moterė norėjo gau
ti tų pinigų ir pati staty- 
ties, bet jos globėjas neda
vė. Tuomet ji iš piktumo 
sumanė jį sudeginti. Ji da
vė kaimyno vaikui dešimtį 
kapeikų, kad fįis padegtų jo 
klojimą (kluoną). Jis taip 
ir padarė. Bet ūkininkas 
tuojau pamatė degant, pri
puolė ir užgesino ugnį. Vai-_
kas dar nebuvo paspėjęs šinti.

Odesos generolas Tolma
chevas uždraudė laikraš
čiams spauzdinti liuosai- 
ekonomiškos draugijos atsi
šaukimą gelbėti badaujan
čius sodiečius.

Liepojuj latvių moterių 
draugijos buste surasta at
sišaukimai, davusieji prie
žastį sutaisyti kratą ir areš
tavimus. Arčiau ištyrus 
dalyką, surasta, kad atsi
šaukimai pradėta provoka
cijos tikslu. Provokatorius 
areštuota. Manomas drau
gijos uždengimas sustabdy
ta.

Net patsai Madero tvir
tina, kad lengviau revoliu
ciją sukelti nei... apmal*
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iai McNamarai iš'Los An
geles pergabenti specijali- 
liu traukiniu į valstijos ka- 

’ejimą Sau Quentin. Tąs 
atsitiko gruodžio 10 dieną. 
Tą pačią dieną vakare 
jiems nukirpta plaukai, • iš
maudyta ir aprengta' dryži
niais kalėjimo rubais. Su 
ta j a valanda jie neteko pilie
tybes, neteko pavardžių, 
praeities ir ateities. Nuo 
to laiko James B. McNa
mara ligi gyvos galvos bus 
žinomas • kalėjimo... knygose 
kaipo No. 25.314, o John J., 
unijos sekretorius, baigęs 
jurisprudencijos mokslus ir 
žymus unijos veikėjas, kai
po No. 25.315. Šiais lai
kais tame kalėjime randasi 
uždarytų daugiau 2.000 ka
linių, kurių tarpan ir Mc
Namarai įmaišyta.

Ant ryto jaus abudu nauji 
numeriai 7 vai. ryte nuves
ta kalėjimo verpyklon, kur 
liepta jiems siūti stambaus 
audeklo maišus. Kasdiena 
darbas tęsiasi nuo 7 vai. rv- 
te lig 4:30 po pietų su pus
valandžio pertrauka pie
tums.

Priimant kalėjimo įstair 
gon naujus kalinius grojus 
kalėjimo orkestrą liet lig 1 
vai. po pietų. Kalėjimo val
gykloj ant storos poperos, 
kur surašyta kaliniams kas
dieninis valgis, McNamarai 
pirmu dar kartu savo gyve
nime patėmiję įvairius ka
linių išrašytus humorus- 
juokus. Mat, ir pačiame 
kalėjime esama humoristų, 
šaltai atsidavusių likimui. 
Kokis tai kalinių gyvenimo 
garbintojas parašęs ant po
peros sekančias pastabas :

“Nuo 1852 metų, nuo 
pat atidarymo to kalėjimo, 
šis kalėjimas nekuomet dar 
taip nebuvo pagarsėjęs sa
vo reputacija ir lankytojais, 
kaip šiais laikais. Čionai 
turime daugiau 2.000 paka
kintų stalauninkų. Virtu
ves ir patarnavimo pana
šaus niekur nerastum. Ne- 
kurie stalauninkai į čion 
atgal sugrįšta šešis, aštuo
nis, o retkarčiais dešimts 
sykių, pirmiau pamėginę ki
tų įstaigų. Padėjimas ir 
klimatas čionai parinktini. 
Įstaiga guli Tamalpais kal
no papėdėje, maudosi pui
kiuose Kalifornijos saulės 
spinduliuose... toji įstaiga 
yra ideališkiausioji sodyba 
visais metų laikais”.

James McNamara pripa
žintas sergančiu džiova ir 
jam, regis, bus leista dirbti 
ant gryno oro, kur, pasi
tikima, greitai pasveiksiąs.

Taigi McNamarai pasili
ko tik... numeriais.

Ministerių sąskaitos
Metinės ministerijų sąs

kaitos jau beveik visos per
statyta dabartiniam kongre
sui. Svarbiausia bus patė- 
mijus postmeisterio Hitch- 
cocko sąskaitą, kurioj pa
žymėta, kad pirmusyk nuo 
1883 m. krasos departamen
tas užuot deficito turįs pel
ną.

Generalinis postmeisteris 
apimdamas tą valdvietę 
1909 metais, krasos 'depar
tamente radęs 17% "milijo
nų dolerių deficito ir štai 
po dviejų metų jo valdinin
kavimo išde jau atrandama 
$219.000 pelno, nežiūrint 
naujų specijaliuių išlaidų!

Akyveizdoj to, postmeifi- 
teris kongresui pasiūlo su
mažinti ant laiškų persiun
timo lėšas nuo 2c. ant lc. fr

McNamarų apgynimui ka
pitalo bilansas.

Indianapolis, Ind. — 
Amerikos Darbo Federaci
jos sekretorius ir McNama
rų apgynimo komiteto pir
mininkas andai apskelbė iš 
surinktų viešai aukų sąs
kaitą.

Ligi spalių 25 dienai tasai 
kapitalas išnešęs $194.612- 
53, o išlaidų butą $184,850- 
93. Po spalių. 25 dienai dar 
nebuvę suskaityta nei Įėji
mai, nei išlaidos. ..į.

Vyriausias McNamarų 
apgynėjas, advokatas Cla
rence Darrow, iš surinktų 
pinigų apturėjęs $170.000, 
iš kurių turėjęs atlyginti ir 
savo pagelbininkams, ki
tiems advokatams ir viso
kios rųšies agentams. Tai
gi advokatas Darrow aplai- 
kęs ligšiol dar niekur ne
girdėtą savo, didumu atly
ginimą. Vietiniai unistai 
tvirtiną, _kad Darrow tiek 
gavęs pinigų pamesiąs ad
vokatu praktikavęs ir ra
miai sau gyvensiąs.

Du vietiniai advokatai, 
besidarbavusieji lokališka- 
me brolių McNamarų reika
lų skyriuje, gavę $11.000, 
vienas advokatas iš Toledo 
$259.10. Knypkiams su 
McNamarų paveikslais iš
leista $1.120, krasos ženk
leliams su jų paveikslais 
$108.98, kalbėtojams mitin
guose $591, spauzdiniams 
$1.493.15, pagaliau smulkes
nių išlaidų butą prie McNa
marų kratomų paveikslų 
$250.

Iš viso surinkto kapitalo 
ligi spalių 25 dienai likta iš- 
de $9.761.60. Ant ko liku
sieji pinigai bus apvėrsti, 
nežinia.

Atlyginimo bilius.
Washington, D. C. — Fe

deralinis komitetas, peržiū
rintis darbininkams atlygi
nimo ir darbdavių atsako
mybės klausimą, jau paren
gęs įstatymams projektą, 
kuriais bus galima suregu
liuoti santykius tarp dar
bininkų ir darbdavių, kuo
met atsitinka darbe bent 
kokios nelaimės ir iš to nu
kenčia darbininkai.. Šis 
projektas abiem kongreso 
butam perstatytas jau pe
reitame ketverge.

Tasai bilius pramato, kad 
visuose susižeidimų atsi
tikimuose fabrikantas pri
valąs užmokėti daktarui už 
darbininko gydymą, bet 
antsyk nedaugiau $200. At
lyginimas už negalėjimą 
dirbti pasibaigus 14 dienų 
ligos turi but sekantis:

Už dalinius nukentėji- 
mus, kaip tai netekimą ran
kos, kojos arba akies, dar
bininkas aplaiko savo pusę 
uždarbio ištisus metus — 
su teise prailginti tą jam 
pensiją per 30 mėnesių ligi 
72 mėnesių, žiūrint teismo 
nuosprendžio, Bet jei dar
bininkas visai negalėtų 
dirbti dar ilgiau, tai vistiek 
jam pensija turi but ant to
liau prailginta. Tos visos 
pensijos turi but išmoka
mos pamėnesiui. Jei dar
bininkas darbe butų užmuš
tas, tai tokia pati pensija 
ir tiek pat laiko turi but 
mokam’a likusiai našlei, 
vaikams arba mirusio gimi
nėms.

McNamarai jau kalėjime.
San Quentin, Cal. — 

Slapta, užlaikant visokio 
atsargumo pragumus, bro-

paskui padaryti kitokias ta
me departamente -svarbes
nes reformas. . i

P. Hitchcock, regis, ne
prastai šeimininkauja.

Karštas stabmeldės.
Niagara Falls, N. Y. — 

Kanados indijonų giminės 
viršininkas “Ošiantis van
duo” andai dalyvavęs prie 
krikšto savo . 11 mėnesių 
anūkės, kunigaikščiutės 
“Rytmečio Gražybės”, Kav 
Pav Qua; mergaitę krikšti
jo katalikų kunigas. .

Senyvas indij onas, ne- 
priėlankus krikščionybei, 
po krikštui sušaukęs aplink 
save savo giminės- žmones 
ir viešai apreiškęs, kad jis 
nekuomet netikėsiąs į di
džiąją dvasią Maniton, bet 
mielai garbįsiąs savo myli
miausią dievą — saulę. 
Krikščionįs kaunasi už ti
kybas — kalbėjo senis — 
bet indij onai už tikybą nei 
nėsusibara. Delei to indi
jonų stabmeldija yra augš- 
fesnė už krikščionybę.

Baisi nelaimė kasyklose.
Bliceville, Terin. — An

glių kasyklose Knoxville 
Iron Co. prie Great Cross 
Mountain ękspliodąvo gą- 
zai, kuomet tenai dirbo šim
tas suviršum darbininkų. 
Visus inėjimus į kasyklas 
užgriuvo uolos ir žemė, tatai 
visi anglekasiai liko palai
doti gyvais. Nelaiminguo
sius gelbėti tuoj aus griebė
si daugybė žmonių ir pir
momis dienomis atkasė iš- 
po griuvėsių 8 lavonus. 
Apie kasyklas susirinko mi
nios žmonių ir nelaimingų
jų aukų pačios, kurios dras
kėsi, raudojo, alpo ir ne- 
kurias reikėjo gabenti li- 
gonbutin.

Sekančiomis dienomis ne
nuilstančiai dirbanti pagal
ba atkasė dar gyvus penkis 
anglekasius iš vieno šafto, 
kuriame oras nebuvo užriuo- 
dintas gazais.

Toliau vienok kasyklose 
iškilo gaisras, kuris pagal
bai užkenkė kasti užgriu
vusias kasyklas. Ikišiol iš- 
po griuvėsių iškasta 59 la
vonai, o dar suviršum du
syk tiek kasyklose, nežinia 
ar gyvų, ar greičiau užtroš- 
kusių. Savanoriai ant ar
timų kapinių kąsa žuvusių
jų palaidojimui duobes 
formoje rato, kurio vidury
je bus pastatytas abelnas 
paminklas. Miesto majo
ras išleido į gyventojus at
sišaukimą rinkti aukas, su- 
šelpimui nelaimingųjų naš
lių ir našlaičių, kurie jau 
dabar yra didžiausiame nu
siminime ir varge.

Kongresas pertraukia trak
tatą su Rusija.

Washington, D. C. ■— 
Kongresas apsvarstęs ats
tovo Sulzero iš New Yorko 
rezoliuciją, proponuojančią 
pertraukti dar 1832 metais 
padarytą traktatą su Rusi
ja, priėmė.minėtą rezoliuci
ją 300 balsais ir tiktai vie
nas balsas buvo prieš. De
batai tame klausime kon
grese tęsėsi tris valandas ir 
vienas atstovas po kitam 
peikė rusų vyriausybę už 
jos netoleranciją ir užgau- 
dinėjimą Suvienytųjų Vals
tijų, nepripažįstant paspor- 
tų, išduodami; vietiniams 
piliečiams-žydams. Sena
tas svarstys tą klausimą 
tiktai pamatęs, kokį įspūdį 
padarė į rusų vyriausybę 
minėta kongreso rezoliuci
ja, nes gal Rusija dar at
šauks savo betakčius pasi
elgimus ir išpildys Suyie-
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pytųjų Valstijų . .vyriausy
bės reikalavimą.

Visoje gi fšąlyj^ agitaci
ja priešai Rusiją .ųž nepri
pažinimą viešnių piliečių 
pasportų vis daugiau ple
čiasi. Protestus įgelia jau 
ne vieni tiktai) Žydai, bet ir 
įvairių tautų , žmonės, ka
dangi tąjį klausimą laiko 
abelnu visų Amerikos pilie
čių reikalu.

Gyventojų skaitlius Suvie
nytose Valstijose. _

Washington, D. C. — Pa
gal finansų ministerijos 
priešmetinį raportą, pinigų 
kursas Suvienytose Valsti
jose atsieina $43,54 ant kiek
vieno gyventojo, Pridėjus 
dar prie to ir mokesčius, ar 
tai tarpinius, ar betarpi- 
uius, kuriuos kiekvienas 
gyventojas turi, mokėti, iš 
tos pinigų apyvartos reikia 
manyti, kad gyventojų 
skaitlius Suvienytose Vals
tijose siekia jau 100 milijo
nų. Teisybė, gyventojų su
rašąs 1910 metais parodė, 
kad Suvienytose Valstijose 
gruodžio 1 dieną gyveno 
94.679.000 žmonių, o balan
džio tais pačiais metais jau 
tiktai 91.972,266, tatai tos 
skaitlinės yra nepilnos ir 
reikia priimti, kad šiandie 
Suvienytose Valstijose gy
vena 100 mlijonų žmonių.

Moterįs politikoje.
Sacramento, CaL — Pa

rodę savo galybę ,Los An
geles miesto majoro rinki
muose, moterįs visoj Cali- 
fornijos valstijoj uoliai 
griebiasi politikos ir per 
prielankius sau .atstovus 
valstijos .legislaturon įne
šė, idant prie valstijos kon
stitucijos butų .pridėtas pa
ragrafas, Leidžiantis mote
rims užimti augščiausias 
valdvietes valstijoj, pavie
tuose ir miestuose. Kuo
met tas įstatymas liks pri
imtas legislaturoje, tuomet 
moterįs tenai galės but iš
rinktos gubernatorium, ma
jorais, teisėjais ir t. p., ly
giai kaip ir vyrai.

Municipaliniai saliunai.
Coeur d’Alene, Idaho. — 

Šio miesto majoras Wood, 
socijalistas ir keturi miesto 
tarybininkai nutarė uždėti 
mieste municipalinius saliu- 
nus, arba kad tie saliunai 
butų viso miesto savastimi, 
o ne pavienių saliuninkų. 
Sumanytojai proponuoja 
įvesti galiūnų užveizdus, 
kuriems miestas mokėtų 
$2.000 algos į metus, jų pa
gelbininkams po $100 į mė
nesį ir policistui $85 į mė
nesį. Tam projektui vie
nok yra priešingi nekurie 
miesto piliečiai, susirišę su 
saliunų vedimo reikalais.

Negirdėta brangenybė.
Minneapolis, Minn. — Už 

vištų kiaušiniu i tuziną čia 
yra mokama 50<eentų. Per
ka juos tiktai ! turtingesni, 
kadangi darbo j žmonės nei 
svajoti negali apie i tokius... 
gardumynus. ^.Uži tuziną 
kiaušinių iš ledaunės,. kurie 
jau yra dviejų &r trijų me
tų senumo, pirkliai ima po 
45 centus, nors/ipusė jų yra 
supuvę.. — Baigų pagalvoti, 
kas čia dedasi! ■■■''

Kongresas už astuonias va
landas darbo.

Washington, D. C. — 
Kongresas priėmė bilių, 
įneštą atstovo Hughes’o iš 
New Jersey, įvedantį as
tuonių valandų darbo dieną 
visiems abelnai darbinin
kams, dirbantiems pri&vy-

■

Photo of committee by American Presą Association.

Republikonų nacijonalinis komitetas laiko savo sesiją, o apačioj parodoma 
Coliseum’© bustas, Chicagdj, kuriame 1912 m. bus atlaikyta konvencija išrinkimui 
savo kandidato į prezidentus.

riausybės darbų, net ir 
kontraktoriams atiduotų. 
Tatai karo laivų statymo 
dirbtuvėse, arsenaluose, 
prie statymo fortų, pylimų 
ir prieplaukų darbininkai 
turi dirbti tiktai. aštuonias 
valandas į dieną, nežiūrint, 
ar tubs darbus vyriausybė 
duoda dirbti betarpiniai, ar 
per kontraktorius.

Atstovas Berger išsireiš
kė, kad tokį įstatymą senai 
jau butų išleidęs paprastas 
mūrininkas ir butų parašęs 
tiktai dešimts eilučių, o ne 
ištisas poperos krūvas, kaip 
kad kongresas išrašė. Pri
pažino vienok demokratams 
energiją, kokia jie priima 
įvairius bilius, kaip pensi
ją darbininkams ir pertrau
kime traktato su Rusija.

GYVULIŲ MEILĖ KAS 
LYTISI ŽMONIŲ.

Jau tik delei tos vienos 
aplinkybės privalome godo
ti ir mylėti gyvulius, jei jie 
retkarčiais už tai mums dar 
daugiau savo dėkingumu ir 
prisirišimu atsimoka, ko ne
norėtų padaryti net neku
rie žmonės.

Be perdėjimo galima 
tvirtinti, jogei naminių gy
vulių prie musų prisiriši
mas ir meilė gali suteikti pa
vyzdį ir nekuriems žmo
nėms. Jei su gyvuliu dai
liai ir maloniai visuomet ap
sieinama, tasai beprotingas 
sutvėrimas nekuomet tos 
malonės nepamirš ir nuola
tos stengsis už tai atsily
ginti, už gera geru atsimo
kėti.

Regis žmonės niekur taip 
aršiai ir prastai neapsieina 
su gyvuliais kaip Italijoje, 
o ypač ant salos Sicilijos. 
Delei to tenai ir gyvuliai 
mažiau prie žmonių prisi
rišę nei kaip kur kitur. Ne^ 
turinti sau šeimininkų šu- 
nes ant gatvių vaikomi ir 
ant kiekvieno žingsnio laz
domis banibinami, iš tos 
priežasties taigi ir jie ant 
praeinančių biauriai puolasi. 
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ir daugumą žmonių sukan- 
džioja. Konstantinopoly tuo 
tarpu šunes gerbiami (iš ti
kybinio atžvilgio), todėl jie 
ir praeiviams nieko neda
ro.

Gyvulių meilė kas lytisi 
žmonių ne vieną sykį patė- 
myta netik pas naminius 
gyvulius, bet ir pas lauki
nius žvėris. Ir šie pasta
rieji pasirodo su savo dė
kingumu ir prisirišimu, 
gangreit pamato, jogei ir 
pats žmogus žmogiškai su 
jais apsieina ir juos myli.

Žinomas Franci jos gamti
ninkas, Fr. Cuvier, rašo 
apie vieną vilką, kuris nuo
latos vaikščiojęs paskui sa
vo poną ir buvęs nuolankus 
ir paklusnus. Vieną sykį 
vilko savininkas turėjęs il
gesniam laikui į kur tai iš
važiuoti ir žvėrelį paauko
jęs muzejaus žvėrinčiui' Te
nai vilkas kelias savaites 
lindęs ir retkarčiais nenorė
jęs net ėsti. Paskiau bet 
vilkas pripratęs prie žvėrin- 
čiaus sargų ir palinksmėjęs, 
tarytum, jau butų buvęs 
pamiršęs savo visą praeitį. 
Po pusantrų metų tečiau 
vilko savininkas sugrįžęs 
atgal Paryžiun. Kuomet 
vilkas išgirdęs savo poną be
šnekant, narve ėmęs šoki
nėti, linksmai loti. Paaiš
kėjo, jogei jisai savo poną 
tuojau iš kalbos pažino.

Net liūtai, kuomet jie 
auginami išpat mažens, ga
linti apsisavinti ir prisirišti 
prie žmogaus. “Jie mato 
— sako Brehm — žmoguje 
savo globėją ir myli juo 
labiau ir tvirčiau, juo dau
giau anais rūpinasi”. 
Brehm du metu pas save 
laikęs liūtą, kuris it šuo 
paskui jį bėgiojęs, o nakčia 
retkarčiais ant jo lovos, 
jam miegant, atsiguldavęs. 
Liūtas nežinojęs atkeršiji
mo jausmo, kuomet imda
vęs pykti, pono glostymas jį 
apmalšindavęs.

Net tokia gudri ir bukli 
vidra prie žmogaus augina
ma apsisavina ir lemena si it 
šunelis.
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Draskantieji paukščiai 
taippat gali parodyti žmo
gui savo dėkingumą. Pa
gal Brehmo ereliai taippat ? 
su žmogumi apsisavinanti ir 
leidžianti ineiti anų narvan, 
bet blogo žodžio labai ne- 
apkeneiantif"jie sti^MfS sTf* 
savo snapais ir nagais, prieš 
juos žmogus niekai.

Su žmogumi apsisavina 
papūgos ir kanarkos taip
pat ir baugingi žvirbliukai. 
Net kregždės apsisavinan- 
čios. Brehm pasakoja apie 
vieną apsisavinusią kregž
dę, kuri savo ponui ant ran
kos užtūpdavo ir čiulbėda
vo. Rudens laikais toji 
kregždė su kitomis išlėkda
vo į šiltas šalis, o pavasarį 
sugrįžus pažindavo savo po
ną ir vėl ant atkištos ran
kos be jokios baimės užtup- . 
davo.

Žąsis visais laikoma kai
po paikas paukštis, taippat 
retkarčiais gali prisirišti 
prie žmonių, ant kiek jai 
leidžia žąsies prigimtis.

Iš tų kelių faktų gana aiš
ku, jogei kaip gyvuliai, taip 
miškiai ir paukščiai labai 
myli žmogų ir prie jo prisi
riša, jei tik žmogus žmogiš
kai apsivaikščioja su tais 
sutvėrimais.

Andai Londone vienan 
teisman pakviesta 22 sufra- 
gistės, kurios kitus kartus 
buvo areštuotos sykiu su 
200 sufragisčių, už sukeltus 
sumišimus prieš parlamen
tą. Pakviestos 22 sufragis- 
tės teisme pasisakiusios ne
kaltos. Iš jų 4 pasmerkta 
po du mėnesiu kiekviena 
kalėjimai! už nepasižadėji- 
mą, kad panašių sumišimų 
prieš parlamentą daugiau 
nepadarysiančios. Kitos pa
leista.

— Vienatiniai viena vie
ta, kur gali rasti ramybę, 
sveikatą, laimę ir pinigų 
yra!...

— Bijokis Dievo! Sa
kyk!

— Žodynas... mauaflS 
•prieteliau.
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| MOTERIŲ SKYRIUS. |
SESERS LIETUVAITES!

Tankiai mes esame kalti
namos už atsilikimą apšvie
time nuo musų vyrų. Kal
tintojai užmiršta, kad tame 
yra ne musų pačių kaltė. Jie 
užmiršta, kad Lietuvoj mes 
augdamos labai reta kuri 
turėjome progą su mokslu 
šiek-tiek susipažinti; už
miršta, kad daugumas mu
sų tėvelių stengėsi tik savo 
suims nors kiek pramokin- 
ti, dukterims gi visai ne
pripažindami mokslo reika
lingumą.' Užtaigi vyrai sa
vo apšvietimu" gali prieš 
mus pasididžiuoti, bet re
tas kuris pagelbsti mote
riai, norinčiai apsišviesti, o 
paprastai tik tyčiojasi iš 
musų tamsumo.

Kad numesti nuo savęs 
tuos apkaltinimus, privalo
me kiek galėdamos šviestis. 
Nemokančioms pirmiausiai 
reikia mokytis skaityti ir ra
šyt. Nemanykim, kad per
daug sunku butų tas iš
mokt. Išmokti ne taip yra 
sunku, kaip sunku kentėti 
tų dalykų nemokant. Ne 
viena gal pasakysit, kad ne
turit laiko ir persenos esa
te mokintis. Nekados ne- 
siteisinkim laiko neturėji
mu. Mokytis niekad nėra 
pervėlu ir teisingai sako ši 
patarlė: “Geriau vėliau — 
negu niekad”. Taigi imki
mės savo gerų norų, kuriais 
mes viską atsieksim.

Daugumas tamsesnių žmo
nių gal pasakys, kam čia 
moterims tų mokslų, joms 
užtenka pečius pakurt, puo- 

Taly t, vaikai apžiū
rėt — tai ir viskas. Šian
die su tokia nuomone netik 
sutikti negalima, bet ir dau
gelį priežasčių galima nuro
dyti, kad žmonės, panašiai 
kalbėdami, labai klysta. 
Moterįs kaip ir vyrai gyve
na ir rūpinasi savo reika
lais; nieks už moterį neken
čia jos skausmų, nemalonu
mų ir gyvenimo vargų kaip 
tik ji pati, todėl negalima 
sakyti, kad moterims dva
siškas penas nėra reikalin
gas. Žmonės skaitydami 
gerus raštus išlavina savo 
protą, ingauna didesnį su
pratimą, mato kas pasau
lyj dedasi ir su visukuom 
susipažįsta. Kaip vyrams, 
taip lygiai ir moterims rei
kia žinoti, kas pasaulyj vei- 
kiasi. Žinios kiekvienam 
taip yra reikalingos, kaip 
maistas ir šiluma, nes dau
geliui nežinant, iš ko kįla 
nelaimės, greit į jas inpulti 
galima. Taigi, ar nebūtų 
gerai ir mums, moterims, 
apie tas nelaimes žinoti ir 
rūpintis į jas neinpulti?

Matydamos musų laik- 
x raštiją rupinantės musų rei

kalais, nepatingėkime * ir 
mes darbuotis savo gero
vei. Rašykim ir skaitykim 
naudingus, mus pamokinan
čius raštelius, kurie be abe
jonės atneš mums didelę 
naudą. Gal ne viena pasa
kysit, kad nežinot ką ra
šyti. Atminkim, kad dau
gelis musų kasdien atva
žiuoja iš Lietuvos, kur jos 
nematė nei kepant, nei ver
dant, nei busto taip užlai
kant, kaip čion; jaigu mes 
jų nepamokinsim nei vieno, 
nei kito, tai jos niekad nie
ko gero nemokės. . Musų 
moterįs tankiai turi papra
timą viena kitą apšaipyti, 
bdųątminkim, kad kaip tą s

nepatinka, taip jis nepatin
ka ir kitoms. Matydamos 
vargšę seserį-lietuvę nieko 
nemokančią, nieko nesu
prantančią, užuot apšaipyti 
tokią nelaimingąją, geriau 
su pasigailėjimu gelbėkime 
ją, paduodamos jai saVo 
ranką. Kaip daug mes vie
na kitai galime pagelbėti! 
Tas paprotys gelbėti viena 
kitai tarp musų būtinai tu
ri įsigyventi, o tada, vietoj 
apkalbėjimų ir susipykimų, 
mes draugiškai viena kitai 
paduosime ranką.

Žmonės sako: “Kur mei
lė — ten ir Dievas”, todėl ir 
mes gyvenkime toje meilė
je, pratindamos prie gero ir 
tolindamos nuo blogo. Ap
gailėtina, jogei mes mažai 
turini sesučių, išėjusių ąųg- 
štesnius mokslus, kurios 
dirbtų musų gerovei, nes 
dauguma jų *— tai tik “pa
sipūtusios ponios”, kurios, 
nors ir galėdamos, bet-gi 
nei mažiausiu darbu nepri
sideda prie musų apšvieti
mo. Matydamos tokias sa
vo gyvenimo aplinkybes, 
nesėdėkime rankas susidė- 
jusios ir nelaukime kol mus 
kas apšvies, bet pačios mė
ginkime save šviesti ir kel
ti doroje. Jei pačios ne
mėginsiu! šviestis, kiti mu
sų tame nepakels ir vis ap
švietime stovėsim žemiau
siame laipsnyj.

Štai kokia gali būti musų 
darbo pradžia.

Mes, išsiskirsčiusios už 
šimtų ir tūkstančių mylių, 
gyvename visokiose aplin
kybėse, iš gyvenimo tankiai 
patiriame gero ir. blogo. 
Patyrusios ką gero — pa
mokinkime gero ir kitas, 
patyrusios ką blogo — pra- 
neškime kitoms kaip to ap
sisaugoti, ir tas tai bus la
bai geras darbas. Kiekvie
na iš mus mokame nors 
vieną ar kelis gerus darbus, 
kurių kitos nemoka, kaip 
tai: gaminimą sveikų, ska
nių valgių, užlaikymą svei
katos, gražų auklėjimą kū
dikių, busto užlaikymą ir tt. 
Taiti nepavydėkime šį-tą 
parašyti, tegul ir kitos pa
simokina. Jei mes pana
šiai elgsimės, tai netik daug 
pasimokinsim, bet tas dar
bas kaipo didžiausias mu
sų nuopelnas pasiliks užra
šytas ant visados. Musų 
mokslas tegul nemiršta kar
tu sii mumis, nes jis yra 
nemirštantis, todėl mirda
mos nesineškime jį į šaltus 
kapus, bet palikime kitoms 
musų sesutėms juomi nau
dotis.

Mot. dr-jos “Apšvietos” 
narė K. K.

DEŠIMTIS PRISAKYMŲ 
PAČIAI.

1. Neturėk nei vieno prie- 
telio išėmus savo locną vy- 
i!S-

2. Nepanaudok savo vyro 
vardo ir jo vardu nedaryk 
skolų.

3. Neteršk namų ramybės 
del bile kokio nieko.

4. Pasitrauk vyrui iš ke
lio, kuomet yra piktas, ir 
jei jo nesibijai, priešai jo 
piktumą nuduok baimę.

5. Nedaužyk lėkščių ir 
puodelių, o nors nekuomet į 
savo vyro galvą.

6. Nepasakyk nekuomet 
žodžio, koks turėtų paže
minti tavo vyro'rimtumą.

x . 7. Nevogk pati sau ®v«-,

katoš tankiais barniais h 
nesutikimais su vyru.

8. Nekalbėk nekuomet 
blogai apie savo vyrą, net 
savo artimiausiems. ;

9. Nereikalauk Ip-angių ir 
kaskartas vis naujų parėd- 
nių, jei negeidi savo vyrą 
matyti beelgetaująnt. —-

10. Nusikratyk Įvairius 
jaunų dienų mergiškus no
rus ir netrokšt iinksmiiities 
baliuose, pikninkuose ir tt.

(Gal kuri iš pačių (mo
terių) sudės panašus dešim
tį prisakymų ir vyrams).

ŠEIMYNA — AR POLI 
TIKA?

Iš “K. P.”

(Pabaiga). /■<>■
Pagalios moterių judėji

mas turėtų didesnę raciją, 
jaigu prieš moterį negulėtų 
šiandie dar kita, musų nuo
mone, kiltesnė darbo dirva. 
> Apsidairykime tiktai apie 
save. Kiek tai yra kas žing
snis moralinio ir materija- 
linio skurdo, kame kaltę 
tarpiniai ar betarpiniai rei
kia primesti moterims!

Inžengkime, pavyzdin, 
bent kurion mokyklon, kur 
yra mokomi vaikai. Ant 
pirštų paskaitysi tuos vai
kus, kurie išsižiuri sveiki ir 
normaliniai. Kiek tai ten 
atrasime išsigimusių, neiš
sivysčiusių, šlubų, nušašė- 
jusių, pusiau kurčių ir ne
regių vaikų. Kiek tai pa
matysime ten vaikystėje su- 
beprotėjusiu mažučių.

O inžengkime dabar į 
bent kurį ligonbutįN vai
kams, arba nereikia nei ten 
eiti, inžengkime į bent ku
riuos namus, kur yra vai
kai. Kokis ten menkas 
maistas, kaip nešvarių kaip 
į nieką nepaisoma, auga 
nekartą kaip laukinis girio
je, niekas jam gyvenimo 
nepaaiškins, nesupažindįs 
su jo teisėmis, neišriš kalan
čiųjų jo galvoj nesupranta
mų minčių, neatsakys į išei
nančius iš jo lupų klausi
mus. Tai vaikas, sakoma 
ten, kam juomi perdaug in
teresuotis, kaip paaugs ir 
pats sau viską išsiaiškins.

O kūdikiai ant motinų 
rankų, ar ten geriau?

Pažvelgiame į kūdikių ir 
vaikų mirtingumo ‘ skaitli
nes tarpe musų — ar jos 
ne pasibaisėtinos? O juk 
visos tos esybės, apleidžian- 
čios be laiko tą žemę, turi 
pilną teisę gyvent. Prie
dermė tų, kurie jiems sutei
kė gyvastį, yra ir palaikyti 
ją. Tėvų priedermė yra iš
auklėti tuos vaikus žmonė
mis...

Arba jaunimas musų ■— 
ar į jį atkreipiama prigulin
ti atidžia, ar jam suteikia
ma tas, ką jam gyvenimas 
geriausio gali suteikti? Pa
žvelgiame į tas dar beveik 
neataugusias nuo žemės 
mergaites — busiančias mu
sų kartų motinas — dirban
čias fabrikuose, greičiau į 
olas negu į fabrikus tan
kiai panašiuose, ir pagal
vokime, ką joms butų gali
ma gero padaryti...

Ten darbo dirva! Ten 
moteries veikimas!

* * 4
Apšviesti, pirmiausiai ap

šviesti ir dar kartą apšvies
ti moterį, bet apšviesti ją 
pirmiausiai priderančiame 
jai krypsnyje, o jau paskui 
pagalvoti apie politiką. Už
tikriname, kad apšviesta ir 
susipratusi priderančiame 
jai krypsnyje moteris kartu 
pakels ir visuomenes ap- 

ivietą j^ei susipratimą i 
suteiks pVisuomenei tą, k 
šiandie balsavimo -teisėm! 
tikisi jąj, sulikti — be p< 
litikos. n , r . 1-. b f

Moteųįs susipratusi savi 
pašaukime, pĮoteris supraii 
tanti sąyo yęrtę gyvenime, 
motelis,; kuri bus gera sese
rim, geresne pačia, geriau
sia motina, tokia moteris 
pakels visuomenę morališ
kai,. protiškai, fiziškai ii 
materijališkai iki augšty- 
bių.

Kad ant svieto yra blo
ga, tame daugiau yra mo
teries kaltės negu vyro, nes 
galutinai ji valdo svietą — 
per vyrą. v 1

Suprazdama ar nesųpraz- 
dama, moteris turi intek-. 
mę — blogą ar gerą — į 
vyrą daugiau negu kas nors 
kitas. Visose-vyro, gyveni
mo aplinkybėse yra tarpi
nė moteries ' intekmė — 
maža ar didelė, artima ar 
tolima, žinoma ar nežino
ma — bet yra.
. Apšviesti tatai reikia 
moterį. Tegul pažįsta gy
venimą, tegul kartu su vy
rų susipažįsta su visomis 
gyvenimo slaptybėmis, bet 
tegul ji neperžengia savo 
gamtiško rato ribų, tegu] 
pildo moteries priedermes. ,

■. >. « '

Moteris gali ir privalo, 
kaip jau sakėme, turėti in- 
tekmę į vyrą ir jo veikimą, 
bet tegul toji jos intekmė 
bus tyli ir liuošali, tegul ji 
nesigriebia reikalų, prie 
kurių dar nedaug tepriauge 
ir kurių nesupranta, o kurie 
jai visai nėra reikaliilgi.

Tegul moteris ištikimai 
ir kuogėraiusiai išpildo sa
vo priedermes ir geru žo
džių bei ’pavyždžiii padarl 
inteknię į vyrą, idant ir šie 
savo priedermes lygiai ge 
rai ir ištikimai pildytų, \ 
tuomet turėsime mažiai 
persiskyrimų moterystėje 
mažiau saužtidysčių, mažiai 
nelaimingų moterystės po 
rų, mažiau išsigimusios į' 
sudemoralizuotos jaunuo 
inenės, mažiau jaunų gy 
vasčių dar pradžioje nuoi 
niekais.

Tegul moteris ingauna su 
sipratimą priderančiame ja 
kripsnyj, tegul išauki ė j; 
savo simus kiltais, teisiais 
ir veikliais piliečiais, o po ’ 
litika apsivalys po jos intek- ; 
me tame, kas moteriai joji ■ 
nepatinka, pati per saite. ;

Turime tokią politiką, ko- J 
kius turime vyrus — o kas) 
suteikė tam vyrui gyvastį, Į 
nuo ko prigulėjo, idant jis f 
ateitų svietai! kiltai protau
damas, sveiku kunu ir gera 
širdimi? Kas jį nešiojo 
devynis mėnesius po savo 
širdimi ir diena į dieną, va
landa į valandą augino ja
me kūną ir? dvasią? Nuo 
ko prigulėjo, idant tas vy
ras ateitų syietan, kiltų do
rybių širdyje vedamas?

Nuo moteries!...
O kas jį paskui atėjus 

svietai! maitino savo krūti
mi, auklėjo, paisė apie jį ir 
globojo jį? ^fcas jį mokino 
mylėti tą, kąš yra gera, dai
lu, kiltazir 'terta žmogaus 
siekių? Kas'plėtojo jo pro
tavimą, kas plėtojo jo fiziš
kas jėgas?

Moteris!
O paskui, kada paaugo ir 

svietan užsimanė išeiti, gy
venimą norėjo pažinti ir 

mokindavo, kas prasergeda 
vo, kas jam patardavo, kas

Pasmerktas areštantų ro- 
tosna už dalyvavimą plėši- 

turėdąvo intekmę į susifor-lme kapitonas Ermolov, jatr

Nesenai ‘‘Kataliko” išleistuvėje išleista nauja knyga, kokios lietuvių kal
boje ligšiol dar nebuvo, vardu:

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 sudėjimą 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.
J 2. Vhlgymo budai ir virimas.

3. Virškinimas.
W 4. Valgio rūgimas arba fermentacija. W
Jį 5. Kas yra alkoholis. Jį
w 6. Kraujo cirkuliacija. — . W -
y 7. Alsavimas (kvėpavimas). y

- - JĮ 8. Kūno pielčiai ir judėjimas. n
9. Inkstai bei oda ir jų priedermės. , ' fLt

flį 10. Dirksniai. ji Į
M A 11. Pajautimai. >
■Ji 12. Sveikata ir liga. V " |||
Įw 13. Parazitai. Al
n 14. Privatinė ir vieša sveikata. „

15. Kaip išplėtojus kūnas. . UD
Im 16. Balsas. Ui

$3^ 17. Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas. —
18. Džiova.
19. Kaip sveikatai užkenkia vabalai.

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

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

Visos’lietuvių laikraščių redakcijos ir daktarai sako, įogęi 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 j laiką: neturi

Panašių dailių ir teisingų liudijimų turime desėtkus. 
teisybę.

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

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

goj atrasi sau visą laimę. Nes kuomet žmogus sveikas, tai ir laimingas.
Kas nori save pažinti, privalo skaityti SVEIKATĄ.
Kas nori būti laimingu, tegu skaito SVEIKATĄ.
Kas nori pamesti girtuokliavus, tegu skaito SVEIKATĄ.
Kas nori, kad jo vaįkai 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 LEŠUOJA TIK 2 DOLERIU SU 

PRISIUNTIMU. ’
Galite pirkties “Kataliko” redakcijoje. •
Siųzdami laiškus ir pinigus padėkite tokį antrašą:

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

mavimą jo jaunųjų troški
mų, kas jaihe — tame jau
nikaityje —- išdirbo pažval- 
gąs busiančio vyro-politi- 
ko?

Moteris!...
O! ištikro — moteries pa

šaukimas, tinkamai tos pa
čios moteries suprastas ir 
numylėtas, yra taip kiltas, 
taip didis, taip dailus, kad 
gaila yra žiūrėti į tas mo
teris, kurios jį paniekina, 
kurioj ieško kitokio gyve
nimo tikslo, kitokios darbo 
dirvos ir veikimo!... 

ro-

me jokiu raštą, kur butą taip pla
čiai, praktiškai ir pamatiniai iš
dėstomos reikalingiausios kasdie
niniame gyvenime žinios iš ana
tomijos, fiziologijos, o ypatingai iš 
hygįenos. 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,

beveik gen. Tolmachevo pa
skirtas Odesos policmeiste
riu, savo kalboj teisme pra
nešė :

“Aš, Ermolovas gavau 
25 tūkstančius rublių nuo 
gen. Tolmachevo pačios, 
kuris (Tolmachevas), savo 
keliu, paėmė už išsirupini- 
mą statyti Bachmuto gele
žinkelį du šimtu tūkstan
čių rublių”.

Tomsko technologijos in
stituto studentams prisa
kyta daugiau nevaikščioti 
įvairių spalvų marškiniuo
se ir švarkuose, o nešioti 
vien įvestu uniformą. Tas 
įsakymas yra ministerijos

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 Matulaičio laiško)..-h

“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”).

Ir vis sakoma tikra 

■ 
,7

. ' 7

revizijos pasekme, kuri bu
vo padaryta institute ir 
’kuomet buvo duota smarki 
iškalba buvusiam instituto 
direktoriui.

Ryme staiga . pasimiręs 
Apaštališkas delegatas del 
Philipinų, mousig. Agius, 
kuris trumpu laiku turėjęs 
iškeliauti į Manilą, Šv. Tė
vas tuo atsitikimu esąs la
bai perimtas, kadangi 
monsig. Agius žadėta be to 
paskirtu Ap. delegatu į Su
vienytas Valstijas į kardi
nolo Falconio vietą. Pas- 
tarasis-gi butų pasilikęs
Ryme. Dabar taigi ir ne
žinia kaip bus.
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1 iš Lietuviškų Dirvų.

St. Charles, 111.
Smagu yra paminėti, kad 

" ir musų miestelio lietuviai 
po valiai kruta ir nenori jau 
atsilikti nuo savo brolių ki
tuose miestuose, kur jų yra 
tūkstančiai. Ypačiai gali
ma pasidžiaugti dalimi mu
sų jaunuomenės, kuri visa 
išgale dirba žmonių apšvie
timui.

■ Lapkričio 29 dieną š. m. 
draugija D. L. K. Vytauto 
parengė lietuvių teatrą. 
Scenoje pastatyta keturių 
veiksmų drama “Alkani 
Žmonės”. Visi aktoriai sa
vo roles atliko neprastai. 
Čia paminėsiu svarbesnes 

į roles: A. Valiutas Ambra- 
zo rolę atliko gerai; J. Nar- 
kaitukė Marcelės rolę atli- 

;ko labai gerai ir savo pui
kiu nudavimu tragiškose 
vietose daugumui iš akių 
ašaras išspaudė; Z. Malans- 
kienė iš Batavia Agnieškos 
labai sunkią rolę atliko kuo- 
puikiausiai, nors dar tik 
pirmu kartu lošė; Biručio ro
lė atlikta prastai, painiota 
žodžiai ir netinkamai nu
duota; gydytojo rolę gerai 
atliko Jonas Valiutas; pir
moji ponia iškarto persilp
nai kalbėjo, bet toliaus su
gavo tinkamą balsą ir gerai 
lošė; antrosios ponios rolę 
A. Stanislavičiukė atliko la
bai gerai. Abelnai visi ak
toriai atliko savo roles ne
blogai, geriau negalima nei 
reikalauti, nes daugumas 
pirmu kartu lošė scenoje.

Didelio pagyrimo verta 
musų jaunuomenė, kad toki 
Sunkų . darbą atliko ir ne
paisydami visokių priešų, 

'nepasigailėjo savo triūso. 
Geistina butų, kad tokie 
musų brolių ir sesučių dar
bai negęstų nekados.

J. A. Ambrazas.

nėra. Bet lietuvių čia yra 
apie 30 šeimynų* ir dusyk 
tiek pavienių, kurie turi pa- 
šelpinę šv; Kazimiero drau
giją, valgomų daiktų krau
tuvę, mėsinyčią ir kelias... 
karčemas. Lietuviai su 
dvasiškais reikalais krei
piasi į Spring Valley, Ill. 
Apie lietuvių apšvietimą čia 
nėra reikalo aiškinti, nes 
skaitytojas pats gali tą su
prasti iš pirmųjų šios ko
respondencijos žodžių. Dar 
vienas nedailus paprotys 
yra išsiplatinęs tarpe vieti
nių lietuvių. Vietiniai kar- 
čemninkai tankiai rengia 
šokius, merginų gi čia ma
žai yra, tai į tokius “ba
lius”- sukviečia moterėles, 
kurias jaunieji bešokydami 
nuolatos turi vaišinti prie 
bufeto, taip kad pagaliau 
vos ant kojų jos pastovi. 
Vyrai, matydami tokius 
moterių pasielgimus, prade
da rūstauti, bartis ir tt., iš 
ko šeimynose kįla nesutiki
mai. Liūdna. \

Vietinėse anglių kasyklo
se dirbama po 6 valandas 
kasdiena. A. Š.

iš^ džiaugsmo rydami, pa
sitikima, kad toliau ii; čia 
lietuviai susipras, nusikra
tys tą netikusį paprotį, ir 
stos į darbą tautiškoje dir
voje, kuri taip labai jau yra 
užėlus piktžolėmis.

M. A—as.

sv.

labai didelėj svetai- 
Publikos buvo neper
neš tų pačią, dieną 
balius Rožancavos

Spring Valley, Ill.
Kuris “Kataliko” skai

tytojas nežino šio miestelio. 
Bet visgi, sulyginus su to
kiu dideliu čia apsigyvenu
sių lietuvių skaitliumi, apie 
vietinių lietuvių gyvenimą 
matyti laikraščiuose perma- 
žai žinių. “Kataliko” 47- 
tam numeryj š. m. šio mies
telio vienas korespondentas 
užsimena apie nedorus mu
sų brolių darbus, kartu ne
aplenkia ii* saliuninkų, bet 
apie šiuos pastaruosius ne
pasako visos teisybės. Už
sipuolama ant suskurdusio 
anglekasio, buk jis 
pia savo tautiečių, o 
“italų kliubą” ir f t. 
lietuvių krautuves 
negalima pasakyti, bet lie
tuvių saliunai tai yra tie
siog nešvarybių lizdai. Nu
ėjus į vieną saliuną užtinki 
tokį dvokimą, kad tuojaus 
reikia užsiėmus nosį bėgti. 
Kitas vėl panašus į koki 
“medikališką institutą”, 
kuriame mokama pinigai iš- 

7 žmonių vilioti. Mat, musų 
smuklininkai paprastai sa- 
liunuose už bufeto laiko 
savo dukteris, arba ir sve
timas mergaites pasisamdo, 
kurios įėjusių svečių prašo 
pavaišinimo ir vilioja iš jų 

Nors ne visuose 
dau-

Marquette, Ill.
miestelio negalima 

laikyti miestu, bet greičiau 
ji galima prilyginti prie 
musų tėvynės didęlio kai
mo, nes čia yra tik kelios 
dešimtįs kompanijos pasta
tytų grintelių, kuriose gy
vena ir lietuviai. Šianie 
kaimelyj lietuviai yra be
veik vieni katalikai, taigi 
jie ir turi tokį priežodį: 
“Prisitraukiau ■ katalikiš- 
kai ’ Ne, gerbiaiiiiej i, ge
riau butų, kad sakytumėt; 
“prisitraukiau kaip girtuo
klis”. Draugijos tarp lie
tuvių nėra jokios, kurie no
ri — priguli į Spring Valley 
lietuvių draugijas.

Vietinėse kasyklose dir
bama po 8 valandas kas
diena. A. Š.

Šio

St. Louis, Mo.
Lapkričio 30 dieną 

Juozapo draugija parengė 
balių 
nė j. 
daug, 
buvo
Draugijos Moterių ir Mer
gaičių E. St. Louis) Ill., 
Sam Yocius svetainėje, kur 
moterįs ir mergaitės buvo 
susirinkusios. Šv. Juoza
po draugija inkurta tikslu 
sutverti St. Louis, Mo. lie
tuvių parapiją. Bažnyčiai 
žemę jau turi nusipirkę la
bai gražioj vietoj. Arci- 
vyskupas duoda jiems baž
nyčią be jokios užmokesties 
ir yra nurašęs į Kauno vys
kupą laišką, prašydamas 
prisiųsti lietuvį kunigą. Čia 
bus gera parapija. Dau
gumas lietuvių turi savus 
namus. Oras sveikas. Žmo
nės mandagus. Į minėtą 
balių atsilankė ir gerb. kun. 
J. A. Gadeikis, kuris buvo 
priimtas labai širdingai: 
Gerbiamas svečias ir-gi ne
patingėjo kiekvieną prakal
binti ir prajuokinti linksmu 
savo

pereitais metais it/usų kle- 
bonas kun. Lietuvninkas, 
pritariant aplink1 penkias
dešimčiai paraįSijoniį, suma
nė bažnyčią padidinti, kas 
atsiėjo vėl 30; tūkstančių. 
Dar senų skolų yrA keletas 
tūkstančių, tokiuo 'budu rei
kia aukų, o daugumas pa
rapijom], nelabai nori au
kot, pasiremdami tuom, kac 
dar senų skolų yra užtekti
nai neišmokėtų. Taigi vie
tiniai lietuviai nenori per 
amžius bankoms nuošim
čius mokėti, delko ir nesu
tinka su klebonu.

B. L. Parapijonas.

budu. .
Buvęs baliuje.

Hoosick Falls, N. Y.
Pas mus darbai prastai 

eina, iš kitur pribuvusiems 
darbas sunku gauti, nes ir 
vietinių darbininkų yra už
tektinai be darbo. Čia lie
tuviai labai inpratę girtuo
kliauti. Lapkričio 30 dieną 
čia buvo vieno lietuvio- 
dzuko vestuvės, tai jau pri
sigėrę svečiai pakėlė tikrą 
“italų-turkų karą”, daužė
si, draskėsi, šukavo kaip ne 
Dievo sutvėrimai. Net ir 
musij kelios moterėlės gerai 
pasirovė sau plaukus. Įsi
smarkavusius svečius net 
visas būrys policistų turėjo 
malšinti. Broliai, ar nege
riau butų, vieton to protą 
atimančio skystimo, nusi
pirkti knygą ar laikraštį ir 
ramiai sau pasiskaityti?

Brolis.
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Reginiai iš m. Delhi, Indijoj, kur atsibuvo Anglijos karaliaus Jurgio vaini
kavimas.

nešel- 
eina i 
Apie 

nieko

pinigus.
taip pasielgiama', bet 
gumoje.

Ar ilgai taip bus?
š.

Seatonville, Ill.
Per pereitus 3 metus dar 

neteko matyti “Katalike” 
jokia žinutė iš šio miestelio, 
rodos, kad čia nei lietuvių

, , ........ ...

Kansas City, Kan.
Šitas miestelis yra nema- 

. žas. Čia daugiausia yra gy- 

. vulių skerdyklų, kuriose 

. darbas eina neprasčiausiai, 
, paprastas darbininkas už

dirba nuo $1.50 iki $1.80 
dieną. Miestelis apgyven
tas daugiausiai rusų ir len
kų, bet yra ii* lietuvių ne
mažas būrelis, apie 50 šei
mynų ir 100 suviršum pa
vienių. Lietuviai pirklyba 
čia visai neužsiima, nes 
smuklės čia yra vyresnybės 
uždrausta laikyti, o kitokioj 
pirklyboj, matyt, lietuviai 
nepalaiko savo tautiečių. 
Yra čia pašelpinė šv. Kazi
miero draugija, kuri neblo
gai gyvuoja jau 7 metai, 
taipgi dar tveriasi lietuvių 
kliubas, kur jau priguli į 40 
narių, bet dar savo įstatų 
nėra išsidirbę. Patartina 
ir didesniam lietuvių skait
liui remti šias draugijas, 
bet visa nelaimė, kad vieti
niai lietuviai yra nerangus, 
o daugumas liuosą laiką 
praleidžią Kansas City, 
Mo., kur yra keletas alko
holio įstaigų. Ten tai mu
sų broliai sunaudoja ir sa
vo energiją ir uždarbį ir 
sveikatą. Laikraščių skai
tymu mažai kas užsiima, o 
užsiminus apie tai, nei 
dausyt nenori. Bet pradėk 
liktai kalbėt kaip čia gali- 
ma butų smukles atidaryti, : 
alų ir degtinę pardavinėti, , 
tai tokių kalbų daugumas 
per naktį klausytų, seiles :

Collinsville, Ill.
Šiame miestelyje yra ne

menkas skaitlius lietuvių re
formatų, kurie čia turi nuo- 
savią medinę bažnytėlę, la
bai dailią ir užlaiko pasto
rių, kuris labai menkai mo
ka lietuviškai, nors jo tėvas 
buvo lietuvis. Tcčiau pas- 
torius žadąs lietuviškai 
pramokti; padek jam, Die-; 
ve! Lietuviai katalikai pri
klauso prie vokiečių para
pijos, kurioje kamendoriu- 
mi vra lietuvis kunigas Ig- 
nacas Kcrševič. Anais me
tais laikuose kun. Malinaus- 
kio čia buvo susitvėrus lie
tuvių katalikų parapija, ku
rios dvasiškus reikalus ap
rūpindavo kun. J. A. Ga
deikis, bet vėliaus parapija 
pakriko.

Prie Collinsville vokiečių 
katalikų 'parapijos yra pri- 
skaitoma ir Mariville’s lie
tuviai, kurių yra apie 50 
šeimynų. Daugumas jų tu
ri savu namus. Visi jie 
dirba kasyklose.

Katmiškis.

Baltimore, Md.
Musų mieste lietuviai 

daugiausiai dirba prie dra
bužių siuvimo, o drabužių 
dirbtuvės vis žydų rankose, 
tokiuo budu prisieina su 
jais be paliovos kovoti, 
ypačiai rudeninis ir pava
sariais, kada darbas maino
si. Čia rubsiuviai turi ne- 
prigulmingą uniją, kuriai 
ikišiol neblogai sekėsi. Šiuo
mi laiku čia straiko nėra, 
nors ir persilpnai dirbama, 
bet daugumas rubsiuvių ne
at jauzdami vargo, pradėjo 
atšalti nuo unijos. Neku- 
rie pirmiau buvo karšti uni- 
stai, visa gerkle rėkdavo su
sirinkimuose, bet dabar jau 
slapta jie bando unijai už
kenkti, nesuprazdami to, 
cad norėdami pasmaugti sa
vo brolius darbininkus, jie 
ir patįs sau ateityje susi
taisys virvę ant kaklo.

Vietiniai lietuviai 
čia dailioj vietoj savo baž
nyčią, kurią septyni metai 
atgal nupirko nuo baptistų, 
bažnyčia atsiėjo daugiau 

30 tūkstančių dolerių, bet

turi

Athol, Mass.
Darbai pas mus jau 

deda kiek geriau eiti, 
dėklo dirbtuvėj, kuri

pra- 
Au- 
sto- 

vėjo kuone penkias savai
tes, dabar jau pradedama 
dirbti ir kurios merginos 
seniau tenai dirbo^ tos jau 
gali grįsti daiįbąh, bet nau
jų dar nenori priimti. De*g- 
tukų dirbtuvė Diamonč 
Match. Co., kurioj dirbą be
veik vieni lietuviai, buvo 
sustojus nuo lapkričio 30 d. 
iki gruodžio 4 dienai, bet 
vėliaus gruodžio 4 dieną ne 
visus susirinkusius darbi
ninkus priėmė, nes sustab
dė degtukų mašinas, ant 
kurių dirbdavo po du žmo
nes apart to ir iš kitų vietų 
atstatė apie 30 žmonių, taip 
kad išviso neteko darbo 
apie 40 vyrų ir 5 merginos. 
Dar prieš tai buvo pradėta 
kalbėti, kad iš dirbtuvės pa
leisią daug darbininkų, tai 
bosai (užveizdai) turėjo iš 
to sau puikų pelną, 
žinoma yra, kad musų 
liai, bijodami netekti 
bo, vaišina bosus kuo 
gali, pinigais,' degtine, 

netik bonkomis, 
cielais galionais 

ilgiau pasilaikius 
Tie kyšiai bosus

rankose 
Šiandie 

pamatai 
rankose

tainėje užsilaikyti, nes nuo
latos rankomis plojo ir 
švilpė, kuomet scenoje bu
vo lošiama, taip kad negali
ma girdėti ir suprasti, ką 
lošikai kalba. Laikas jau 
butų išmokti mandagumo.

J. Vakaras.

Jau 
bro- 
dar- 
kas 
ku-

rią nešė 
bet net 
kad tik 
darbe.
taip ištvirkina, kad paskui 
jie darbininkais aria ii* 
akėja, kas daugiau duoda, 
tas ir geresnį darbą gauna, 
o kas nieko neduoda, tai 
tas gauna prasčiaųšį darbą 
arba ir visai nustoja dar
bo. Tik jau reikėtų susi
prasti ir mesti ta netikusį 
paprotį.

Ten dirbantis.

Leviston, Mę.
Lapkričio 19 (d. pia buvo 

prakalbos L. p. Š. 105-tos 
kuopos. Kalbėtojum buvo 
F. J. Bagočius iš Boston, 
Mass. Prakalbos traukėsi 
pusantros valandos. Kal
bėtojas plačiai kalbėjo apie 
kovą darbininkų su kapita
listais, apie socijalizmą ir 
apie reikalingumą lietu
viams šviestis.

Tarp lietuvių matyti jau 
labai džiuginantis apsireiš
kimas. Keletas metų atgal

tankiai teko matyti lietu
vius keliauninkus, kurių ki- 
šeniuose kyšo bonka degti
nės, tuom tarpu kada an
glas sėdi traukinyj ar tram
vajuj su laikraščiu 
ir knyga kišenių j. 
jau vis tankiau 
lietuvį, . laikantį
laikraštį, o kišeniuj knygą 
vietoj bonkos degtinės. 
Taip tai pamažu šviesos ši
luma skverbiasi įhtisų bro
lių, tarpan, o gal but įr 
mums kuomet-nors išauš 
pavasaris, kada parlėkęs 
viturėlis čiulbės mums lai
mės dainelę.

K. Vargdienis.

Waterbury, Conn.
Lapkričio 19 dieną š. m. 

vienoje lietuvių šeimynoje, 
kur kartu gyveno ir F. Tit- 
rakevičius, kaip paprastai 
lietuvh; nedėldieniais da- 
romaj visi gerai “pasilinks
mino”. Bet F. Titrakevi- 
čius taip daug prisitraukė, 
kad pasiuntė vieną draugą 
aptiekon parnešti vaistų 
nuo išsipagiriojimo. Nelai
mingasis tij vaistų kartu 
perdaug ingėrė ir pradėjo 
jam iš vidurhj bėgti krau
jai. Pašaukta daktaras 
kuris apžiurėjo ligonį ir iš
ėjo namo, bet po kelių va
landų vėl turėjo sugrįžti ir 
pasiuntė nelaimingąjį li- 
^onbutin, kuT į penktą die
ną pasimirė ir miesto lėšo
mis liko palaidotas. Tai 
vis- to biauraus alkoholio 
auka. Liūdna mums, wa- 
:erbury’iečiams, kad tik 
vienais metais jau ne vienas 
musų brolis be laiko atsis- 
rvrė su šiuomi svietu nuo 
:os nelemtos gėrimo epide
mijos. J. R.

v Klein, Mont.
Gruodžio 5 dieną š. m. 

persiskyrė su šiuomi svietu 
a. a. Povylas Lankutis, pa
einantis iš Kauno guberni
jos, Raseinių apskričio, An
dri javo parapijos. Velio
nis turėjo 30 metų amžiaus, 
gyveno gražiai, buvo neve
dęs, paliko dideliam nuliū
dime tris brolius. Kūnas 
liko parvežtas Chicagon ir 
gruodžio 10 d. su bažnyti
nėmis apeigomis, broliams 
palydint, iškilmingai palai
dotas lietuviškose šv. Kazi
miero kapinėse. Lai buna' 
jam lengva šioji svetima že
melė! A. Jass.

RED. ATSAKYMAI.

Antanui Auskuvai, Wil
kes Barre, Pa. — Apie baž
nyčios atidarymą jau musų 
laikraštyje buvo rašyta, o 
kitų žinučių jūsų raštelyje 
niekaip negalėjome išskai
tyti ir suprasti.

REIKALE LIETUVIŠ
KOS SVETAINĖS CHI 

CAGOJE.

Nežinau ir nesuprantu,' 
kodėl vėžio žingsniu žengia 
tie musu abelni reikalai, 
kaip ve lietuviškos svetai
nės statymas Chicagoje? 
Tik štai vietinės Simano 
Daukanto Draugijos susi
rinkime išgirdau nud musų 
atstovo, buk sukišę kasžin 
kur tam tikslui paskirtus 
250 dolerių, pasidėkojant 
nekuriems muši) pseudo- 
tautiečiams. Kodėl taip ? — 
girdžiu, kad jau musų at
stovai nenorį toliaus atsto
vauti Sim. Daukanto D r-ją 
(bet draugai privertė juos 
ir toliaus atstovauti). At
stovas ąiškina, buk kasžin 
i tokia biznio šmėkla, pavida
le karštuvų, įsisukus į su
sivienijusių draugijų komi-

Cleveland, O.
Čia yra nemažas būrelis 

lietuvių, kurie sparčiai dar
buojasi apšvietimo labui. 
Vietiniai lietuviai dalinasi 

dvi dali, vieni prigulmingi, 
siti ne, taigi čia yra susi
gėręs prigulmingas teatra- 
iškas choras, kuris lapkri

čio 30 dieną š. m. parengė 
ietuvių teatrą. Buvo loš
ia “Genovaitė”. Lošikai 
savo roles gerai atliko, net 
malonu buvo žiūrėti. Pu- 
)lika buvo .užganėdinta, tik
tai, nekurie nemokėjo sve-’tetą ir sauvališkai viską ve-

lia. Taigi gerbiamos Drau
gijos ir Nariai! Pavelykit 
ir man tarti žodelį tame 
abelname musų rekale.

Pirmiausiai, draugai, aš 
patarčiau galutinai ištirti 
dalyką, kas mus prie iširi
mo ir prie augščiau minėtų 
nuostolių veda. Tą dalyką 
ištyrus stengkimės kuogrei- 
čiausiai tuos intrigąntus- 
tautiečius prašalinti iš ko
miteto, o draugijos minėtus 
narius turime *pal it, e*wot+-* 
nuo atstovystės ir jų vieton 
išrinkti gerus, teisingus vy* 
rus. Mes aiškiai matom, 
kad nekurie musų biznieriai 
ir prie abelnų lietuvių rei
kalų prisidėdami, nepalie
ka namie savo biznio aki
nių,, Mes matom, kad jie 
taip yra apjakinti biznio 
reikalais kad jiems visuo
meniškas labas visai arba 
mažai terūpi. Jiems prieš 
akis stovi tik biznis, biznis 
ir... Nenusiminkime/drau- 
gai, netekę tų 250 dolerių, 
lai tas bus mums pamokini
mu, nes mes nežinojome, 
kad musų tarpe randasi vil
kai avių kailiuose. Imkime 
pavyzdį iš p. Balevičiaus. 
Kada Tėv. Myl. Dr-ja, ga
lima sakyti, jau visai buvo 
numirusi, ir kaip tik tas vy
ras paėmė jos vairą į savo 
energiškas rankas, tuojaus 
T. M. D. diegelis išaugo į 
milžinišką medį, puikiai 
pražydėjo, o dar puikesnius 
vaisius išdavė, kūnais ir 
šiandie mes savo dvasią 
maitiname.

Taigi, broliai čikagiečiai, 
ir mums reikia daugiau 
energijos ir pasišventimo, o 
pamatysime, kad mes gali
me nuveikti didelius darbus. 
Už metų-kitų pamatysim, 
kad jau mes turim puikią 
savo svetainę, kur mus sve
timtaučiai neskriaus ir vi
sokie valkatos su peiliais 
neužpuįęlinės niekuo nekal
tų lietuvių.

Sim. Daukanto draugijos 
narys,

Aug. Kyederaitis.

— Ką veikė pirmutinis 
musij gimdytojas Adomas 
rojuje?

— Rugojo, prašau pono 
profesoriaus.

— Kodėl?
— Nes buvo nuogas-pli- 

kutėlis.
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GRUODIS.
21. K. Tamošiaus ap.
22. P. Bertaininis pasninkas. Anastaz.
23. S. Kučia. Bertaininis pasninkas. V.
24. N. 4 savaitė po Adventų. Adomo ir Jievos.
25. P. Užgimimas Jėzaus Kristaus. Kalėdos.
26. U. Stepono 1 kent.
27. S. Jono ap. ir evang.

SkwiE

Redakcijos Paiemijimai.
Iš visų šalių ateivių į Šū

vi eny t asiąs Valstijas rėika-1 
'“pastaraisiais laikais 

ėmė rūpintics žymesni šios 
šalies vyrai, o net ir patįs 
nekurie šios šalies valdinin
kai. Štai faktas. Nesenai 
New Yorke ateivių reikale 
atsibuvo suvažiavimas, ku
riame ėmė dalyvumą įvairių 
valdiškų departamentų iš 
Washingtouo komisoriai, 
taippat keli federaliniai ir 
valstijiniai valdininkai. Tą 
suvažiavimą surengė valdiš
kosios sferos. Kadangi su
važiavimas buvo gausus žy
miais nutarimais ateivių 
reikaluose, tatai svarbes
niuosius anų čionai atkarto
jame.

Visi suvažiavimo nariai 
nusprendė prie didesnio 
veikimo pašaukti organiza
ciją vardu “National Con
ference of Immigration, 
Laud and Labor”, turinčią 
savo vyriausią biurą po nu
meriu 22 East 30 gat., New 
Yorke.

Tos organizacijos nariais 
yra ir gali būti federaliniai 
ir valstijiniai valdininkai.

Organizacija pasistengs 
iukurti savo filijalinius biu
rus tose šalies vietovėse, 
kur bus tam reikalas.

Tos organizacijos tikslai 
gi sekanti:

Paskatinti viešąją opini
ją, idant kongresas paskir
tų daugiau pinigų federali- 
niam ateivių informacijos 
biurui, idant šis biuras pa- 
sekmingiau galėtų kontro
liuoti ateivius ir patraukti 
juos taip, idant jie apsisto
tų ir apsigyventų neskait
lingai žmonėmis apgyvento
se vietose, kuriose pramonė 
dar mažai išsidirbus.

Inkurti valstijinius atei
viams informacijos biurus, 
turinčius atstovybę įvai
riuose uostuose, į kuriuos 
atkeliauja daug ateivių.

Išdirbti pilną

at-

sa-

ir kooperaciją darbe tarp 
valstijinių ir federalinių 
biurų. •

Praplėsti tų biurų veiki
mo programą, būtent, kad 
tie biurai ateivius globė tų, 
prižiūrėtų jų apšvietimo ir 
gerbūvio.

Pakviesti bendran darban 
įvairias, pirklių, piliečių, 
filantropų ir kitas organi
zacijas, kurios tik norėtų 
viršui minėtus tikslus 
siekti iš emigrantų.

* • i* *
Tatai primusyk šios

lies historijoj federalinė vy
riausybė jungiasi su valsti- 
jinėmis vyresnybėmis, kad 
paėmus savo globon visus 
ateivius. Svarbiausiąja gi 
to sumanymo idea yra nu
rodyti naujam ateiviui, kur 
jis turįs keliauti ir apsisto
ti ir palengvinti jam pra
džioje jo gyvenimo šioj ša
lyj ir kuogreičiausiai jis 
pripratinti prie gyvuojan
čių šios šalies sąlygų.
- Be to reikalas pažymėti, 
kad šitoji organizacija ne
turės nieko bendro su ne
kuriu ateivių įleidimu arba 
neįleidimu šion šalin, ■ bet 
vientik paims savo globon 
tuos ateivius, kurie šion ša
lin bus įleisti ir kurie ieš- 
kosis sau vietos nuolati
niam savo apsistojimui. 
Žinomas dalykas, toji orga
nizacija ateiviams tarnaus 
veltui, ty. nereikalaus sau 
jokio atlyginimo.

Nėra abejonės, kad toji 
organizacija labai daug ką 
gero nuveiks ateivių gero
vei, jei tik nesistengs per
daug karštai ateivius su- 
amerikaniztioti.

Dabartinė tos organizaci
jos vyriausybė sekanti:

T. V. Powderly, garbės 
pirmininkas;

John R. Commons, vice
pirmininkas;

Ch. F. Zettemy, kasinin
kas;

Fr. A. Kellor, sekreto
rius.

Visi labai žymus vyrai.

susinėsimą:

“Lietuvoje” p. K. Virs- 
nis savo “Gyvavimo aiduo
se ” patėmija, kad liėtu-

viams esą reikalingi mokiu- 
ties rašyti geri rankvedžiai, 
kokių nūdien lietuvių kal
boje kaipir nėra. Lygšiol 
išleisti rašymo rankvedžiai 
p. Paltanavičiaus “Mokin- 
kimės rašyti ” ir p. Mikolai-? 
nio “Naujas būdas išmok
ti rašyti” esą netikę ir kai
po rankvedžiai negalį but 
rekomenduojami norintiems
mokinties rašyti. Tatai p. 
K. V. sako, kad lietuviams 
mokinties rašyti reikalinga 
naujas rankvedis, kokį galį 
parūpinti musų inteligenti
ja, kadir pasinaudojant an
glų rankvedžiais.

. K. Virsmo patėmijimas 
— svarbus, bet toli neleng
vas inkunyti, nes svarbiau
sias klausimas, ar mes Ame
rikoje inteligentijos tarpe 
turimes nors vieną tokiems 
rankvedžiams sutaisyti spe- 
cijalistą, apsipažinusį su pe
dagogija, ypač su amerikor 
nine tokių rankvedžių me
todą, 
toksai 
jama.

Bet jei taip, mielai 
rankvedis pageidau-

“Tėvynėje” (No. 49) ne- 
koksai Žemaičių Antanas 
straipsniu “Pasirūpinkim 
savais reikalais” sumano 
sušaukti visuotiną Ameri
kos lietuvių seimą “galuti
nam Amerikos lietuvių rei
kalų aptarimui ir išdirbi
ni ui plenų-programo”. O 
tų reikalų, pasak Žem. An
tano, aibė: Amerikos lietu
viams reikalingi tautiniai 
namai, ligonbučiai, prie
glaudos, knygynai, moky
klos ir kitokios įstaigos. 
Kadangi Amerikos lietuviai 
daug pinigų išleidę ir išlei
džią savo bažnyčių palaiky
mui, gausiai aukoja tėvy
nės reikalams, pav? Šėlpią 
tokią revoliuciją, Kaimo 
“Saulės” draugiją, tad rei
kalas sušaukti visuotinąs 
seimas ir aptarti savus rei
kalus. Bet kas Žem. Anta
nui svarbiausia, idant tos 
prieglaudos, ligonbučiai ir 
viskas priglaudus po S. L. 
A. veluva, kadangi tasai 
Sus—mas savo “vardu ir 
uždaviniu-tikslu pilnai tam 
atsakąs”.

* * *
Kuomet broliai McNama- 

rai prisipažino savo nedo
rus darbus ir liko pasmerk
ti kalėj iman, mūsiškiai 
4‘Keleivis” su “Kova” 
tuojau paskelbė, kad Mc- 
Namarai nebuvę socijalis- 
tai, todėl jie piktadariavę ir 
prisipažinę. Socijalistai 
esą panašiai nebūtų pasiel
gę, ir tai nei viename at- 
vėjyj, nei antrame. Ar-gi 
tai ne juokinga. Pirmiau 
McNamarai buvę “drau
gais”, o dabar dėkojama 
Dievui, kad nebuvę anais. 
Kitus kartus “Kova” buvo 
užsipuolus ant “Kataliko”, 
kuomet “K.” buvo pastebė
jęs, jog iškalno McNamaras 
ginti neapsimoka, reikia 
pirmiau laukti bylos, teis
mo nusprendimo. Ką-gi 
dabar “Kova” ant to at
sako? Tik pasipurto ir 
Dievui dėkoja, kad nors 
McNamarai nebuvę socija- 
listais. Ir-gi logiškas pur
vų nusiplovimas.
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mįs svietui K 
gimė, kad išgeįbėj 
svietą iš nuodėmės 
sybės veygijop...”

ni • lįi

Kuris už- eina iš to, kad Bažnyčios 
pradžioje, ypač krikščionių■visų

ir tam- persekiojimų laikais, kūni

“Kad iš^elbėju 
svietą iš'nuodėmės 
sybės vergijoj” — 
štų mums tamsiems

visą 
ir tam- 

tas reik- 
įr nuo- 

rojų ant žemės 
— tikrą .Dievo Karaliją. 
Tai garbingas . svajojimas, 
didis idealas, o kūčios die
na mums primena musų 
Viešpatį, Jėzų Kristų, Ku
ris žmonijai ant žemės varg
stančiai parodė kelią į Die
vo Karaliją, Kuris tamsius 
ir nuodėmingus mokino 
kaip tuo keliu žengti ir kaip 
tikslas pasiekti.

To idealo atsiekiami, tuo 
šviesos keliu ėjimui — rei
kalinga žmonijai Tikyba!

Tikybą sudrutina ir su
teikia pergalę.

Ramybė gero noro žmo
nėms! - ! 1

Ramybė tikintiems!

Tryliktu kartu “Katali
kas” gruodžio ! 24 d., Ka
lėdų kučioje kreipiasi į sa
vo Skaitytojus su žodžiais 
Tikybos ir Vilties, su, žo
džiais Suraminimo, su plot- 
kele rankoj.

*
Mums, lietuviams, kaip 

Tėvynėje gyvenantiems, 
taip ir išeiviams reikalinga 
Tikyba, kad rankų nenulei- 
džius skiibinties, link Tei
sybės, link Kristaus Idealų.

Taigi tikėkime, darbuoki
mės ir laukime ko geresnio 
savo tautai !

įvairus žmonių

—- i:rt 
:Č«& • -.rOiib .-l

DIEVO UŽGIMIMAS.

pięvo Užgimimo; arba 
Kalėdų šventę krikščionį^ 
apvaikščioįa gruodžio 25 
dieną. Kaip paduoda his- 
torija, pirmais krikščionys
tės metašimčiais Dievo Už
gimimo šventė nebuvo ap
vaikščiojama. Tuomet daug 
iškilmingiau kas metai ap
vaikščiota žymių krikščio
nių mirties metinės sukak
tuvės. Tik ketvirtame me
tašimtyj pradėta iškilmin
gai apvaikščioti Išganytojo 
Užgimimo diena ir kiti 
svarbesni krikščionims at
minimai. ;

Penktame metašimtyj 
Vakarų Bažnyčia prisakė 
Dievo Užgimimo šventę ap
vaikščioti senovės rymiškos 
gimimo saulės šventės die
noje, nors nebūta jokių ži
nių apie Kristaus Užgimi
mo dieną. ,

Rytuose Dievo Užgimi
mo švente buvo apvaikščio
jama 6 dieną sausio.

Kaip sako šv. Lukas sa
vo evangelijoje, Kristus už
gimė nakęia; to dele i diev- 
maldystė atląikoina nakčia 
iš dienos 24 ant 25 gruo
džio. Metinės mirties šven
tės šy. Stepono, ir Jono 
Evangelisto sujungiamos su 
Dievo Užgimuno^ švente ir

“O kuomet sublizgės 
šiandie vakare pirmutine 
žvaigždė padangėse, biis tai

tesnė už visas kitas, auk
sinė. Nuties savo šviesos 
spindulius ant žemes ir prj-

t Su Kalėdomis! t
t Ą RTINANTIES linksmoms Kalėdų šventėms J
I “Kataliko” redakciia ir administraciia siunčia *

❖ 
❖
i

1** , “Kataliko” redakcija ir administracija siunčia 
| savo širdingiausius velijimus gerbiamiems Skaityio- 
X jams, Bendradarbiams, Prieteliams ir visoms Drau- 
t gystemSiprisidėjusioms prie “Kataliko” praplatinimo t 
t ir turėjusioms j j savo organu. Velijama tatai visiems + 
Į laimingai ir sveikiems praleisti tas šventęs ir sulauk- f 
J ti sveikiems ir laimingiems sekančių švenčių. * 
+ Gerbiamoms Draugystėms be to dar pranešama, | 
I kad “Katalikas” joms ir busimais metais pasižada 1 
t tarnauti tik už $l.oo nuo kiekvieno sąnario. ♦
* Redakcija ir Administraciją. | 
+<-!• •fr •{••fr •{••{••fr -J--M"
ma sublizgėjus pirmajai 
žvaigždelei padangėse il
tis upirmu meiliškai pasida
lijama plotkelėmis, o pas
kui jau valgoma pasninko 
valgiai, kurių esti visokios 
rųšies. Turtingesniuose 
namuose kūčios vakare tar
nams ir tarnaitėms šeimi
ninkai dalindavo dovanas, o 
vaikams paruošdavo eglelę. 
Kai kur tas paprotįs ir šian
die palaikoma, o ypač Ame
rikoje.

Tiek tai apie Dievo Už
gimimo šventes.

ATSIŠAUKIMAS Į 
TUVIUS CHICAGOJE.

LIE

Dievo 
tuo bildu sudaryta trijų die
nų šventėt Tą didelę krikš
čionišką Minintį Bažnyčia 
labai iškilmingai apvaikš
čiojo.

Ligi 1775s ’metų Lietuvo
je Kalėdos švęsta. keturias 
dienas,i paskui tris, o nū
dien pakanka poros dienų. 
Vis tai lenkų nuopelnai. Jų 
kunigai lietuvius priverzda- 
vo švęsti kelias paeiliui die-

gąj, vaikščiodami slapta iš 
vienos vietos kiton, iš bųti- 
nuino kelis kartus dienoje, 
įvairiomis valandomis, tan
kiausiai naktimis, turėdavo 
del tikinčiųjų laikyti Mi
šias. Paskui tasai paprotįs 
buvo palaikomas tik iš die
votumo, delei praplatinimo 
dievmaldystės didesnėmis 
šventėmis, kuriomis visi ti
kintieji buvo verčiami klau
syti Mišių, o juk visi prie 
vienų Mišių dalyvauti ne
galėdavo. Vienok tų Mišių 
skaitlius nebuvo aprobuo
tas ir tik Selingstado susi
rinkimas (1022 m.) nu
sprendė, kad vienas kuni
gas vieną ir tą pačią dieną 
galįs laikyti tik trejas Mi
šias. Laikui bėgant ir tasai 
paprotįs ėmė nykti, bet at
minčiai, kad kunigai kadai- 
siai galėjo po kelias Mišias 
dienoje laikyti, popežius 
Aleksandras II nusprendė 
tik Kalėdų šventėje vienam 
kunigui trejas Mišias atlai
kyti.

Pirmoji tų Mišių pusiau
nakčiu laikoma todėl, kad 
pagal padavimo tito laiku 
Betliejuj gimęs Išganytojas; 
paprastai-gi vadinasi pie
menėlių Mišiomis, atminčiai 
tų piemenėlių, kurie pirmu
tiniai atidavė garbę gimu
siam Išganytojui.

Dievo Užgimimo šventei 
daug vaiskumo suteikia 

papročiai
Lietuvoje; o tie papročiai 
vis lenkų palikti. Pirm Ka
lėdų parapi joninis.; išnešio
jama plotkelės arba Dievo 
pyragai, ty. duona, su ku- 
riaja laikoma Mišios. Ta
sai paprotįs paeina, iš . to, 
kad pirmiausiais , krikščio
nybės metašimčiais tikintie
ji, susirenkanti klausytų 
Mišių, su savimi atsinešda
vo. duoną,. skiriamą Mišių 
aukai. Iš tos suneštos dūd
uos kunigas pasiimdavo tik 
tiek, kiek reikalaudavo kon
sekracijai, likusią gi palaimi
nęs padalindavo susirinku
siems bažnyčioje, ypač ne- 
siartinantiems tą dieną prie 
komunijos. • Apart to, pa
švęstą duoną vyskupai ir 
kunigai išsiuntinėdavo ti
kintiems į namus, kaipo 
dvasiškas dovanas, ant žen
klo tikinčių dvasiško susi
jungimo, vienybės ir bro
liškos meilės. Taigi su ta
ja pačia mintimi ir šiandie 
pirm Kalėdų Dievo pyragai 
žmonėms išnešiojami.

Pirm Kalėdų esti pasnin
ko diena arba paprastai pas 
mus vadinama kučia. Tą 
dieną Bažnyčia paskiria ti
kintiems šventai prisireng
ti sutikti Dievo Užgimimo 
šventę. Kūčios vakare 
krikščioniškos šeimynos pa
rengia sau namuose pagal 
išgalės pokylius, taip vadi
namą kūčios vakarienę. Se
novėje tokie pokyliai (va
karienės) atsibūdavo baž
nyčiose pasibaigus Mišioms 
ir dievmaldystems. Tie po
kyliai graikiškai vadinosi 
agape ir juose dalyvaudavo 
visi luomai, kad išreiškus 
vienų kitiems savo brolišką 
meilę. Išpradžių tie po
kyliai buvę kuklus ir pato
gus, bet paskui anuose atsi
radę šaiivaliauvimai, taigi 
penktame metašimtyj vysku
pų susirinkimas tuos poky
lius visai užgynė ir panai
kino. Nuo to laiko vaka
rienes kas sau ėmė rengti

nas.
. Kalėdų„pirmų dieną kimi- 
^ams lę|®ki ątĮąįkytį trejas 
Mišias; o' tasai paprotįs pa-

atskyros šeimynos su na- 
miškiais ii* tasai paprotys 
Užsiliko ir, lig šių dienų. 
Kūčios vakarienė pradeda-

Apsilankius man į nese
nai buvusią žemdirbystės 
parodą Chicagoje, netikė
tai suėjau žmogų iš valsti
jos Florida, kuris pora me
tų atgal gyveno Gary, Ind., 
bet jam nesveikai! j ant, dak
taras patarė išvažiuoti į 
šiltus kraštus. Taigi p. 
Baker’is ir nuvyko tuomet 
Floridos valstijom Nuva
žiavęs pamatė, kad ten ge-. 
tiku yra’ gyventi, negu čia, 
nusipirko TO akelių ž&nės 
ir jau daugiau nemano grįž
ti į Chiėagą arba 'Gary, 
Tnd. Labai jis mane pri
kalbinėjo, idant važiuočiau 
drauge su juomi; turėjo ir 
žemės iš įvairių vietų atsi
vežęs; žinoma, kitose vals
tijos dalyse ir prastos žemės 
yra, bet ten pigiai ji ir 
parduodama, po 10, 15, 25 
ir 50 dolerius už akerį. Vie
nok ten, kur- p. Baker turi 
nusipirkęs, žemė yra labai 
puiki ir geresnės nei nerei
kia. Man rodos, kiekvienas 
matėt sumaltą drėgną ta
boką, tai ten tokia žeme.

P. Baker pataria taip pa
daryt: susitarti nors 10 as
menų (žinoma, kurie norė
tų apleisti susmirdusius fa
brikus), sudėti po 10 dole
rių į banką, o tuomet te
na itinė žemės kompanija 
matys, kad mes tikrai no
rime pirkti žemę ir su lai
ku ten apsigyventi. Tokiuo 
budu mes galėsim vieną 
žmogų iš savo tarpo pasiųs
ti į vietą ir viską gerai išr 
tirti. Kompanija duoda ge
ležinkelio biletą į ten ir at
gal, žinoma, šiokiomis išly
gomis: jei mes rasime tokią 
žemę, kaip mums buvo per
statyta, tai, žinomas daly
kas, mes pirksime; jaigu gi 
rasime kitaip, negu buvo su
kalbėta, tai mes atsiimam 
savo pinigus^ir pabaigtas 
dalykas.

Kaina ir išlygos. — Kaip 
minėjau, geriausią žemę 
parduoda po 50 dolerių 
akerį lengvomis išmokėsi i- 
mis (kas iškart užmoka, tai 
gauna nekurį nuošimtį at
mušti). Žemė išmatuota į 
kolioniias po 10 akerių, 

perkant dešimties ake-

kiekvieną akerį. Tokiuo 
budu po 4 metų ir 2 mėne
siu mes paliekam pilnais 
žemės savininkais, nuo km 
rios nei pats Dėdė Samas 
mus nenuvarys. Ne taip, 
kaip fabrike, kur nors ir pa
smirdęs žydelis pavaro ta
ve iš darbo, ir ką tu jam 
padalysi: eini nosį nulei
dęs.

Klimatas. — Klimatas 
ten labai geras, karščių di
delių nėra ir žiemos nėra. 
Pereitą vasarą Chicagoje 
buvo 103 laipsniai karščio, 
o Floridoj karščiausia die
na turėjus 96 laipsnius.

Pradžia. — Kompanija 
turi tam tikrus ekspertus 
(žinovus) žemės išdirbystė- 
je, kurie kiekvienam neži
nančiam turi viską parodyt 
ir pamokyt uždyką. Na
melis pasistatyt ir-gi pigiai 
atsieina, nes medis ir lentų 
pjovyklos yra ant vietos: 
3 kambarių namelis atsiei
na nuo 50—85 ir 125 do
lerių, žinoma, jei pats no
rėsi susikalti. Ten tokių 
namų kaip čia nestato, nes 
ten šalčio nereikalauja bi
jotis. • .

Taigi; lietuviai, slikhis- 
kiiri prie žemės pirkimo! 
Juk visi žinom, kaip sun
ku yra miestuose gyventi. 
Turėdamas kokį katorginį 
darbą fabrike, kol dar dir
bi — tai gerai, o ne — tai 
ir valgyt niekas neduos. 
Ar ne tiesa, broliai? Kad 
mes susitartum, sakau, nors 
10 žmonių, paimtumėm že
mę prie vienos vietos, na, 
ir pasidarytumėm lietuviš
ką kaimelį. Tokiuo budu 
galėtumėm vieni kitiems 
reikale prigelbėti. Kaip tai 
butų smagu ir gerai! Ar - 
ne tiesa?

Vėl dar mes turime žino
ti, kad po šiai atsibuvusiai 
žemdirbystės parodai, . kur 
publika taip buvo raginama 
apsigyventi ukėse, daug 
žmonių apleis miestus ir 
važiuos pirkti žemę, tad ir 
mums laikas butų paran
kus. Taigi, broliai, kurie 
nemanote miestuose visas 
gyvenimas kentėti, suskub
kite atsišaukti, arba norė
dami klausti, rašykit, judė
dami už 2 centu krasos žen
klelį atsakymui, o aš mie
lai patarnausiu. Turiu dar 
pridurti, kad aš nesu jokia 
agentas, tik noriu pasidaly
ti taja žinute su savo 
draugais lietuviais.

Aug. J. Kvederaitis,
4845 W. 14th St.,

Cicero, III.

są

Ant geležinkelio.
— Tėvuk, o kam toji ma

šina taip labai spiegia?
— Koks tu vaike paikas. 

O kad tave priverstų tokią 
sunkenybę traukti, ar tuį 
nespiegtum? '

kčti 10 dolerių ir toliaus pnojama? 
lųękętį po .10 dol. j mčnesįj — Reį 
arba po vienų dolerį už kurčias.

— Delko taip garsiai varv

numirė

6



Selma Lagerlef. JAU ATĖJO RUDENĖLIS

KRISTAUS UŽGIMIMAS

an

Pr. Vaičaitis.

VISOKIOS: ŽINIOS.

Gruodžio 14 dieną š. m 
Šveicarijos prezidentu iš
rinkta tarybos viee-pirmi 
ninkas L. Forrer.

Ruduoj’ žolė ir lapelis^ * 
&ugme irėlis jau nulindo 
Ir neturi tokio budo 
Kaip saulutė skaisti švietė, 
O jis linksmas lapus skėtė.

polį. T<> priežastimi esanti 
sutiki.Iiga7 ■ ; ; / ;

Vokietijos parlamentas 
paleista ir nauji atstovą 
rinkimai paskirta ant 12-tps 
dienos sausio 1912 m. Par
lamentas pasiskubinta pa
leisti to delei, kad jis ne
norėjęs paskirti gana pini
gą karo operacijoms piet
vakarinėj Afrikoj.

Pasklydęs gandas, kad 
Turkijos bttvusis sultanas 
Abdul Hamid iš Saloniką

Andai Paryžiun pribuvę 
Chieagos laikraštininkai 
Woodford, Miles, Sparker 
ir Harper, kurie apsiėmę 
aplink visą žemės kamuolį 
apkeliauti pėsti. Pragyve
nimui maistą pakeliui už
dirbanti.

Chihuahua areštuota ofi- 
cierius Vilta su savo šali
ninkais. ;

New Orleanse padaryta 
krata ant laivo “Burstad”, 
kuris buk gabenęs karo 
kontrabandą.

Į Mobile, Ala. Washing
ton© vyriausybė pašiunčius 
slaptus agentus, kurie iešką 
neramią Meksiko dvasią, 
nes pasklydęs girdas, kad 
tenai organizuojama ekspe
dicija ant Meksiko nenau-

Aleksiko revoliucijonie- 
rius Zapata išleidęs proklė- 
maciją, kurioje apreiškiąs, 
kad jis prisilaikąs E. Vas- 
quezo pusės, kuris, esąs pre
tendentas į prezidentus.

Vokietijos kaizeris andai 
Amerikos milijonierią Mor
ganą apdovanojęs raudono 
erelio pirmojo skyriaus or- 
denu. Regis, kaizeris bė
don papuolęs tikisi gauti pi- 
nigišką iš Morgano pašalpą, 
jėi taip viešai prieš jį len
kiasi.

Iš Vienos Londonan ra
šoma, kad Albanijos sukilė
liai rengiasi sukelti revoliu
ciją. Apie tai Austrijai 
pranešus Černogorijos vy
riausybė. Nūdien esama 
jau .12 tuksiančią gerai ap
siginklavusią albaną ir ją 
ski^tliūs. nuolatos augąs, į

Popežius Pijus X savu 
laiku susiaurindamas šven- 
čią skaitlią, tarp kitą šven- 
čią buvo panaikinęs ir ai- 
rią šv. Patriko šventę. 
Airiai tuo nepakakinti tuo
jau kreipėsi Ryman ir po
pežius tos šventės panaiki
nimą atšaukė. Airią tauta 
galinga.

Paliepus ^administracijai, 
Lovičiuj uždengta septyn- 
klesė lenką.'privatinė mo
kykla.

Paryžiuje išeinančiame 
laikrašty /‘Humanite” an
dai • atspaudinta straipsnis 
nekokio Fabra Rivas, ku- 
riuom Ispanijos karaliui Al
fonsui ir jo kabinetui užme
tama, kad šis su Vokietijos 
vyriausybe intriguojąs su 
tikslu sugriauti dabartinę

Anglijos Indijos vice-kara- 
liumi turėsiąs likties kunig. 
Artur Connaught, Kanados 
generalinio gubernatoriaus 
sūnūs, turintis voš 28 me
tus ir dar nevedęs.

Tvatijai paskirti kardino
lai pąs i baigus visoms iškil- 
mybemš iškeliavo jau iš Ry
mo į savo gimtinius kraš
tus. Ir amerikonai kardi
nolai grįšią namo.

Krito žemėn jau lapelis.
Jau nežydi tie kvietkeliai, 
Ir sugriauti ją darželiai.
Taip gi sodnai ir sodeliai, 
Jau paliko kaip žabeljai. 
Oro kvapas jau kitokią, 
Eiti vaikščiot jau nenorią. 
Kąip atėjo rudenėlis, 
Nusigando tad žiedelis.

Jau nešlamščia, nei neužia, 
Kad irĮyra ktfr giružė. 
Lyg užmigę, tyliai-tylu, 
Bet paukšteliui čiulbėt vėlu. 
Nematysi linksmaus veido, 
Lygiai rykštę gamta leido. 
Kaip atėjo rudenėlis, 
Ir nutilo paukštužėlis.

Gyvulėlius jau neganu, 
Neš negauna lauke peno. 
Tai nuvyto, ar papuvo, 
Kur vasarą žalia buvo. 
Parudavo kalnai, pievos, 
Persimainė jau tos dienos. 
Kaip atėjo rudenėlis,

- Lanka liko dirvonėlis. 
Šalna lanko jau nemenka, 
Žaliuot vaisiams jau užtenka. 
Kur tik eini ten purvynė, 
Sausoj vietoj kaip dumblyne. 
Jau upeliuos’ šaltas vanduo, 
Kartais ledą užtraukt bando. 
Kaip atėjo rudenėlis 
Ir atšalo vandenėlis.

Pučia vėjas kasdien šiaurus, 
Taip gi dažnai lyja lietus.
Trumpos dienos, ilgos naktįs, 
Jau ateina žiemos šaltis. ? 
Kur tik žiuri, vis nuliūdę, 
Lyg kad gimę tokiam’ bude. 
Kaip atėjo rudenėlis* 
Jau neliauja but lietelis.

O tu, ruduo, rudenėli, 
Kam sušaldei žiedužėlį; ■ 
Kam apleidai puščioms laukus, < 
Ir padarei visur plikus?
Ar ne gaila tau ją buvo, 
Kad puikybė jau pražuvo? 
Kaip atėjo rudenėlis 
Ir atšalo jau orelis.

Suvienytą Amerikos Vals
tiją karo departamentas to
mis dienomis padvigubinęs 
sargybą ant Meksiko sienos, 
kadangi gauta žinia, jog 
trumpu laiku Meksike tu
rinti užgimti antroji revo
liucija, prieš dabartinį pre
zidentą Madero.

Belgijos miesče Lįepe į 
vieną kinematografinį te- 
atrėlį laike perstatymo 
įmesta bomba, kurios ply
šimas pagimdęs paniką. Du 
asmeniu užmušta, o 63 su
žeista. Piktadaris nesusek-

NERAMYBĖS MEKSIKE.
El Paso, Texas, upėje 

Meksiko valdininkai suse
kę daug dinamito, kurį nu
gramzdinę, kaip daleidžia- 
ma, generolo Reyes šalinin-

Iš Dusseldorffo praneša
ma, kad tenai Vokietijos 
šufragisčią suvažiavime
universiteto profesorius
Witzel apskelbęs taisyklę, 
kad moterįs taippat priva
lančios kaipir vyrai — tar
nauti karuomenėje, būtent 
sanitariniuose ir ligonbučią 
skyriuose. Tasai įnešimas 
karštai priimta ir užgirta 
tame reikale rezoliuciją.

San Antonio, Texas, pa
sklydęs gandas, kad gener. 
Reyes iš to miesto nežinia į 
kur paspendęs. Dabar jo 
paieško ir Washington© ir 
Meksiko vyriausybes. O jis 
Meksikai labai pavojingas 
ir, regis, jam nusiseks ten 
sukelti kontrrevoliuciją.

Nelaimiugasai tasai krąš-
ha

Turkija ;geištį pasisavinti 
nekurtą sau Artimesnę Pen
sijos dalį'ri* U

Rusi j a tai "patyrus, t uo- 
jaus pasiunčius tvirtą ka
riuomenės^ ekspediciją į 
Khoil, į šiAuryvakarinę Per
siją, ir tąjį rusą ekspedici
ja galutinai daug užkenkus 
Turkijos armijos vienam 
sparnui. Kad atsispyrus 
prieš rusus, turkai sumanė 
mobilizuoti kariuomenę Ma
žojoj Azijoj. Diplomatą 
nuomone, Persijos pakraš
čiai palei Turkijos sieną 
esanti daug svarbesni Tur
kijai už visą Tripolį.

O gal Rusija ir į Turkiją 
pasiąs saVo kariuomenę?

Indijos mieste Delhi ka
ralius Jurgis peržiūrėjęs 
50.000 vietinės ir angliškos 
kariuomenės ir padalinęs 
>300 ordeną užsitarnavu
siems oficierams. Laike tos 
parodos užsidegus viena 
šėtra, kuri pagimdžius pani
ką, bet nelaimingą atsitiki
mą nebūta.

POLITIŠKOS ŽINIOS 
(Tąsa nuo 1-mo pus.).

Morokko pakraščiuose to
mis dienomis smarki .audra 
sulaužius anglišką garlaivį 
“Delhi”, kuriuomi į Egiptą 
keliavus Anglijos karalie
nės sesuo, kunig. Fife su 
savo šeimyna. Keliaunin
kai buvo atsiradę dideliau- 
siame pavojuje, bet greitai 
sulaukta pagalba ir visi iš
gelbėta. Su pačiu garlai
viu nežinia kaip busią, ka
dangi perdaug- sugadintas.

AUSTRIJOS RUPES - 
ČIAI.

Austrijos politikiniai ra
teliai nūdien esą labai už
imti Dardanelią reikalais.

Kas tiesa, iš Italijos pu
sės grasinimai, kad j*c savo 
karo laivais užblokuosią 
Dardanelią siaurumą, idant 
turkus pri veršius taikin- 
ties, dar neišsipildę, tai vie
nok politikiniai rateliai 
laukia, kad italai savo gra
sinimus ar vėliau ar grei
čiau išpildysią, kadangi to
kiam pasielgimui nesiprie
šinančios tarptautinės tei
sės.

Dardanelią reikalas la
bai svarbus kaip Rusijai, 
taip ir Austrijai, kadangi 
tuokart butą sulaikyta vi
sokis iš Rusijos ir Austri
jos prekią eksportas.

Austrijos vyriausybe tai
gi- nūdien atsiradus kebla- 
me padėjime, nes privalanti 
remti Savo priešininkę Ru
siją, kad bendrai užprotes
tavus prieš Dardanelią blo
kavimą. Be to dar Austri
ja bijanti, idant tie visi,-su 
Italija nesutikimai nepa
gimdytą abelno karo ant 
Balkaną pusiausalio, o ki
lus karui, Austrijai prisiei
tą daug kraujo ir prakaito 
išlieti* kol liktą viskas ten 
sutvarkyta.

sipuošusią aukse kunigaikš- 
čią ir Anglijos valdininką 
su savo žmonomis;

Vainikavimo apeigos bu
vusios trumpos ir karališ
kas heroldas tuojau susi
rinkusioms minioms prane
šęs, kad karalius Jurgis jau 
esąs Indijos valdovu.

Ant galo vice-karalius su
sirinkusiems pranešęs, kad 
Indijos sostaiuė iš miesto 
Kalkuta perkeliama į m. 
Delhi. Soštaiuės* perkėli
mas lig vainikavimui buvęs 
laikomas slaptybėje, to de
lei visi labai nusistebėję iš 
to pranešimo. O tasai pra
nešimas atsieisiąs nemažiau 
$25.000:000. Indijos didi
kai f džiaugiasi,’ kad ■ senobi
nis miestas Delhi tuo budii 
busiąs atnaujintas.

linksmybė, giedojimas ir 
maloni muzika... -Ir* visa 
tai matė ir girdėjo piemuo 
tamsia, naktimi,, kurioje pir
ma nieko nepasergėjo. Ir 
pajuto jisai didelį džiaugs
mą, kad atsidarė jo akįs ir 
puolęs ant kelią garbino 
Dievą”.

Sulig tais žodžiais senu
tė atsidūsėjo ir pasakė:

Jei mes mokėtumėme žiū
rėti j tai ir mes pamatytu- 
mėme visa, ką matė piemuo, 
dėlto kad Kalėdą naktį vi
sados aniolai laksto padan
gėmis...

Ir senutė padėjo man ran
ką ant galvos.ir tarė:

Atmink tai... Tai taip
pat tiesa, kaip ir tai, kad 
mudu matova vienas kitą. 
Visa svarba ne žvakėse ir 
lempose, ne mėnesyje ir 
saulėje, bet tame, kam mes 
turėtumėme akis, kuriomis 
regėtumėme Viešpaties ga-

— Kodel-gi lazda nepa
taikė į žmogą?

Bet senutė neklausė ma
nęs ir toliau vėl pasakojo:

“Tada nepažįstamas žmo
gus priėjo prie piemens ir 
pasakė jam: “padėk man, 
prieteliau, duok man ugnies. 
Mano žmona - pagimdė kū
dikį, reikia sukurti ugnį, su
šildyti ją ir kūdikį”.
. Piemuo norėjo atsakyti, 
bet jisai atsiminė, kad ŠB-

Piemuo pasiryžo eiti pas
kui nepažįstamąjį ir pamah 
tyti, ką vis tai reiškia, ir 
sekė paskui tol, kol jis ne
priėjo prie j© stovimosios 
vietos. Ir pamatė piemuo, 
kad tas žmogus neturėjo 
triobelės, o jo žmona ir kū
dikis gulėjo tuščiame urve, 
kur nieko nebuvo, tiktai 
plikos uolos sienos.

Ir atėjo galvon piemeniui, 
kad vargšas nekaltas ber
nelis tikrai sušąlb urve, ir 
nors piemens širdis nebu
vo labai jautri, bet gi ir jam 
paliko gailu kūdikio. No
rėdamas jį sušelpti, piemuo 
nusiėmė nuo pecią tarbą, 
išėmė iš jos minkštą baltą 
kailiuką ir padavė jį ne
pažįstamajam žmogui, kad 
jisai užklotą kūdikį.

Ir tą pačią valandą, ka
da pasirodė, kad jis, kieta
širdis žmogus, gali jausti 
pasigailėjimą, atsivėrė jam 
akįs, ir jisai pamatė tai, ko 
pirmiau negalėjo matyti, ir 
išgirdo tai, ko pirmiau ne
galėjo girdėti.

Jis pamatė, kad aplinkui 
ratu susiglaudę stovi maži 
aniolai su sidabriniais spar
nais, kiekvienas turėdamas 
rankoje arfą, ir išgirdo, 
kaip jie balsiai giedojo apie 
tai, kad tą naktį užgimė Iš
ganytojas, kurs išgelbės 
žmones iš prasikaltimą.

Ir tada suprato piemuo, 
kodėl niekas tą naktį ne
galėjo nieko blogo padaryti 
nepažįstamajam.

Apsidairęs pamatė pie
muo, kad aniolai buvo vi
sur: jie sėdėjo urve ir lei
dosi nuo kalno, lakstė pa
dangėmis: dideliais būriais 
ėjo jie keliu, ir saitodami 
prie inėjimo į urivą, žiurėjo 
į kūdikėlį.

Ir visur buvo BkiTmč, 
. - • : ’Či-

RUSIJOS SU TURKIJA 
NESUTIKIMAI.

Iš Rusijos su Persija 
nesusipratimą užgimė kitas 
— Rusijos su Turkija nesu
tikimas.

Diplomatą rateliuose se
nai buvo žinoma, kad Tur
kija visuomet stengėsi pa- 
raližuoti Rusijos politiką 
Persijoje, - kadangi

Hamburgo - Amerikos 
Transatlantiko garlaiviij 
kompanija užsakius vienoj 
garlaivią firmoj padirbdinti 
sau naują, didžiausią sviete 
garlaivį, kuris busiąs 1.000 
pėdą ilgas, turėsiąs 11 augš- 
tą, galėsiąs sutalpinti 5.000 
keliauninką, o mašinos tu
rėsiančios 80.0000 arklią 
spėkos. Ištaisymas, nėra 
kas sakyti, karališkas.

KALĖDOS.
Atėjo laimingos snieguotos Kalėdos; 
Širdingai ją laukė žmonelės visi. 
Rožančią pakarkinę valgyti sėdos 
Ir, plotką užkandę, laimingi linksmi. 
Pavalgęs senelis bažnyčion krapina 
Klausyti trejopą šventąją mišią; 
Algas gaspadorius tą dieną dalina 
Ir linksmina širdis jaunąją tarną. 
Raudonos, laimingos merginos tarnaitės 
Kad gavo už kruviną darbą grašius, 
Ir šneka: kaip pirks sau tresus, skepetaites, 
Kaip bus, kad viešėsis pas mielus tėvus. 
Berniukas ir džiaugias: šiaip-taip apsirėdęs* 
Jau eina jis neva mišią išklausyt, 
Bet musą Kalėdos ne tam juk Kalėdos, 
Kad laiką bažnyčioj tą dieną darky t: 
Per ištisus buvęs metus be skatiko, 
Berniukas nors šiandie juk tur pasidžiaugt. 
Bažnytkiemy draugą jisai susitiko, —♦ 
Reik džiaugtis, bet kdip? Tai pas Icką reik traukt.

— Kas tai do naktis, kad 
pikti šunįs nekanda, avįs 
nesibaido, lazda nemuša, o 
ugnis nedegina?!

Jis sustabdė nepažįstamą
jį ir paklausė jo:

— Kas tai do naktis, šian
dieną? Ir kodėl visi su ta
vimi tokie maloningi? -

— Jei tu patsai, to nema
tai, negaliu aš tau aiškinti! 
atsakė nępažįstamasis ir nu
ėjo savo keliu, kad grei
čiausukurti ugąį ir susb- 
šildyti savo žmoną ir kd-

Buvo tai Kristaus užgi
mimo diena. Visi išėjo į 
bažnyčią! Tiktai mudu su 
senute palikom namie. Ji 
pasiliko dėlto, kad persena 
buvo važiuoti, ašai-gi bu
vau dar permaža. Liūdna 
buvo mudviem, kad neišgir- 
sime kernel ią giedant, nesi- 
gėrėsime žvakią žibėjimu 
bažnyčioje. Senutė ėmė 
raminti mane pasakojimu.

“Vieną kartą, tamsia 
naktimi, pradėjo ji, vienas 
žmogus išėjo pasieškoti ug
nies. Vaikščiojo jisai iš 
vieną namą į kitus, beldėsi 
ir prašė: “padėkite man, ge
ri žmones! Mano žmona 
pagimdė kūdikį. Reikia su
kurti ugnį ir sušildyti ją ir 
kūdikį”.

Bet buvo naktis, visi jau 
miegojo, ir niekas neatsilie
pė į jo prašymą.

Žmogus ėjo vis. toliau ir 
toliau. Ant galo toli- jis 
pamatė žiburį. Jis ėmė eiti 
į tą pusę ir pamatė sukurtą 
ugnį. Aplinkui gulėjo bal

etą avią banda. Saugojo ją 
senas piemuo.

Ir žmogus, kuriam reikė
jo ugnies, priėjo prie aviu 
ir pamatė, kad prie pie
mens koją gulėjo trįs dideli 
šunįs. Jam priėjus, visi 
trįs šunįs nubudo, išsižiojo 
savo didelėmis gerklėmis, 
lyg tartum norėdami loti, 
-bet nei mažiausio balso ne- 
sigirdo nakties tyloje. Žmo
gus pamatė, kaip pasišiau
šė plaukai ant šuną nuga
rą, kaip sublizgėjo ją balti 
dantįs ir kaip jie puolė ant 
jo. Jis pajuto, kaip vie
nas šuo įsikabino jam į 
šlaunį, kitas į ranką, o tre
čias į kaklą. Bet žandai ir 
dantįs neklausė šuną ir jie 
nieko blogo nepadarę nuėjo 
šalin.

Tada žmogus priėjo prie 
ugnies, bet avįs taip buvo 
susiglaudusios viena prie 
kitos, kad negalima buvo 
praeiti. Jis ėmė eiti prie 
ugnies ją nugaromis, ir nei 
viena avis nenubodo ir ne
krustelėjo”.

Ligi šiuo daiktu senelė 
apsakinėjo nesustodama, ir 
aš neklausinėjau, bet čio
nai man išsiveržė klausi
mas:

— Kodel-gi, senut, avįs 
ramiai gulėjo? Juk jos to
kios bailios, klausiu aš.

— Palūkėk truputį ir su
žinosi kalbėjo senutė, toliau 
pasakodama.

“Kada anas žmogus pri
ėjo prie ugnies, piemuo pa
kelė galvą. Buvo tai pik
tas senis, visiems žmonėms 
šiukštus. Pamatęs prie ug
nies prieinantį nepažįstamą 
žmogą, jis pagavo savo il
gą pasmailintą lazdą, su ku
ria vaikščiojo visados apie 
bandą, ir puolė ant jo. 
Švilpdama lėkė lazda į ne
pažįstamąjį, bet pirma ne
gu atsimušti į jį, pasisuko 
ir pralėkusi pro šalį, skam
bėdama nukrito lauke”.

Senute norėjo toliau pa
sakoti, bet aš pertraukiau

- SUSITAIKYMAS.
Iš Teheranio vokišką šal- 

tinią tomis dienomis Berly
nan pranešta, kad netrukus 
reikią laukti Rusijos su 
Persija galutino susitaiky
mo. Rusija jau atsisakius 
nuo savo reikalayiriią pra
šalinti iš Persijos generalinį 
kasininką, amerikoną Shus- 
terį, ir net nenorinti reika
lauti atlyginimo už pasiun
timą savo kariuomenės Pen
sijon. Caras, regis, mielai 
priėmęs Persijos vyriau
sybės pasiteisinimus ir 
trumpu laiku ten turėsiantis 
įvykti bendras susitaikymas. 
Rusija vient'ik reikalaujan
ti, idant ateityj Persijai 
skirianti nau j i valdin inkai 
butą pirmiau patvirtinami 
Rusijos ir Anglijos, o ki
taip Persijai negali but at
leistina!

Tai tau ir susitaikymas! 
Su prievarta Rusija ir An
glija, visai neprašytos, ima 
globon Persiją ir laikosi. 
Argi tai ne juokingi tokie 
reikalavimai? 8

nįs negalėjo įkąsti tam žmo
gui, avįs jo nesibaidė ir ne
bėgo nuo jo ir lazda jo ne
užgavo, ir " jam pasidarė 
baugu ir nedrįso atsakyti 
nepažįstamajam.

“Imk, kiek nori”, pasakė 
piemuo. Bet ugnis jau be
veik geso, nebeliko nei vie
nos šakelės, žėravo tiktai 
didelė krūva degančią an- 
glią, o nepažįstamasis ne
turėjo nei lopetos, nei šakes, 
su kuria jis galėtą anglius 
parsinešti.

Pamatęs tai, piemuo at
kartojo: “imk, kiek nori”, 
ir gėrėjosi, kad ans nega
lės parsinešti žėrinčią an- 
glią. Bet nepažįstamasis 
pasilenkė, prisikrapštė ran
ką iš peleną anglią ir susi
dėjo į savo rūbo skverną. 
Ir angliai nesudegiuo jam 
rankos, kada jis juos ėmė. 
ir nepradegino jo drabužio. 
Jis nešėsi juos, lyg tartum 
tai butą ne ugnis, bet obuo
liai arba riešutai”.

Toje vietoje aš trečią kar
tą pertraukiau senutę.

— Kodel-gi, senut, 
gliai nedegino jo?

— Išgirsi, išgirsi! Palu 
kėk! — sako senutė ir to 
liau pasakoja.

Kada šitas, nedoras pie 
muo pamatė, jis labai nuste

7
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Ateikit į žaislų miestą šendien
DOVANU PATARIMAI.

Merginom, Juodoš '-IT E 
Mocha pirštinės.!,,,I V

Kūdikiam vilnonės 
pirštinės •... . .,.

Moterim tikros ėriu
ko odos pirštinas, ■ •»■
Vyriškos ožio kailiofiiršti 
nes šilkiniu; arba" Sįf dBfi 
kailinių pamušalu

Nosinukes — Moteriš
kos importuotos, šveicariš
kos, karbuotais 
kraštais.. -..............IVU
Vyriškos lininės, AE* 
išsiūta litara, 3. už mVV '

Vyriškos ir moteriškps no
sinukės su išsiūta raide, 
6 gražioje dėžėje, — 
už vuG

Svederiai Kotai — Vy-;
riški stori vilnoniai svede
riai kotai, su knypkiais ar 
užsimaunanti per $9.48 
galvą....................... £

Moteriški vilnoniai svede
riai kotai, lygus arba pa
gražinti, visokią 40 
spalvą, perlo guz. W" 
Vaiką viln. sved.
gražiąją, dėžėje..... V V V

Kūdikiam gero Žephyr geri svederiai.. •, • -59c
Skėčiai—Vyriški ir moteriški . 
Taffeta skėčiai auksuotam 
dabrihšm arba perlinėm QQ/» 
rankenom. . •• • • .. W W V

Vaiką skėčiaiį- juodu už
dangalu, plieninio subudavoji- 
mo, gražiom 'sidabrinėmEft a 
rankenom.......................... UUu

fe
I

TEL. YARDS 1804

ST. AN^CĄŲSKIS, 
Karpehderis

KontrCktLrius.
Budavojų visoKus 

medinius,: 'atiteki 
stipriai, gražiai- Ir * p: 
pas savąjį po? wngqfeg

4559 S. Hermitage Ave., 
Chfcago/Illinois.

barnus, murintus 
r e darbą greitai, 
[iki. Kreipkitės

Geležiniai pasažieriniai trukiai, inžinas 
su 3 karais......................................................iilvU

Mekaniški trukiai ant šenių 
tik-...................................... 25c

Krutančių paveikslų Ci 
mašina su įrankiais........”■

Musą raifeliai su 350 C| 25 
šuvią, be užtaisymo.... 1

LĖLĖS, skurinės, mirksinčios, su 
pančiakom, čeverykais, linkstančios 
per kelius, tik

50c

Geležiniai ugnegesią inžinai, kopėčios AQju 
ir vežimas.........................   • • •“ W

LĖLĖM komodes ir tt.

23c

Būgnai, gražaus koloro, avies' 
odos, aukštyn nuo 25c

LĖLĖM LOVOS, 
_ 12 colių ilgio, pilnai 

parengtos su paduš- 
kom, matrasu ir tt.

50c
Žaislų PIANAS 6 
klevišiais raudon
medžio............... 19c

Didelis Vyno ir LikieriŲ

Iszpardavimas!
DYKA!! DYKAI!

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

Czia keletas musu kainu pėr šitą 
ant švenčiu pardavimą:

Importuota Hennessy
Brandy butelis .... $1.25

Old Crow Degtinė 
butelis ............  .95

Old Underoof Degtinė 
butelis ........  j .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 ..... -.į..... .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 Likierią ir Vyną.

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

Telefonas Harrls:n 630.
Pristatpm į namus į bile dalį miesto arba išsiunčiamį visas dalis 
Jungtinių Valstybių. Kataliogus siunčiam dykai visiems kostu- 
mieriams kituose miestuose gyvenantiems.

CONCERTINOS

Geriausi grajotai vartoja Lyon & 
Healy “Majestic Mellotoue Concerti
na”. Keturiv.maįląi Mellotone, 
Grand Concert, Concert speciališka.. 
Nuo $15.00 iki $150. Suvirs ketures 
dešimts gatunkų pasiskyrimui. Ma
žas {mokėjimas atneš jumi vieną į 
namus. Likusius ,'išmokesit po biskj 
kas mėnuo. — šitiis instrumentai yra. 
pilnai gvarantuoti per

. WABASH AVE. & AI. AMS ST 
CHIACGO, Hili.

(50—51)

Vyriškos ar vaikų 
šinelės, plieninės 
n keliuotos 98c

kronikos

Šutai*8

LIETUVIŠKAS 
BUPFETAS.

ras neturi naivi nes. Pakeleivingi 
t.-gu a.Alankj prie misų, o mes Joms 
duosime atsakančią, Vietą pailsi ir pa
tarnavimą visokiuose reikaluose.

Lieku su godone,

Kasparas Idzilevicze,
3200 Auburn Av.

DR. FR. FRONT
Specijalištas nuo akių, au
sų, nosies ir gerkles ligų.

Didmiesčio ofisas: čKesner Building, 
kertė Wabash Ave. ir Madison St,, 

';15-tas flioras, ruimo numeris 1512. 
'Priėmimo vai. nuo 2 iki 4 po pietų. 
N. West ofisas: Home Bank Building, 
kertė ■ Milwaukee ;«it Ashland Avė. 
Priėmimo valandos nuo 5 iki 7:30 
po pietų.

■ ■ 

SB

TURINYS: Peržvalga; Pramonė ir Prekyba (G.J.Leveskio ref.); Namine' 
Higiena (MJurgelionienes ref.); Iš sveikatos srities (Dr.A.L.Juška); lOmeti- 
nes “Aušros” sukaktuves; Edisono gyvenimas ir darbai; Nuo kada žmonės 
vartoja Kalendorius; Ką veikė Milwaukee's socijalistai (iliustruotas); Pir
moji Gegužės; Nuo ko paeina raudonoji Vėliava; Kaip likti piliečiu (liet, 
ir angliškai); Patarimai gyvenimui; Eilės; Informacijų Skyriai; Pasakaitės; 
Įvairus Receptai; Visokios Statistikos; Juokai ir šiaip įvairus raštai ir 
naudingos žinios. Puikiai iliustruotas; daug paveikslėlių ir pagrąžinimų. 
Naudingiausias, gražiausias ir geriausias už visus Kalendorius. Didumo 
7x10 colių, į 100 ar daugiau puslapių. -
Kaina 25 centai. Agentams geras uždarbis.
> Kas prisius 25c, tam pridėsime gražų kišeninį kalendorių Dovanų.

J. ILGAUDAS, 1813S. Halsted st., Dept. 1, Chicago, III.

BIRUTE”
LIETUVIŲ TAUTOS VEIDRODIS.

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

žojoje arba Prūsų Lietuvoje).
“BIRUTĖ” yra vienatinis Prūsų lietuvių laik

raštis, kuris visu pasišventimu darbuojasi 'atgaivinti 
savo brolius tautiškai.

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

“BIRUTĖ” jau eina trečius įrudusi iy supažin
dina savo skaitytojus ypačiai su reikalais Prūsų lie
tuvių, šalę to praneša apie lietuvių tautjįšk^ ir kul
tūriškų kilimų Didžiojoje Lietuvoje, Amerikoje ir 
Anglijoje. i- fH# -

“BIRUTĖ” neri būti “apžvalga” WifSms 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”, tuonri paremia; reikalus Prūsų lietuvių ir 
kartu visos lietuviškos tautos.

“BIRUTĘ”- galima užsisakyti “Kataliko” re- 
dakcijoje arba pas-patįleidėją: Jonas Vanagaitis, 
Tilžėje (Tilsit) Wasserstrasse %, Germany: - *

BIBLIJA ABBA ŠVENTAS RASTAS 
NAUJO INSTATYM0.

Lietu višKon kalbou išguldė vysku
pas kunigaikštis 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. Lietuviūkoniis. raidėmis.

.Brutuose audekliniuose apdaruose su 
auksiniu ant nugaros parašu ir auksi
niu ant šono paveikslėliu, ' gerai išro
danti, gera spauda. Kaina su prisiu ri
timu .................................................... $2.00.

Pinigus, siųskite ant adreso:
J. M. TAN ANE VICE

3244 S. Morgan st., Chicago.

DAKTARAS
JOSEPH F. KOZLOWSKI

SPECIJALISTAS ANT
- MOTERŲ LIGŲ.

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

Tnčjimas nuo 47th St. viriuj Bankos. 
Valandos:.nuo 10 iki 12 ryte, 

nuo 2 iki 4 po pietų, 
. huo'Viki 9 vakare. •

Telephones Yards 1781,

8



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

Ashland Av., Chicago, UI.
Pirmutinis lietuviškas išdirbėjus 

visokių minerališkų 
gėrynių, kaipo.

GINGER ALĖ. P APSO. SALSERIO 
IR OBUOLINĖS S AIDĖS

TEISINGOS VERTES

VIENA KAINA VISIEMS

Atdara
iki 10 vai

vakare

KALĖDŲKALĖDŲ del

Stella Katowska, No. 15

Cartercar

Afrikoje

Ii

m.

IM. 23 AKMEN 
GELEŽINKELI

EXCELfelOR WATCH CO.
904 Ati -iaeum Bldg, Chicago,

Pi/rhasis
Uėjfivių

DIENRAŠTIS

* 9

Didelis Iszpardavimas Visų Likusią
KALĖDINIU TAVORU
DIDELI PINIGU UŽCZEDIJIMAI VISOJE KRAUTUVĖJE.Musų dideliuos pasiskyrimuos visų madų 

vyrų ir vaikinų siutų ir overkotų po:

$7.50 10.12.15.18. 20. 25

Amerikos.
liy2 d. į Libava
III klesa $33.00
II klesa $47.00 
I klesa $62.00

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

Jeigu, droll, liūdnas būni, Vakarais 
liūdnume žuvį, tai pas Kiekį eik kas
dieną, Jis priima kožną vieną Cllf- 

< ford Ave. Henry kampo. Lai kiek
vienas atsilanko. Pirmas Lietuvių 
.viešbutis.

Home Phone 5672.

Russian. American
v

Line
Vienatine be persikėlimo Linija tarp 

Rusijos ir *
8% d. j Rotterdam
III klesa $31.00
H klesa $45.00
I klesa $52.00 i ______. ____
Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 

musų agentų, arba prie pačių persta
tytoji;.

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

Kokią kainą nemokėsi čia, 
ar ji- bus 7,50 ar 25.oo, jąs 
galite būti užtikrinti kad 
gaunate geriausią garnitu- 
rą kokį galima gauti pa
daryti už tą vertę, ir kad 
niekas negali jo nupirkti nė 
vienu centu pigiau. Mes. 
taippat užkviečiam jumis 
peržiūrėti musų gerus siu
tus ir overkotus vaikam nuo 
3 metų senumo ir senesnių 
kurių mes parodysim visas 
naujas madas ir naujas 
spalvas už prieinamiausias 
kainas.

Dienraštis 
turės pasirodyt 

? pi;m 
naujQmetu

tik bus suspėta 
ineiti į 
naujus

KATALIKO” NAMUS
Be skaitlingo

visuomenespri
tarimo nebus 
galima tas dar
bas pradėti.

O ©ĮKAITIS 
Klerką No.-7

Atdara Nedalioj S
iki pirmai valandai dienos.

DVIGUBOS PIR. MARKES
Kas dieną ir vakarais iki pat Kalėdų. JOHN A. KRLsZl 

Klerką No. 101

ST. KUCZIS
Lietuvys 

Manažeris
Krautuvė atda
ra nedėliotus 

iki piet.

Krautuvė at
dara kas va

karas
Išskiriant Se- 
redą ir Pelny

čių.

iki 10 vai.
L. vakare 
kožną Vakarą 

iki

1800-1806 BLUE ISLAND AVENUE,
Dr. G. M. Glaser

■ CHOPIN Klauskit 
ChopenlOe 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK 
Išdirbėjęs

4934 So. Paulina 3t.. Chicago, UI. 
Phone Yards 4154.

šluotai apreiškia pagodotai visuo- 
. menial, jog ėsu seniausias gydytojas 

• ant Eridgeporto, praktikuojant per 19 
matų, perkėliau savo ofisą, ir gyveni
mą j savo toeną namą po numeriu

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

Mano ofisas aprūpintas nar auslals 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir llgšok Pasi
tikėdamas, Jog gerbiama publika ir to
limus mane rems, ešlu namie ant kiek
vieno pareikalavimo dieną ir naktį. 
Eslu specialistas ligose vaikų, moterų 
Ir vyrų ir užsendlntose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi »n pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street.

Kertė 32-ros gatvės.

Visados darote gerų veikmę 
kada geriate

McAvoy’s ALMA
MATER Alų ir

McAvoy’s MALT
MARROW

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow.

McAvoys Malt Marrow Department 
2340-8 South Park ftve.

Telefonas Calumet 5401 Visi Dept.

J. W. Zacharewicz, 
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.
Exami navoj u Abstractus, ir at- 
lieku kitus visus reikalus No- 
tariuszo pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve
timtauti.

Telephone Canal 285
KAZ. KATUTIS

LIETUV1SZKAS GRABORIUS
Persamdo kereczius ant 
pagrabq, veselijų ir tt.

668 W. 18th St. Chicago, IU.

Telephone Ytrds 2716.
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ.
3263 Illinois Ct, kertė 33-Cics gatvės

Bzaltas 
alus 
skani a 
rielkair 
kvepen 
ti eiga 

tai

Turtų didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

I
n ■— t i ff, Į "k _ ___Ml lŪepliĄ. DUkbM. SŠStf »-

Ik Ignotas Stankus
Vicnatinia tikrai dabtafas-lietuvlf Philadelphijoj — ♦ ( 

Jis yra pabaigta augRlaiuius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo 
V miestevu dahUru mieste Indianopolis Mokiai ir prakUkavojo Zfo Kt+York 
t n>tt Btkatl aat HonituL .Visi jv paliudijimai išstatyti yra

ofiso, kur kiokrienaa aiaUankp gali juos matyli- ■ • .steteUtegRas
Dabar įrengi eev« toena ligouteU PWUdelphijoj fr temo pačiame name 

padirbo puikia e>rdi*aia*4 Mftoą su laboratorija, atektrilkaamašinas Ir ap- 
' tieką su geriausioms gyduolėms Čia visi ligoniai atranda teisingą pagalbą. U- 

isigydo ir palieka sveiki, dial ką liudija palys ligoniai . i
„Nuo visokią spuogu Ir Išbėrimo, anTvatdo ir kaklo tr rišo kffno. taipogi 

nuo kitu odos ir kraujo ligą, nėra gemalo daktaro, kaip Dr I Stankus.
, Daug daktaru atlankiau, bet nei vienas oegailjo Išgydyti.** Faip ka|ba Jos.
, švilpa. 1011 Carlton Su Philadelphia. Pk.^ “~r . *--------

„kuomi rialai llseiikteM- 
volirdingą padėkąPr.Stan
kus ui išgydymą ntrvą ligų 

i Ir sugretinimą vyriškumo. 
; kurtu kiti daktarai atatsaM 

Išgydyti. Ir viliame ausšap- 
1 tmpie ligomis patariu kreip

tis pas dr !g. ętaaką. o am 
pasigadėslte savo lygio- < 

' A. Z.mudsen. Salem. Mase
MPIagswK ° -

John Akuotaitis. Montreal. Que. Canada, rašo ..Meilutis gydytojau —

OABBVS DAKTARE: belš- 
randa lodini p dtkavojfmu 
Tam uui ui iBgydyma Skau 1 
d«imo fonuose Ir no iįAlrn.

strtat) p neusgilB- 
gųBUnesiaių. kurią kiti vi-, 
■i daktaralwsapaiemf gydy
ti' BdCTamlatM operacija 
kaip ranka alėmekentėjimą 
nuo manta. Ua Mailaankr 

• 18W». Front8t., Phita.i į

mam ir kurif kiti dąkuml taikt ui ludigydumą, d»h<r j>u balgUtgyt^Atlą I 
T»ę*lomi ui pigą ir Ugydy

> " Idgydau pasekmingai Ir ant vlaadoanua:x
. raunatluno, Uaudijima fonu, ųnarią kaulų, atrfira. ka.iu. paFlif? nuo 

vtaMiudBuuja Ilgu ■HročUeiu lytišku ttA. tripvri. fo®k*rį•IfilJ. uii..«teji- 
m ■ irMlirblart vidurtą. išbėrimą, nulėjšmf it augiau ant vrido ir kQtw »l 
MMd •pvofu. dįrtarvitrtą Ir allnktaf plauku.galvot akavdfmą. lirdiea. In ka
tu. kapanų ir plaučiu llgaa. viaokiaa narvu luraa neuralgija, drebėjimą sane 
ria^araiiaa >pyklna. oegaiejime miegot ir ilgėtų, greitą peikime, tankų 
kvfmvimę. peršalima eiogas ir auellpnljleta avelkatoe. visokia* mot erą lt<*» 
tkeasmlngąlr aeiegutorilk mfoteimą tek/jimą. ir gante J***® •* ®P«-

gusaegMaėoiaK kepene. Inkatą Ir pOalfs Darau operaeijaa ent gyslą kaulą 
neraą. gMtgną. motorą ir vyrą gimdančią organą, pritrauktas koja, ir ran- 
frat n Raisa a ir padarau aval kaa Telpg* dtre opetaeljM ant neeieą. -aklą Ir 

Or įrafius Stankus, JI D.a į

i, * 1 Ofiso valaodea- auoiikltt. nuo S iki C ir nu»S iki S vakare 1 | 
I “ - Ireatadieaielaaw 1 iki i popiet. Į

»e^<> ma^u a**^ ‘te mRi m

9H-33rd St.
Tel. Yards 5423

J. H. OLSON j 
ARU ir karštu va

ndeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

4012 
į State Street

Tel .Oakland 1441;

GERIAUSIA VIETA
Del pirkimo auksinių ir sidabrinių lai
krodėlių, lenciūgėlių, ■ ; pilkų, kolčikų, 
visokių žiedų, muzikališkų instrumen
tų, drukuojamų g.-omatoms mašinukių, 
britvų, albumų, visokių knygų ir šim
tai kitokių daiktų. Atsiųsk už 5e. 
markę, o gausi kataliogą dykai. Tai- 

. sau visokius dziegorčlius ir žiedus.
M. K. WILKEWICZE, 

8215 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Lietuviškas Saliuuas
Siunčiu pinigus j, visas. dalis svieto, 

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

SAM YOCIUS
637 Collinsville Av„ E. St. Louis, HL

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA. 
DAKTARAS KIšENIUJE.

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

M. x'ALXANAVMiE
61 MHbury St, (Worcester Mam,

Vyriškas '. arba 
moteriškas ^laik
rodėlis gvarantuo- 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gerai 
laiką laikanti, lai
biausiai naudoja

mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
ką. Speijališkrs pasiųlijimaa. Mes 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
O. O. D. už $5.75 ir expreso kaštus 
del peržiūrėjimo. Jei nepatiks, ne
mokėk nei cent- 'Už jį kitur mo
kėtum $35. 14k. paauksuotas lenciū
gėlis ovanri prie fail- odelio. .

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuojaus 
atsiliepia 
laišku

Vertėtų tat visiems 
Amerikos lietuviams 

tas sumanymas renfiti ;
Lietuviams juk rei- ; 

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

Kas nori dienraščio 
tegu pritaria laišku.

J. M. TANANEVICZE
3244 S. SI., III.

M ■ ...
............ .. ............................

DR.J.U.. ABT 
Puekmingiaūsiai. ^rdo visokias vyru

kas, moteriškai, ir valkų ligas.
^VAL^fDCS:

Nuo 8 ikį 9:30 .-įlyte, nuo 4 iki 5 po 
Sietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne- 

ėlicmis nuo^8 ikfįO ryto, ?
DR. JOSTŽB L. ABT, ; 

1832 So. Hatetedį- St. Chicago, HL 
________ Telephottfe-Canal - 37 w

Telephone Yards 157 
. DR. J. 1C THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas.
Pasekmingai gydo moterų ir vaikų 

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

ir nuo ; 7 . iki 8. valtare.
4801 Ashland Ave., Chicago.

$1000 Aukse arba“ $1875 n VITAI 
“Cartercar” Automobilius UIlkMIi

$1,875.00

’ Cartercar
$1,875.00

Certifikata duodame už vieną dolerį vertės biletuose, kuriuos aplankysi
te prie kiekvieno pirkinio tavorą kiekviename departmente, Bufete, Ka
vine], Vyną Oepartmente ir Daugmenines Pirklybos sklode. Ki
ekvienas certifikatas yra sunumeruotas, ir kiekvienas kostumeris, kuris 
turi paženklintą numerį ant„savo sertifikato, aplaikys Cat-tercar 1911 “M” 
vertes- $l,875.oo. Numeris pažymėtas ant to certifikato, bus patalpintas 
kiekviename depaųtmente tarp 15 Sausio ir 1 Vasario 1912 m. Jeigu nieks 
neatsisauktų prie to ąutoinobiliaus į 15 dieną pp ialaimėjimui, paskiria
me kas 10 dreną kitokį numerį, bet iš tą pačią certifikatą, pakol neatsi
šauks tas, kuris turi tą patį numerį ant savo certifikato.

------------------—■■■:■ ' ... )jį -=yST- _

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

Mes taippat vedame plačią išsiuntinėjimo pirklybą. ir su, kostumeriais iš 
visą kitą miestą. ‘ ... Iff H

Halperin Bros
WINES AND LIQUORS

1225-7 Milwaukee Ave. kert. Ashl. av
K

Apsaugojam nuo Ugnies .. . _ ,
Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkėj | 

; kad musų ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos dėl i 
apsaugojimo nuo ugnies (Fire Insurance), namus, biznius ir ra- - 
kandus. Jusą namas, ar biznis ar brangus .naminiai rakandai dar 
neapsaugoti nuo ugnies, tai ateikit pas mus. Tuomet nebijosite 
gaisro, nes sudegus gausite už juos savo pinigus.

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

Klein Bros, vis dar 
turi reputaciją esan
ti kaipo galva arba 
“Headquarters” visų 
Lietuviu.. Lietuviai 
visuose 52 niusų De- 
partmentuose yra 
visados linksmi pa
sitikti Jumis ar pir
ktumėt ha arba ir 
nė. Ateikite dabar 
ir paduokit ranką ir 
tegul mes linkime 
jurai Linksmų Ka
lėdų.

Joe Armon, No. 66

Čia yra paveikslai 5 
musų lietuvių parda
vėjų. Del stokos vie
tos negalime daugiau 
parodyti. Mes geis
tame kad jus pama
tytumėt juos visus ir 
jaustumėtės kaip na- 
nieje musų krautu
vėj ir atelninetumet 
tankiai. Stengsimės 
pagerint tarnystę, 
taip kad visada turė
tume vardų kaipo 
“Headquarters 
visų Lietuvių-

Atdara

kožną vakarą
iki

Linkime Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų.

11 HALSTED. 20™ ST S
> M CANALPORT AVE hr

Telephone Yards 2760
PIRMOS KLIASOS 8ALIUNAS

' T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas ms-c atėjęs

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

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

BANKINIS KANTORAS 
INDIANA VALSTIJOJ:
Parduodu namus ir lotus ant leng

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

Priimu pinigus ant sutaupinimo. 
Padarau visokius dokumentus Ameri
koniškus ir Ruskus šu kohsulio pa
galba.- Teipgi. aš esntu Notarijušas.

B. R. Yasulis,
3604 Deodar St., 

Indiana Harbor, Ind.

K. MAKAREVICZE

PUIKU0 SA LI U NA
Labai ąardi arielkele, saaltas bavarekas 

statu ir puikus Havanos cigarai,
255 Wallace st. New Haven, Conn. 

: čia galima ir “Katalikas” pirkti ir 
užsirašytu 

Telephone W. Pullman 1739

Lietuviška Registruota 
AKUŠERĖ 

ELEON. S. SUTKUVIENĖ 
148 East 107 Street, 

Roseland, HL

Charles Kinder, No. 78

DR. A. LTGRAIČUNAS
LIETUVYS GYDYTOJAS

3310 South Halsted Street 
Telephone Yards 5162 

CHICAGO, ILL.

K. J. FILLIPOVICH
GKNEKAL AGENTAS

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigą senatvei. Ap
saugoja namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 

-kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga
ry, Ind. už labai žemas kaimas, kolektiioju bilas viso 
kios noturos, toiposgi prisiunčia kamarninkus del iš- 
mieravimo lotą ar farmą. Imu visokias provas civil- 
nas ir kriminališkas ir priduodmgeriausiams advoka
tams. Reikalauju agentą Chicagoj ir kituose mieste
liuose, vyrams ar mokantiems rastą geras uždarbis.
Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiškal.

Offisb valandos: nuo 8 ryto ikį 9 vakare.

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

® tt LIETUVIS KRIAUGZIUS S
©

<t
VISI Pas

įQ96^ash’in8,0nSt.GaryV
•Užlaiko šalt?ialą mPortuo.
ta degtinę- Duoda rodą pir.
" kimelotą.

O

©

Siuvu visokias vyriszkaa drapanas 
kaip tai: Overkotus ir visokios ma- 
dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 
busite užganėdinti. Turiu daugelį vį- 'įįį 
šokių ceikiiį; priegtam senas drapa- 
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
buoju. Meldžiu kreiptis po antraszu: Ja? 
======================== $

J. Kuczinskas,
1 238 Slocum St. Kingston, Pa. ®

Daug nelaimių nepasieks tų, 
kurie turi užsičedmę pinigų.

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

Industrial Savings Bank*
2OO7 Blue Island Avenue, Chicago, Illinois,

. Insteigta 1890. . Perviršis pusę milijono.
Atdara Subatos vakarė iki 8 valandai.
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DU-KART LAIKRAŠTIS
... ,

- 5n ■ ■; o'i’įi

“SAULE”
VELIJAM LINKSMU KALĖDŲ.
SPECIALISZKAI PIGIAI

Per šitą sanyaitąt-

Forničžai,Pečiai ir Divon,
Ateikit ir pama
tyk! t mane, aš 
užganėdinsiu jus.

V. Makaveckas
Salesman

Halsted Furniture Go.
UŽ PINIGUS ar LENGVŲ ISZMOK.

1936-1938 S. Halsted St.,2

Šita graži.ar- 
žuoline komo
da su šlipuo- 
to stiklo vei- 

57-98 dziu.. ■

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS _
- AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU

"" ’ ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarniukas Ir petniĮšla.

Šita gera siuvama maši
na su visais vėliausiais 
prietaisais, SiO 

gvar. ant 20 m.

CLASSIC UNIVERSAL
Šitas didelis virtuves pe
čius, geras kepikas ir viri- 
kas gvarantuotas ant 20 
metų, vertas $25 Qfi 
dabar po..............

Šitas gražus gry
no aržuolo arba 
raudonmedžio su
ptis krėslas, pil
no didumo, su me- 
d,ine- ar JI-69 skunne sėd ■

DYKAI
Šitas 8 štukų plieninis vir
tuves setas, su kiekvienu 
pirkiniu vertes $5.00.

^upeeioT^
Kitchen outfit'

• j- - c*' •- i 5.. V

I Šita pilnos mieros gėlė
lį žine lova, s u misingi- 
gųg niais papuošalais,' 2 col. 

stulpukai verta SE.49 
$10, dabar po..-M'

Šitas didelis stalas su 
extra lentyna OQa 
vertes $1.00 tik..

Sulenkemas vaikams vežimėlis, 
ratai pavilkti, tvirtu Sfl.48 
gurnu............................ . “ •

Šita skurine sopka extra didele ir gvarantuo- 
ta geriausia skūra, parduddama kitose krau
tuvėse po $15.00, musų krautuvės $9.48 
kaina...........................  **

Šita pilnos mieros 
geležine lova' su mi
singiniais bumbu- 
riais ir gerais spri- 
ngsais ir tft Qft 
matresu...

Šita gryno ar
žuolo komoda, 
pilnos mieros, 
su 5 stalčiais,

------ —------- PRENUMERATA KAŠTUOJA:---------------
AMERIKOJ f metams $2.50

(pUSei matų $1.25
P II POPO T fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli u AIVA v J (joj įr škotįjoj is§. Prusnose 15 m

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

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

Kalėdų dovana, kuri turi vertę per visą metą
Aprūpinki t 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: į Autom_ 64612
Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 

šviesos ir pajiegos.

Oli Dose Distilling Co.
Didžiausi pardavėjai: Degtinių, 

Brandžių, Vynų ir Cordials.

12 Krautuvių 6hi6agol6.
Čia viena jūsų susiedysteje, 

visų vienas telefonas
Yards 742.

spuGijaiiszKai ani szvoncziu.
Iškirpk šitą kuponą ir paduok jį bile kurioje iš 

mus 12-kos krautuvių, o gausi su kiekvienu pirki
niu $1.00 arba daugiau: 1 butelį vyno, 1 gražų kalen
dorių, kešeninį kreicerių, kešeninį vadovą, visai dy
kai tarpe Gruodžio 15 ir Sausio 2, 1911—1912 m.

Specijališkas kainų 
numažinimas:

Lietuviškoje aptiekoje

Kr zy winskio
Kambarys Optiszkas

But. 
Old Bourbon degtinė ........
Gen. Kosciuszko degtinė 50 
Old Sailor degtinė ..........  65
Bocky Mountain degtinė 75 
Empress degtinė ................   •
Victoria degtinė ..........  75
Private Stock degtinė.. 90 
Old Bose degtinė .... $1.00 

(The finest). 
Tom O’Shanter degtinė 1.00 
Standard Club degtinė 1.25 
Old Bose Special 'degt. 1.00 
Old Victoria degtinė.... 90 
Bottled in Bond 
Star Lake Brandy 
(Bottled 
Monopol 
Stolovoy 
Monopol 
Monopol Vodka 57% pts._ 80 
Alcohol ..................
Subrovka ...............
California Brandy . 
Extra fine Brandy. 
Old Brandy ............
The finest Brandy- 
Holland Gin .........
Geneva Gin ................... 75-1.00
The best Gin ............... 1.25
Jamaica Bum ............... 75
Extra fine Bum ...... 1.00 
Pure Hummel ................... 50
Dopell Kummel ............... 75
Doppel Getreida Hummel 1.00

in Bond).
Vodka ......
Vodka ........ ..
Vodka 57%..

1.25

1.25
1.50
1.50

z 1

Gal.
$1.50 

2.00 
2.50 
2.75 
2.25 
3.00 
3.50 
3.75

3.75
5.00
5.00

1.00 3.00-3.50
1.75
......... 2.00-250 

3.00 
3.50 
5.00 

. 2.00 
I 3.00

3.50 
3.00 
3.50 
2.00 
3.00 
3.50

... 75
.. LOO
. 1.25

Gal.

3.Q0
3.00
3.00
3.00
3.00

Port Wine
Sherry Wine 25-50 1.00-2.00
Claret Wine
Muscatel Wine

20-50 1.00-2.00

25-50 1.00-2.00
50
50
50
50
50

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

.. 25-25 1.00-2.00 
... 50 2.00
... 50 2.00
75-.150 3.00-5.00 
75-1.50 3.00-5.00 
75-1.00

But. 
Gilka Kummel ........... 1.50
Apple Brandy ............... 75
Apricot Cordial ............... 75
Banana Cordial ............... 75
Bosen Liquor ................... 75
Creme De Menthe .... 1.00
Russian Nalifka .... 751.00 3.00-3.50 
Boek & Rye ................... 75
Khedive Bitters .... 1.00 
Metaxa Greek Brandy 1.50 
Bartareissa Greek Bran. 1.50 
California 
California 
California 
California
California Angelica Wine 
California White Port .. 
California Bitter Wine .. 
Sweet Catawba ... 
Rhine Wine ..........
Tokay Wine .........
Malaga & Madeira 
Spanish Port .... 
Spanish Sherry .. 
Imported Claret ..
Imported Rhine Wine 75-1.00 
White Pearl. Champagne pt. 40 
White Pearl. Champagne qt. 75 
Great Western ........... qt. 1.25
Great Western...............pt. 75
Cooks ............................... pt. 75
Cooks ........................... qt. 1.25.
Mumms & White Seal qt. 3.25
Mumms & White Seal pts 1.75

VISOKIŲ GA TUNKŲ ALUS.
NEROKUOJAM NIE KO UŽ BUTELIUS ARBA 

DŽIOGUS. MES PRIST ATOM Į VISAS DALIS 
MIESTO.

Pranešu Gerb. Tautie
čiams, kad 15 dieną lapkri
čio, po num. 915 Milwaukee 
avė. kertė Will gat., uždė
jau pirmos klesos Barbernę, 
Vannos, Maudyklės, 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 Vannos atdaros 
kasdiena nuo 8-tos vai. ry
to iki 1-mai vai. nakties, su- 
batomis visą naktį.

Moterims viena diena sa
vaitėje, ty. Ketvergas, turiu 
prityrusį Masažistą, po 
priežiūra Medic. D-ro Ka- 
sakauskio; reikalaujant ga
li būti daktarai specijalis- 
tai.

Mandagus patarnavimas, 
švarumas ir smagus atsil- 
sis gvarantuojama, Atei
kite ir persitikrinkite.

Su pagarba,
B. Jezierskis,

915 Milwaukee avė., 
Chicago, Illinois. 

Telefonas Monroe 3439.
(50—52)

GERA PROGA! t
pigiai parduodu LOTUS palei lietuvių bažnyčią 

Kingston, Pa. W

Nuo $400 ir aukszcziati. 4
Taipgi lotai ir ant Hilldale Park
$150 ir aunščiail; Kreipkitės:

18 LBbigh St., Bi-ta, *

MUSŲ KRAUTUVĖS RANDASI:
503 N. Clark St.
550 W. North Ave.

2827 N. Clark St.
3842 Cottage Grove Ave.
6312 Cottage Grove Ave.
6238 So. Halsted St.

3559 So. Halsted St.
4713 So. Ashland Ave.
4330 So. Ashland Ave.
9034 Commercial Ave.
3107 Wentworth Ave.
1976 Milwaukee Ave.

Atminkite.

ABELLS
Memorial Bella a Specialty.

Speciališkas švenčiu pardavinys.
Mes turim geriausią ir didžiausią rinkinį atsakan

čių ir gvarantuotų laikrodėlių ir brangakmenių. 
Gryno aukso žiedų ir tt.

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

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

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

Geriausia gvarantuota britva.

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

Gražus kalendorius visiems pirkėjams.

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

OptiškasAambarys Examinavimui randasi ap
tiekoje Krzywinskio, valandos ofiso: Nuo pusės 8 iki 
9 vai. vakiraįj arba dienomis.

Priimame visokius taisymus akinių. Turime vi
sokių gydančiui žplįų nuo 
reikalinga ^ptj^korystėje, 
dykai. TaippaT išdirbam 
nius nuo visokių ligų, 
miausios, ^eiWtikrinkit 
sų tavoras yra visados

visokių ligų ir viską kas 
visokias rodąs suteikiam 
visokius vaistus, familiji- 
Kainos musų yra kuože-

^WEXPELLEK
F Jėigū turi skaudančią nugarą, kankinant re

umatizmui arba kitokiu skaudėjimu, kuris 
tave vargina tai mėgink Dr. Richter‘io „Pain- _
Expeller”. Tuojaus tau palengvės ir jausiesi 
tuojaus smagesniu, jeigu tiktai vartosi ryte ir 
vakareTepant skaudančias vietas, išvarys tuo 
skausmus lauk. Kad laikytum nuolatos bon- 
ką namuose, nes kiekvienam laike ir naktį ne- J* 
galima gaut, o tas pagelbės tau ir ta- /7^|

X vo šeimynai reikale. ifU Vi
IV Gerai dėl bile skausmo, kaip tai: re- t I 1

B \ umatizmo, nikstelėjimo, neuralgijos, * A
M į nudegimo, bei skaudanči vietų ant 

kūno. Gali gaut visose aptiekose
po 25c. ir 50c. Dabok kad but inkaras ant Xvl 1 įįf 
bonkos, tai tas yra tikras.F F. AD. RICHTER & CO.,

215 Pearl Str., NEW YORK,

• 4

sų tavoras yra visados šviežias ir gvarantuotas.
Atsiduodamas jūsų atminčiai garbingi tautiečiai 

ir tautietės pasilieku su pagarba,

Joseph E. Krzgwinski
3149 S.Morgan st.jCliicago, III.

- - L ' -4.*

woman & Sleinfiach
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Avė. Telephonas Seeley 3029
6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617 

CHICAGO, ILLINOIS
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KATAL
Oaommaam

ADMK.BTRACT J A LIET. TEATRAL. 
PEAUGUSTĖS.PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO.
Kilt. Overlingas, Pirmin.

3245 S. Morgan St.
Stan. Stone vicze, Vice-prez., 

3206 Auburn Ave.
Kasparas, Prot. Bastin., 
3416 Auburn Ave. 
Kadzekski, Fin. Rasti., 

1900 W. 17th St.
Kadzievski, Išdininkas, 

3244 S. Morgan St.
REŽISIERIUS TEATRŲ, 
Martinas 'į. Kadzievskis, 

3244 S. Mrgan St.

Ant.

Dom.

Mart.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE, PA.
Laukus, Prezidentas, 
425 S. Grant . 

Stanciką, Vice-prezid.,
57 Oak Lane.

Pieckis, Prot. Sekr., 
462 E. South St.

J. Daukšys, Kasierius, 
18'N. Meade St.

V. Adomynas, I Finansų Sekr.,.
34 Logan St.

J. Anekaitis, II Fin. Sekr., 
New Grove St.

j.

s.

. Dabar yra pigos įstojimas, tiktai 
vienas doleris ($1.00).

Ateinantis susirinkimas atsibus Pčt- 
nyeioj, Gruodžio 22, 1911, 8 vai. vą

škare, Juoz. Ridiko svetainėje, 3251 
"Illinois Court.

Nepamirškite atsilankyti ir prisidėti 
į skaitlių viršminė’o kliubo narių.

Su godone,
Vardan C .L. A. Kliubo 

KOMITETAS.

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

4527 Marshfield Ave. 
Mot. Bandis Pagelbininkas, 

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

3244 S. Morgan St.
Jurgis Brazauekas, Fin. East., 

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, Raštin. Prot., 

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius,

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

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. Rašt., 
4513 Hermitage Ave.

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

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

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MIND AUGIO.

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

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

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

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

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 J AIM. SM.

Juazapas Zalaudauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

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

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

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

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

ADMINZ3TRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

‘ ‘ KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMIN ISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Bastin., 

238 Slocum St.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TAUTIŠKOS DR-STĖS • ‘ ‘VIENYBĖ’ ’.

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

Radaviče, Protokolų Raštin., 
1823 String St.

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

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

Jouas Simanas, Finansų Rašt., 
2037 Canalport Ave.

£tan.

M.

J.

DR-STĖ ŠV. KRYŽIAUS ANT 
TOWN OF LAKE.

A. Kasmauskis, Pirmsėdis, 
4559 Hermitage Ave.

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

Aug. Saldųkas, Protokolų Rašt.,
4559 Š. Hermitage Av.

Jonas A. Kruša, Raštin. Fin., 
4642 S. Marshfielč Avė.

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

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

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

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

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

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

2323 S; Leavitt St.

ŠV.ADMINISTRACIJA DP-STĖS 
MATEUŠO APAŠTALO.

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

Antanas Mazelauskis, Pagebininkas,
3302 S. Morgan St.

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

Antanas Kasparavičių Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, .Knygius,
3220 Illinois Court.

6V. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras Pileckas, Prezidentas, 
462 E. South St.

'Antanas šeškevišius, Vice-prėzidėntas, 
501 New Grant St.

Vincas Adominas, Prot. Sekr., 
34 Ix>gan St.

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

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

Juozas šnipas, Kasierius,
' 386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS,.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

Jonas Bagdonas, Pagelbininkas, 
3233 Auburn Av.

Ant. Mosteika, Protokolą Raštin., 
821 — 33rd PI.

Vine. Grigaliu-ias, Fin. Bastin., 
718 ,W 18th St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

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

Draugysčių Reikalai
TEMTKITE 

= 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
verges, 8 vai. vakare J. Ridiko sve
tainėje, 3251 Illinois Court, kampas 
33-čios gatvės, ši Dr-stė (Spulka) yra 
seniausia iš visų lietuviškų Spulkų 
Chicagoje. Akcijos kaina 25c., taigi 
kiekvienas gail užsirašyti ,po keletą 
akcijų, akcijos užsibaigia už 6 metų 
ir kiekviena akcija atneša $100. Tai
gi guoduojami draugai ir draugės 
meldžiame užsirašyti kiek galima sau 
akcijų, nes tai yra geriausia būdas del 
sučėdijimo pinigų, mokant po kelis 
centus arba dolerius ant savaitės.

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

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

Su guodone,
B. Butkus, Prezidentas, 

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

3236 So. Morgan St.
Phones: Yards 2716, Harrison 3690

SUSIRINKIMAS.
Draugyste šv. Juozapo Laim. 

mo ant Town of Lake, turės 
priešmetinį susirinkimą, uedėlioj 
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. Polekas, 

4558 So. Marshfield Av.
(50—51)

Miri- 
savo 
24-tą

PIGUS INSIRAŠYMAS.
Ėiuosybės Draugyste, Chicago, Ill. 

jau gyvuoja uuo gana seniai ir yra 
-pasiturintk draugyste, kuri šelpia kiek
vieną gerą sumanymą. Kiekvienas 
doras lietuvys kviečiamas prie, jos 
prisirašyti. Draugystė neskiria ti- 
kėjimiškų arba politiškų pažvalgų žmo
nes. Visi jai geri. Įstojimas iki 30 
metų amžiaus tik $1.00; draugyste tu
ri suviršum 250 sąnarių. Susirinki
mai laikomi kas pirmą nedčldienį me
nesio. J. Chernausko svetainėje, Union 
ir 19-tos gatvių, Chicago.
(51-52) KOMITETAS.

DIDEIS TEATRAS IR BALIUS?
Dr-stė šv. Juozapo Laim. Mirimo 

parengė Penktą Didelį Teatrą po 
vardu “Gyvenimas šventos Priskos”. 
drama 5-se veikmėse. Subatoje, 30 
dieną Gruodžio, 1911 m. Svetainėje 
Columbia, ant 48-tos ir Paulina gat. 
Svetainė bus atdara 6:30 vai. vak. 
Teatras prasidės 7:30 vai. vakare. 
Tikietų kainos: 25c., 35c. ir 50c.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės 
nepamirškite jog šis veikalas yra nau
jai verstas iš istorijos, per (F. S. ir 
S. A.) Lietuviško Teatrališko Kliubo 
“Lietuva” ir bus loštas dar pirmu 
kartu lietuviškoje kalboje. Tas vei
kalas labai puikiai nurodo, kaip' krik
ščionis pirmuose amžiuose kariavo už 
šventą Tikėjimą, ir kaip Pagonis juos 
persekiojo ir net mirtimi kankino. 
Artistai bus Lietuviško Teatrališko 
Kliubo “Lietuva”, kaip jau visiems 
žinoma, yra gerai išsilavinę lošime 
didelių ir maži; perstatymų, ir be abe
jonės 
šiai.
suomene pasistengs skaitlingai susi
rinkti ant to musų, puikaus Teatro ir 
Baliaus, kiekvienas atsilankęs galės 
pasidžiaugti iš teip gražaus veikalo. 
Po Teatrui bus puikus Balius, kur 
prip geros p. L Bagdono muzikos 
galėsite gražiai pasišokti ir linksmai 
laiką praleisti, po tam bus dvi šven
tės tai galėsime pasilsėti ir gardžiai 
išsimiegoti.

Pasarga. Nepamirškite jog tas' pats 
Teatras bus loštas per tuos pačius 
artistus Nedėliojo, 31 Gruodžio, 1911, 
svetainėje Buckley’s, ani; 12-tos gat. 
ves ir 48-to Court, Cicero, Ill. (Grant 
Works, Ill.). Pradžia 7-tą vai. va
kare, svetainė bus ^atdara 6-tą vai. 
vakare.

Vardan Dr-stės šv. Juozapo L. M.

savo užduotį atliks atsakan- 
Turime viltį jog gerbiamoji vi-

(51-52)
Užkviečia, • 

Rengimo KOMITETAS.

NAUDINGA!
Turime už garbę pranešti visiems 

lietuviams C'hicagoj ir aplinkinėj 
Bridgeport©, kad susitvėrė Lietuviškas 
Atletiškas Kliubas po vardu “The 
Chicago Lithuanian Athletic Club’’ 
(Chicagos Lietuviškas Atlėnfriškas Kliu- 
bas) Juoz. Ridiko svetainėje, 3251 
Illinois Court. Yra tai toksai kliubas 
kuris užsiims lavintis: kumščiojimą 
(boxing) ristynes, fizikališką kultūrą 
(physical culture) etc.

Todėl yra kviečiama visus jaunus 
’ietuvius prisirašyti, nes tai jaunu
me . bus smagus laiką ynleidimas 
ir sveikatos užlaikymas.

PUIKUS VAKARAS
‘-‘Birutė” stato scenoj puikų gy

venimo vaizdelį “Švarkas ir Milinė” 
su da.inomis ir šokiais, parašė V. Qu- 
tovsky,- vertė Jaunutis-. Nedėlioję, 
Gruodžio 31 d., 1911, paskutinioje die
noje šių metų, šv. Jurgio svetainėje, 
32 Place ir Auburn Ave. Pradžia 
7:30 vai. vak. Tikietai 25e ir auk
ščiau.

Kas-gi neatmytų milines? Kas-gi ne- 
atmytų vargo ir laimės, ąkurdo ir 
linksmumų, kurie rišasi su miline? 
Juk kiekvienas iš musų nešiojo mili
nę; kiekvieną ji šildė ir dengė! Už- 
tad ir sukelia ji daugybę visokių at
minimų, gerų ir blogų, smagių ir 
linksmų.

Ir šitas perstatymas bus geras vaiz
delis musų praeities, musų gyvenimo 
Lietuvoje. Kiekvienam žiūrėtojui per
statymas išspaus ašarą iš akių; nes 
jis taip gyvas ir naturališkas kaip tik 
pats gyvenimas. Bet, i5- juokų <iki 
valiai, tokių širdingų, smagių juo
kų, kokių tik Lietuvoje prie pabaig
tuvių žmonės išgirsta. Todėl jeigu nori 
dar kartą pamatyti gyvenimą Lietu
voje, juo pasidžiaugti ir pasilink
sminti, tai ateik į šį vakarą.

(51-52/

PAIEŠKOJIMAI.

išMarijona Petrauskienė, paeina 
Kauno gub., Panevėžio pavieto, atva
žiuodama iš Lietuvos turėjo su savim 
geras drauges, vieną Zuzaną vardu, o 
kitų dviejų vardų nepamena ir nega
li pasakyti iš kur paeina. Kelionėje tos 
drauge daug kuomi patarnavo, nešio- 
damos 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.

(51-1.)

Paieškau savo brolio Antano To- 
ločkos, Kauno gubernijos, Raseinių pa
vieto, Jubrarko valsčiaus, sodos Jo
kūbaičiu. šeši metai atgal gyveno 
Pittsburge, iš kur persikėlė į Balti
more, Md. Kas žino apie jį arba jisai 
pats teatsišaukia šiuomi antrašu:

Jonas Taločka
551 W. 14th Place, 

(51-52-1) Chicago, Ill.

• ;?e^ --^

ANT PARDAVIMO.

11

nau-

Ant pardavimo geroj vietoj tarp lie 
tuvių apgyventa grosernė, netoli lietu
viškos bažnyčios.^ ;Gexa proga del 
lietuvio. James g Fitzšimmons, 48 
Court & _15 St., fcraiif Works, UI.

(5(Pt5Ž)

Parsiduoda lab&i Ipigiži grocernė ir 
kiandžių (saldumynų) JŲaųtuvė. Prie
žastis pardavimo-L-n<ešVBikata savinin
ko, ir pradedant apgyventi lietuviais 
tą vietą, savininkas nesukalba; 
dokitės iš progos. Adresas: 

John Lasati, 
1801 Johmson St., 

(51-52) Chicago, Hl.

Parsiduoda kurpiaus arba šiaučiaus 
visi įrankiai, kokie tik yra reikalingi 
kurpiui, ir gyvenami rakandai iš prie
žasties išvažiavimo į seną tėvynę. 
Yra tai geriausia vieta prie pat lietu
viškos bažnyčios. J. Rutkovskis, 917 
— 33 St., Chicago,; IH;

“Kataliko" Ofise 
galima atlikti visokius Rę- 
jentališkus dokumentus, pa- 
veizdan: Egzaminuojant ab 
atraktus,Pirkimo ir parda
vimo raštus; Doviernastis; 
Testamentus; Draugijų in- 
korpara vintus; Affidavitus 
ir visokius kitus raštus; ko
ki tik Rejento arba “Notary 
Public“ skyriuje daromi. 
Mes taipgi iškolektuojame 
dalis iš tėvynes ir atliekame 
abelnai visus reikalus. Taip
gi parūpiname pasportus iš
važiuojantiems į Lietuvą ir 
užtvirtiname juos pas Rosi- 
jos konsuli

Atsakančiausias 
Lieluvis

Fotografistas.

K 20 metų senas laikraštis |

I “LIETUVA” I
AUKOS TAUTOS NAMUI VIL

NIUJE.

“Rūtos” Draugija dainininkų sky
rius iš Cicero, Ill. paaukojo Tautos 
Namui Vilniuje ............................. $5.00

Pinigai pasiųsti į pilnių, “Vilties 
redakcijon. Su pagarba,

Juozapas Lankelis.

SVARBU TEATRŲ RENGĖJAMS!
Aplaikčme iš Lietuvos- “Teatro” 

No. 1 kelioliką egzempliorių, galima 
gauti pavieniais numeriais “Katali- 
_ko” Redakcijoje.

“Teatras” No. i talpina naują ir 
gražų veikalą V. Gutovskio “Švarkas 
ir Milinė”, drama trijose veikmėse 
su dainomis ir šokiais. Taipgi yra 
muzika: I Paberžiečių suktinis, 
Gerkit Broliukai, IHi Klumpakojis 
IV Mane Matušė bare. Knygelė 
pusi. Kaina 45 centai.

Pinigus siunčiant adresuokite:
JOHN M. TANANEVICZE, 

3244 S. MORGAN S., 
~ CHICAGO, ILL.

Paieškau gero pažįstamo draugo H- 
depono Sziksznaus, Amerike pasidavęs- 
yra Steponas Wiesnauskis, paeina iš 
Kauno gub., Telšių pav., Kretingos 
valsčiaus, Padvariii kaimo. Jis pats 
ar. kas kitas tegul dupda .įnari žinią 
adresu: . i

John Krigelis,
231 Daller St., 

Dayton, Ohio.

3 DOVANOS PER 10 DIENŲ.
1) Mašinėlė del gromatų drukavoji- 

mo; 2) Magazinas mėnesinis ant cielo 
meto anglų kalboj, pusi. 32; 3) Ka
lendorius ant ateinančių metų 1912. 
Bus išsiųsta tiems, katrie pirks “mov
ing pictures’’ mašiną, ką buvo po 
$5.00, o dabar at'duodam už $4.00, 
tik per 10 dienų, tai dėlto pasisku- 
binkit, o kas nori atsakymo,. tai indė- 
kit markę už 2c. Adresuokite

■ JOS. RUSSĖLL, ’ 
Box 226, N. Adams, Mass.

*****************«k*sc*****
* t Telephone Canal 21x8 J

t DR. A. LEOHAROAS JUŠKA į
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. q

J 1749 So. Halsted St., Chicago, Illinois. J 
J PRIĖMIMO VALANDOS! J

Nuo 9 ryto iki 11: po piet nuo’3 iki 5 ir 
vakare nuo 7 Iki 9. .

*^*^*«xe*****^*jtf**********

n 
ir 

90

Išeina kas Pėtnyčia Chicago, Iii.

ATYDA ST. CHARLES 
LIETUVIAMS!

Fotografijų pusę tuzino dykai - 
kas užsirašys pas mane ‘ ‘ Kataliką 
visiems metams ir r.žsimokės $2.00.

Simonas Kiela
575 W. 6th St., 

St. Charlęs, Ill.

- THE FALCON CIGAR FACT.
Po vardu SAJK^LAS., Cigarų Fabrikas

J. A. Nutąų<?„Sav.
— išdirba eerinnsiun —

.RAYAjWLWAEVS

4613 S. Ashland Av.
Tel. Yards 473J. V

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

Telefonas Yards 1533
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. nuo 9 iki 12 po pieė;;nud 6 iki 8 vak.

* * 
% -- .--—------- J * *************************

KBYžIUS elekybSkas VOLTA. '
Likosi išrastas Austrijoje prieš porą 

metų ir pasirodė paseknūugu, todėl 
greitai išsiplatino Vokietijoje, Pranci- 
joje, Skandinavijoje" ir kitose šalise 
Europos.. . ~ ■'

Kryžius Elektriškas Volta, labai 
gelbsti ..prieš reumatizmą kaip raume
nų, taip ir sąnarių, prieš neuralgiją ir 
diegliam visam kūne;'prieš;"nusilpnėji
mą nervų, neuralgijos, bešaftJgės, nu
silpimui minties, histerijos,įiaralyžiaus, 
apopleksijos, šokio švento įVito, muši
mo širdies, galvos skaudėjimo ir suiri- 

. mo nerviškos sistemos. . r_'-' '
Gerumas jo veikimo duobėsi suprasti 

kartais tuojaus pirmose valandose var
tojimo,-© kartais ima ir porą dienų.

Kryžius tas turi būti nešiojamas die
ną ir naktį ant gryno kūno apverstas 

mėlyna puse prie kūno ant šilkinio Taikščio ant kaklo, nuleisto iki pilvo. 
Atsiųskit vieną dolerį per money orderį arba registruotam laiške, 

o mes pasiųsime jums Kryžių Elektriška Volta, arba šešis už $5.00.
THE ELECTRIC VOLTA CROSS CO., 

3925 W. NORTH AVE., CHICAGO, ILLINOIS.

Telefonas Canal"3263

Daktaras S. Wissig
> Iš SENO KR A J AUS.

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

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

dplinmi* nnn 10 iki 12 rvi.ndėliomis nuo 10 iki 12 ryto. “
1759 West 18 Str., Corner Wood Str.-

Oėzss
■ i -Ji

Jūsų Namuose
— . - - y——
visados turėtų rastis zopostios . geres
nes degtines, kaip del prieųiitno savo 
pažystamų arba draugų ir dei apsi
saugojimo nuo ligų kiekvienas gydy
tojas velija Handmesome Bourbon. 
Riebus, skanus, švelnus. Labai tin
kanti arielka šeimynom. P^simkit 
butelį namo šendię. .Gaunamas visuos 
gerešniuos salinnuos ir pas: | ”

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

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

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

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliomis, utar- 
ninkais ir pčtnyčioinis 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. 
JParsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus į visas svie
to dalis.

BĄNKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvertais ir subatoms —nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

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

OFISO VALANDOS: Panedėliais( 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedčlioms, utar- 
hinkais ir pėtnyčioms nūb 8 ryto iki- 
6 .vakaro. ■ ■
i-5 jfe/;'■ ' ■ •

Laikraštis, “Lietuva”, 8 puslapių, didelio 
formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tai- K 
pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet pil- 
nas naujausių ir tikriausių žinių iš Lietuvos, A. K 
merikoS ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie- 
te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 K 
lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatra- 2E 
liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių. m

“Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Vai- 
arijuose Šiaurinės Amerikos: — &
Metams $2.00, pusei metų $1.00. U

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

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

Užsirašyti ‘Lietuvą” galima kiekviename laike* g 
Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siusti per ^9 

pačto Money Orderi arba pinigais registruotame laiške ant išleisto- 
jo ranką, adresuojant šiteip:

- A. OLSZEWSKI, f 
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

RAŠYK tuojaus, o gausi vieną “Lietuvos" numerį ant pažiūros dykai. ar

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
Chicago, IIL3252 Emerald Avenue -

Telephone Yards 4527

nies ir vagių po

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

Mąka $3.00 nuo šimto už padėtus pi
nigus. Skolina 
pirldmui namų, 
iš kitų bankų.

pinigus statymui ir 
Partraukia pinigus 

_________ Parsamdo bankines 
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies1 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- 
tarijalnain 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 pėtnyeioms nuo 8 iki 6 vaakre.

VYRAI! Dr. TINS.
Senu patyrusiu ir pasekmtagiausta specijafista Chlcagoje> .kuris 

aplanko-savo ligonius ypatiškai. ,
Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantj vyrą nuo Varicoceles, Striktūros, Užkrečiamų 

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

gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmomms, kurie gy-J 
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- - 

į riuomi tikrai ir ant visada išgydau.
VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 

atsilankykite į mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tamista gausigeriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, įgytu per 14 metų 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai aš tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir

Išgydau visiškai Ilgas skilvio, plsučlų, kopenų ir inkstu.
Nemokėk už nepesekmingų gydymą— NEISZGYOO, NEMOKĖK.

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

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir

Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslą Isty- 
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 kentė
jimų. (RODĄ DOVANAI.) Kalbame Lietuviszkai.

D.r.ZINS, 183 CHICAGO
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. Nedalioms nuo 8 ryto iki 4 po u.

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

(Ištyrimas Dovanai)

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

TOWN OF LAKE SAV-
INGS BANK

7 J.'J. ĖLIAS, Sav.

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

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

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

i

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

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

Telephone Yards 3547

IZIDOR NAUSIEDAS
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 dalia,

OFISO VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlionjs, utar- 
tinkais ir pėtnyčioms nuo/ 8 ryto iki 
6 vakaro. „ .: .

kontraktierius
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rdPl. Chicago, III.

Te!«pitor.« Yards 1454

UI; P M. KAITIS
1607 N. Ashland Av. Chicagc

Prilipa bankon pinigus ir mok; 
3%. Skolina pinig s ant Real Estate 
Perka ir parduoda namus i rlotue 
Parduoda šifkotres ir siunčia pinigu 
į visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Pąnędėliau. 
seredoms, ketvergais ir subatoms nu< 
8 iyto iįį.9. yąfeąro.. Nedčlioms, utai- 
nlhkais ir pėtnyeioms nuo 8 ryto ik- 
6 vakaro.

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

3592 So. Halsted Street,'

R

Chicago, II).
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Chicago ir apylinkės lie
tuviams pranešama, kad 
Kalėdų pirmą dieną, ty. 
ateinančiame panedėlyj, 
“Kataliko” ofisas visą die
ną bus uždarytas. Kas iš 
gerb. viengenčių turi bent 
kokius reikalus “Kataliko” 
ofise, prašoma juos atlikti 
prieš Kalėdas, subatoje .ar- 
ba nedėlioję.

J. M. Tananevičia.

reprezentuojama 21 valsti
ja.

Miesto valymas.
Vidurmiestį ir visas ap

linkines gatves net iki apy
linkių, kur yra paleistuvys
tės namai, - policijai reikės 
apvalyti nuo moralinių pu
vėsių, ištvirkimo landynių, 
abejotinų restauracijų, ho
tel ių ir hazardo namų; Pa
liepus policijos viršininkui, 
detektyvai asmeniškai pa
skelbė apie tai tų vietų sa
vininkams. Policija dabar 
neskaitys abejotinos repu
tacijos moteris tokių vietų 
svečiais ir visas areštuos, gi 
tų landynių savininkams 
atiminės miesto leidimus. 
Policija išvys net abejoti
nas moteris iš pirmarankiij 
hotelių, kurios nuoįatos ten 
gyvena. Visų tų vietų sa
vininkai mano kovoti prieš 
tą įsakymą;-'5*“ kenkianti 
jiems varyti tokį nelemtą 
“biznį”.

Tyrinės vedančius.
Pastaramjame gydytojų 

susivienijimo susirinkime 
d-ras Fr. Lydston patarė iš
leisti įstatymą, kuriuomi 
valstija paskirtų tam tikrą 

__ kyotimj^E<wisają tyrinėji- 
^mu’visų kandidatų ir kan

didačių į moterystę, išduo
dant jiems vedybų leidimus, 
Daktaras statistikos skait
linėmis prirodė, kaip vaikai 
paveldėja nuo tėvų įvairias 
kūno ir ypačiai proto ligas. 
Taip,. New Jersey valstijoj 
buvo sekama protiškai silp
no •' žmogaus gyvenimas. 
Tas žmogus vedė 1770 me
tais. Jo giminėj iš 400 vai
kų — 165 buvo bepročiais. 
Tokiems žmonėms komisija 
uždraustų vesti.

10 valandų darbo ligonbu- 
čiuose.

Chicago miestas liko pri
pažintas. kaltu ir nubaustas 
užsimokėti $25 baudos, kaip 
ir grąsinama patraukti jį 
kriminaliniu teisman už 
peržengimą naujų . įstaty
mų, uždraudžiančių mote
rims ilgiau dirbti, kaip 10 
valandų į dieną. Dabar 
augštesniuose teismuose 
dar sprendžiama, ar tie nau
ji įstatymai nėra priešingi 
konstitucijai. Valstija nori 
patraukti teisman visas 
viešąsias įstaigas; kurios 
nenorės įvesti 10 valandų 
darbo moterims. Tie nauji 
įstatymai skaudžiausiai at
silieps ligonbučiams, kur li
gonių prižiūrėtojos taippat 
turės dirbti tiktai 10 valan
dų į dieną.

ja palaikydavo* visokias iš
tvirkimo vietas, už ką iš pa
starųjų imdavo gausų atly
ginimų. Inspektorius visai
nepaisydavo į gyventojų 
skundus ir viešai palaiky
davo kaltininkus. ?

Serbas kaltinamas apga
vime.

Bazyli Jowanowicz, savi
ninkas ir leidėjas serbų 
laikraščio East Chicago, 
Ind., liko areštuotas ir ap
kaltintas apgavime sėrbų- 
juodkalniečių tautinio susi
vienijimo, po num. 125 W. 
Van Buren gatve, kurio yra 
sekretorium. Vedami tar- 
dvmai. v

Medžioklė ant buliaus.
Indukęs bulius pagimdė 

didelį trukšmą piet-rytinėje 
miesto dalyje. Nemažiau 
kaip dešimts kartų į jį šau
ta, kol pagalios ant kertės 
Archer avė. ir Paulina gat
vės taikiu šuviu į kaktą ne
užmušė gyvulį kokis-tai 
pirklys. Tą pabėgusį iš 
skerdyklų bulių gatvėse 
gaudė apie 200 praeivių ir 
20 policistų.

Kaltinamas daugpatystėje.
Prisaikintųjų suolas prie 

teisėjo McKinley pripažino 
kaltu daugpatystėje kokį- 
tai Patrick Sullivan. Tas 
prasikaltimas yra baudžia
mas kalėjimu nuo 1 iki 5 
metų. Teismo prokurato
riaus liudininku buvo Vir
ginia Burke, su kuria Sulli
van’as paėmė šliubą katali
kų bažnyčioj Cicero vasa
rio 22 dieną š. m. Gi Aman
da Sullivan iš Kenosha, 
Wis, pripažino, kad Sulli
van’as ją vedė rugsėjo 29 
d., 1908 metais. Sullivan’o 
gyvenimas su dviem pa
čiom išėjo aikštėn, kuomet 
Sullivan’ienė No. 1, sužino
jusi apie antrą savo vyro 
apsivedimą, pranešė apie 
tai Sullivan ’ienes No. 2 -tė
vui. . Sullivan’as prisiekęs 
nurodinėjo, jog Sulliva- 
n’ienės No. 1 nekuomet ne-, 
vedė, bet tiktai gyveno kai
po. įnamis jos namuose.

Rūkas nelaimių priežastimi.
Pereitos pėtnyčios vaka

re, užėjus nepaprastai tan
kiam rukui, taip kad per 
porą žingsnių nebuvo ma
tyti jokio daikto, mieste at
sitiko kelios nelaimės. Vie
name atsitikime augštuti- 
nio geležinkelio traukinis 
Englewood miesto daly
je . susimušė su kitu 
traukiniu ir nelaimėje šeši 
žmones liko sužeisti, o vie
nas jų net labai pavojingai. 
Kitas augštutinių traukinių 
susimušimas atsitiko ant 
kampo W. Lake ir N. Hals- 
ted gatvių, bet tenai nie
kas neliko sužeistas. Vėl 
ant N. State gatvės tramva
jus sudaužė omnibusą, ve
žantį daugiau tuziną vaikų 
ir nelaimėje trys vaikai li
ko sužeisti. Mažesnių ne
laimių su tramvajais buvo 
daugybė.

Areštuota 11. -
Policijos distriktuose prie 

22-ros gatvės ir prie Stan
ton avė., čia-pat po nosimi 
“budrių” policistų, civili
nės tarnybos komisijos 
agentai surado opiumo ir 
kokaino vartotojų landynes. 
Komisijos agentams pasise
kė sugauti 11 tų baisių nuo
dų aukų ir nugabenti poli
cijos areštan.

Kokaino aukų landynėje, 
vedamoj E. Houston-o, p. 
n. 2511 S. Dearborn gat., su
rasta septyni “svečiai”, ta
me skaitliuj du baltieji. 
“Svečiai” vaišino vienas 
kitą kokaino nuodais ir var
tojo juos taip kaip tabaką. 
Prie tos progos konfiskuota 
daugybė suvogtų brangiųjų 
kailių ir gražnų, sumoje 10 
tūkstančių dolerių.

Namuose po num. 2215 
S. Dearborn gat. suareštuo
ta trys nigeriai, opiumo au
kos. Konfiskuota daugybė 
opiumo.

Slapta degtinės varykla.
Vyriausybės valdininkai 

susekė slaptą degtinės va
ryklą namų rūsyje, p. n. 
2827 Archer avė. Toji deg
tinės varykla, išlauko išro- 
džiusi siuvėjų dirbtuve, 
prigulėjo kokiems-tai J. Le- 
vinskiui ir F. Shaler’iui ku
rie liko areštuoti ir, ^lie
kam už juos neužstačius 
$5.000 parankos, pasiųsta 
kalėjimai!. Konfiskuota ke
li šimtai galionų degtinės ir 
varyklos mašinos. Levins
ky ir Shaler atvažiaVb du 
mėnesiu atgal iš Philadel- 
phijbš. Jų uždėta vary
kla turėjo sumažinto j for
moj geriausias mašinas, ku
rios į dieną išdirbdavo 20 
galionų degtinės.

Šuo sugavo šventvagį
Šv. Mykolo katalikų baž

nyčion,- aiit Eugenie ir Cle
veland avė., įsilaužė per 
langą 22 metų R. Dean. 
Plėšikas iškraustė kelias 
aukų rinkinio dėžes su pini
gais ir pradėjo kraustyti 
sau altoriaus brangesnius 
daiktus, bet iš lauko užuodė 
jį šuo ir savo lojimu išbu
dino kleboną. Pašaukta 
policija, kuri ir surado už
sislėpusį po suolu plėšiką. 
Policijos nuovadoj areštuo
tas prisipažino, kad vargas 
jį privertė plėšti.

landą ryte telefonavo ji ko- 
kiam-tai Cockrell ir bekal
bėdama prie telefono revol
verio šuviu norėjo nusižu
dyti. Saužudystės priežas
timi buvo / atsisakymas 
Cockrell’o vesti ją už mote
rį. Hotelio detektyvas iš
girdo šovimąi ir drauge su 
sargu išlaužė saužudės du
ris. Moteris buvo dar gy
va, bet ligonbuty j e nesitiki
ma išgelbėti jos gyvastį.

Reikalavo $10.00Q išpir
kimo.

Vyriausybėš slaptoji poli
cija areštavo keturis mena
mus piktadarius, kurie rei
kalavo $10.000 išsipirkimo 
iš dviejų turtingų armėnų, 
Tarabed ir Karekin Push
man’ų, gyvenančių p. n. 16 
S. Wabash avė. Pastaruo
ju laiku minėti armėnai iš 
įvairių miesto dalių gauda
vo daugybę grąsinančių 
laiškų. Paskutiniame laiš
ke buvo liepiama padėti pi
nigus ant bažnyčios laiptų, 
kampas Langley avė. ir 37 
gatvės. Slaptoji policija 
užtaisė kilpas ir sugavo: 
daktarą A. Gelbertą, Sarkis 
Deckmedji, Aza A. Chitu- 
jan ir A. H. Jefferan, D-ras 
Gelbert ir Deckmedji prisi
pažino išsiuntę Pushman’ų 
adresu 13 laiškų. Indomiai 
teisinasi d-ras Gelbert.- Pa
sakoja jis, jog rinkęs me
džiagą apysakai ir norėjęs 
ištirti įvairias slaptybes. 
Laiškai buvo tik “žaislu”. 
Pinigų jis butų neėmęs. 
Dr. Gelbert yra francuzas, 
mokinęsis Berlyno universi
tete. ’ ’ .

- Vienas del tavęs.
Gali turėti vieną egzem

pliorių Severos. Lietuviško 
Kalendoriaus ir Sveikatos 
Vadovu ilSl^! metamš-D'dva- 
nai. -Tavo aptiekorius ar-_ 
ba vaistų pirklys turi yie-
ną* egzempliorių del tavęs. 
Tiktai pareikalauk. Nau
jas Kalendorius turi 64 
puslapius, užpildytus dau
gybe reikalingų, naudingų 
ir labai indomių informaci
jų, tatai turi būti laikomas 
po ranka ištisus metus. 
Jaigu negalėsi gauti kalen
dorių nuo aptiekoriaus, pa
rašyk į W. F. Severą Co., 
Cedar Rapids, Iowa.

Paukščių paroda.
Paukščių augintojų susi

vienijimas “Midwest Poul
try and Pet Stock Ass.” 
Coliseum’o salėse atidarė 
trecią metinę naminių 
paukščių parodą. Išstaty
ta apie 4.000 įvairių paukš
čių veislių. Nekurie paukš
čiai neišpasakytai brąngisi- 
kainuojamą. -Vienas Or
pington Veislės gaidukas 
kainuoja $2.000. Parodoje

Apkaltina policijos inspek
torių.

Šiuomi laiku tęsiasi byla 
policijos nispektoriaus J. L. 
Revere, kapitono B. P. Ba
er ir poručninko J. Hainley. 
Paskutiniuose tardymuose 
dviejų pastarųjų advokatai 
permainė savo taktiką ir, 
norėdami išgelbėti nuo pra- 
šalinimo iš tarnystos Baer’į 
ir Hainley’ą, visus apkalti
nimus verčia ant inspekto
riaus Revere. .

Liudininkai' prirodė; kad 
inspektorius Revere visai 
nepaisė į įvainus^tąlymų 
perženginaus, savo protekei-

Degtinė piktadarysčių prie
žastimi tarpe lietuvių ir 

lenkų.
“Manau, kad priežastimi 

daugybės piktadarysčių, 
papildomų pastaruoju laiku 
lietuvių ir lenkų apylinkėse, 
yra ne kas kitas, kaip deg^ 
tinės pardavinėjimas” — 
taip išsireiškė policijos ka
pitonas St'oren į teisėją 
Newcomer’į teisme prie 35 
gatvės.

Tokią nuomonę kapito
nas išreiškė tuomet, kada 
liko areštuotą S. Lorenson 
ir Ch. Greenberg, kaltina
mieji už slaptą pardavinė
jimą degtinės. Toji degti
nė suklastuota. Byla liko 
atidėta ir žydeliai sulaikyta 
policijos arešte. .

Indomi saužudystė. ...
Originaliniu būdų 

niusižudy^'p^^įyriįri su 
vyru kokįa-tai Robinson’ie 
įųė. La Šalie SdteiyĮ^ kui 
ilgą laiką gyveno, 4-tą. va

Bankinis Kantonas
— —Pirkimui Laivakorčių^ —

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

Čionai paduodame laivų surašą:
Iš Krajaus ' In Krajų
$ c KOKIA LINIJA. $ e

40.00 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko eina 9 d. 32.00
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. 35.00 
36.00 Russian American Linija tarp Libava ir New York, eina 10 dienų 33.00
2.50 Vaikai mažiau vienų metų............ . . ...................      2.50

Vaikai nuo vienų metų iki 12 metų, moka pusę kainos......... .
Pasarga: Kiekvienas atvažiuojnatis iš Krajaus ar didelis ar mažas, 

~ turi mokėti pagalves taxų $4.00, todėl tie turi būti pridėti apart šip- 
kortės kainos.

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS: /
Tarp Eytkunų ir Tarp Tilžės
5.00 ........................ Hamburg............. . . . .............................. 4.85
5.25 ....;..-...... . . .... . •... •. Bremen........................... • ••........... 5-20
7.10 ..........  ... ..... .į. Antverpen ....«......  . . .. . ............ 6.95
7.05 ,...............   • • Rotterdam .......................    6.90

Vaikai: 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 informaci*.

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, Ill.

u.

SEVEROS

. Tikras patarimas prityrusio gydytojo DOVANAI

’A 
M

Kada mes sergame?
Jei šitą klausimą pasta

tyti įvairiems žmbnėms, 
gausi iš jų įvairių atsaky
mų. Paprasčiausias atsa
kymas, be abejo, bus toks: 
“Kai nužudome apetitą”. 
— Ir tatai atsakymas bus 
teisingiausias, kadangi ape
tito susilpnėjimas, arba vi
siškas jo nužudymas, tai 
pirmutinis besiartinančios 
ligos sumptomas. Jei pasi
stengiame sugrąžinti sau 
apetitą, tada jau galima sa
kyti, kad pavojų prašalino
me. Todėl tokiuose atsiti
kimuose mes nieko geres
nio negalime (rekomenduoti, 
kaip Triner’s American 
Elixir of Bitter Wine, ka
dangi tasai vaistas geriau
siai išvalobvidurius ir išge
na iš jų visas nusidėvėju
sias ir beiaigstančias mede- 
gas. Jis sustiprina virški- 
tianiuosLUSJOi’ganus ir paak- 
stina -juos <gerai veikti. 
Kepenų, pilvo, vidurių ir 
kraujo ligose geriausia var- 
Loti Trinerio V American 
Elixir of Bitter Wine, taip 
jau nuo nerviškumo, anemi
jos, .galvos skaudčiim^rou- 
natiškų dieglių ir moterų 
ligose. Gaunamas visose 
rptiekose. Jos, - Triner, 
1333 — 1339 So. Ashland 
avė., Chicago, Dl.

Ar turi jau egzempliorių Severos Kalendoriaus ir Sveikatos Vadovo 1912 m.?
Jaigu ne, artimiausias aptiekorius noriai duos tau vieną reikalaujant.

Turi pasiduoti!
Jaigu reumatizmas apemč tave, iššauk

damas beveik nepakenčiamus skausmus, su
styrimą, sunarių skaudėjimą ir raumenų už
degimą, tai sekkie musų patarimą ir paban
dyk vaistų, kurie išgydė tokius reumatizmo 
apsireiškimus, kuriems negelbėjo jokia kita 
priemone.

Čia yra paslaptis:

VIDUJE VARTOK

Severos Vaistą nuo Reumatizmo
(SEVERA’S RHEUMATIC REMEDY).

IŠVIDAUS trynimams vartok

GOTHARDO ALIEJŲ
’ . .... (SEVERA’S GOTHARD OIL)

Tokis gydymas, veikianti s iš dviejų pusių, 
apsups priešininką ir privers reumatizmą

GREITAI PASIDUOTI.
Vidujinis Vaistas nuslopys rūgštis, gimdančias 

sunarių sustyrimą, raumenų skaudėji
mą ir traukimą gyslinių mazgų—SULAI* 
KYS PRIEŽASTĮ.

Išvidinis Vaistas suteiks palengvinimus, at
naujins cirkuliaciją, nuramins suerzin
tus dirksnius— SULAIKYS SKAUSMĄ.

Kaina 50 centų.

Sulaikyk tą Kosulį!
Jis drasko ir plosią tavo plaučius, 

Apsunkina tavo krutinę nuodais.
Yra nusilpninančiu.

Gali jį vienok sustabdyti. Nie
kas jo neprašalins taip greitai ir 
neišgydys taip urnai uždegimo ir 
sužeidimo plėvių, kaip

SEVEROS

Balsamas Plaučiams
(SEVERA’S BALSAM OF LIFE) 

Kaina 25 ir 50 centų.

Ar tavo skilvi reikia taisyti?
Ar tiktai nekurluos valgius gali su

vartoti? Ar stoka tau apotito? Ar 
esi silpnas ir nustoji svarumo?

Paisyk į tai. Tokį padėji
mą gali perkeisti, vartoda
mas vaistą, kuris sustiprins 
visą tavo gromuliavimo sy- 
stemą ir atnaujins sveiką 
apetitą. Privalote vartoti

SEVEROS

Kartumą Skilviui
(SEVERA’S STOMACH BITTERS);

Kaina $1.00

Reikalauk Severos Vaistų ap- 
tiekose. Kuomet duos tau kitus 
vaistus, vietoj Severos, nepriimk 
Th

CEDAR RAPIDS
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