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f Politiškos Žinios. ®

Iš Karo lauko.
PASKIAUSIOS ŽINIOS.

Pereitą utarninką susitai
kinta pertraukti karą as
tuonioms dienoms ir tuo 
metu nuspręsta galutinai 
taikinties su turkais. Ka
rą pertraukti sutiko Bulga
rija, Serbija ir Černogorija 
turkams reikalaujant. Tik 
Graikija su tuomi nesutiko 
ir vesianti karą senoviškai. 
Mat, tarp Graikijos ir Bul
garijos gimę nesutikimai ir 
pavydas. Sakoma, nesuti
kimai gimę už Salonikus, 
kuriuos užėmę graikai, o 
kuriuos norėję paimti bul
garai; paskui dar ir kitokių 
kliūčių atrandama. Tokie 
tarp Balkanų valstybių ne
sutikimai — labai nepagei
daujami, nes anais lengvai 
gali pasinaudoti Turkija.

Iš Vienos praneša, kad 
Rusija Austrijos pasieniuo
se patylomis jau sutraukus 
pusę milijono kariuomenės.

Galicijoje suimta 200 Ru
sijos šnipų. Austrija visiš
kai pasirengus karan su 
Rusija ir Serbija.

Austrija, Italija ir Vo
kietija atnaujino savo su
tarti. Toji sutartis atkreip
ta prieš Rusiją, Franci ją ir 
Angliją.

Černogorijos karaliunas 
Danilo kovoje su turkais 
ties Skutari mirtinai sužeis
tas.

Konstantinopolio apylin
kėse ir turkų armijoje cho
lera pasibaisėtinai siaučia.

Turkai šventynę “Haga 
Sofia” pakeitę ligonine cho
lera sergantiems,

Ligšiol Balkanų kare iš 
visų pusių užmušta 34.600, 
o sužeista 162.700 kareivių.

Karas atsiėjęs $150.000- 
000.

Konstantinopolis. — Čio
nai oficiališkai paskelbta, 
kad derybos sulyg santai
kos vedama pasekmingai ir 
į porą dienų bus pertraukta 
kova porai savaičių. Tur
kai ir bulgarai diplomatai 
laiko savo posėdžius dieno
mis ir naktimis.

Sofija. Ir čionai laukia
ma karo sulaikymo kelioli
kai dienų — tečiau ties 
Konstantinopoliumi ir kitur 
kariaujama. Šičia praneš
ta, kad vietovėj Marhamli, 
ties upe. Marica, bulgarai 
paėmę nelaisvėn turkų du 
generolu, 252 oficieriu ir 
8.000 kareivių; be to bulga
rams tekę 8 kanuolės, tūks
tantis arklių ir daug amuni
cijos. Bulgarai nelaisvius 
pasiuntę į Domotica, į pir
miau užimtą vietą. Toji ži
nia pagimdžius Konstanti- 
nopolyj ne mažą įspūdį.

Londonas. Čionai parė
jus žinia, kad portiniame 

mieste Kavala bulgarai iš- 
žudę 150 muzulmanų, kurie 
buvo padarę pienus skersti 
krikščionis; miesto Drama 
apylinkėse turkai prieš bul
garų prisiartinimą išžudę 
150 krikščionių šeimynų; 
tas pat buvę ir miesto Se- 
ser apylinkėse, kur turkai 
bulgarus apvylę, už ką pas
tarieji nužudę 100 mahome- 
tanų.

Sofija. Regis Bulgarų 
valdžiai butų geras daiktas, 
kad kova ties Konstantino
poliumi keliolikai dienų bu
tų pertraukta. Bulgarai 
pertraukos metu mėgintų 
sutvarkyti užimtas provin
cijas, pataisyti geležinke
lius ir sudrutinti savo, jėgas 
ties Čataldža, į kur siunčia
ma dar daugiau kariuome
nės.

Bielgradas. Vyriausias 
Serbijos karaliaus sūnūs, 
karalaitis Jurgis, karo lau
ke susirgęs tifusu ir labai 
kritiškame padėjime par
vežtas čionai.

— Miestan Dibra serbų 
įėjimą tenaitiniai gyventojai 
sutikę džiaugsmingai. Ser
bai, užėmę šį miestą, pabai
gę galutinai visišką Albani
jos okupaciją! Turkai te
nai gynesįs kaip liūtai.

— Serbų valdžia parodo 
daug savo energijos ir tam
prumo, nes kariaudami Al
banijoj, greitai mobilizuoja 
naują armiją tėvynėje, ant 
kurios kėsinasi Austrija. 
Bielgrado ir Semendri apy
linkėse sutraukiama nauja 
milžiniška armija, kurion 
imama laisvanoriai; iš visų 
šalies kampų gabenama ja
vai, gyvuliai ir karo amuni
cija. Fortifikacijas ser
bams gelbsti dirbti turkai 
nelaisviai; žodžiu sakant, 
Serbija rengiasi prieš viso
kius Austrijos pasikėsini
mus spirties.

— Serbijos karo žinyba 
atvirai skelbia, kad portą 
Durazzo serbai užėmę ant 
visados ir jie nieko nepai
są į Austrijos protestus. 
Austrija tai išgirdus, susku
bo mobilizuoti dar tris ka
riuomenės korpusus ir ma
noma, kad Austrijos? su Ser
bija kąrąs esąs neišvengti- 
nas.

Rymas. Nepriklausomos 
Albanijos komitetas išsiun
tęs visoms Europos valsty
bėms pranešimą, kad Alba
nija apsiskelbus nepriklau
somąja; Italijos vyriausybė 
tą albanų pranešimą nuolan
kiai priėmusi.

Konstantinopolis — Čio
nai manoma, kad santaikos 
derybos persistato sekan
čiai: Adrianopolis palieka
ma turkams, bet to miesto 
fortifikacijos turėsią but 
panaikintos; Albanija aptu
rėsianti satyvaldą; Make-

Bulgarų kareivis dalina turkams nelaisviarns,' cigaretus. Augščiau matoma Bulga

donijos mahometanai gausią 
privilegijas; Bulgarija gau
sianti karo atlyginimą 500 
milijonų frankų.

— Pasklydęs gandas, kad 
Turkijoje valdžia atšauk
sianti konstituciją, kadangi 
anoji pasirodžius nepraktiš
ka, kaip turkų tautai, taip 
ir pačiai valstybei. Užuot 
parlamento valdžia nuspren- 
džius turėti visų tautų, 
Turkijoj gyvenančių, pers- 
tatytojus, kurie busią sulta- 
nui tik patarėjais.

Viena. — Čia pasakoja
ma, kad Austrijos su Rusi
ja santykiai pasitaisę. Aus
trijos atstovas Peterburge 
buvęs atlankęs carą ir todėl 
sakoma, kad viskas busią 
gerai, nors abi valstybės 
galvatrūkčiais mobilizuoja 
armijas.

Londonas. — Didžiosios 
Britanijos kanclerius Grey 
sumanęs sušaukti konferen
ciją šešių valstybių: Angli
jos, Francijos, Italijos, Aus
trijos ir Vokietijos, kad ap
kalbėjus permainas, kokias 
padaręs dabartinis Balka
nuose karas. Tų visų vals
tybių susinešimas investų 
Europoje taiką.

Konstantinopolis. Mies
te viešpataujanti visiškoji 
ramybė; kitų valstybių pa
siuntiniai savus jurininkus 
iš miesto perkėlė ant karo 
laivų. Tiktai cholera seno
viškai siaučia; nuo choleros 
mirė vienas vokiškas kores
pondentas; kitu du susirgo.

— Mažai žinių gaunama iš 
karo lauko, o kad ir gauna
ma, tai tankiausia paskui 
pasirodo tik paskalos, dalei- 
diinai, arba visai netikros 
žinios. Vientik tikrai yra 
žinoma, kad tarybos seno
viškai vedamos; atstovai ta

rijos Raudono Kryžiaus seserįs.
"... . ■■ ■

rybas vedą sultano vagone, 
koks anais metais buvęs 
specialiai padirbdintas bu
vusiam sultanui Abdul Ha- 
midui. Kuo tarybos pasi
baigs, tikros žinios dar ne
galima gauti.

Sofija. Bulgarai Į nežiū
rint taikos tajybų karštai 
darbuojasi Čataldža ir Ha- 
demkin apylinkės^; bulga
rai tik tomis dienomis susi
laukę didžiųjų kanuolių. 
Jie užėmę Marmorą jūrių 
visą europinį pakraštį ir 
ten esančius miestui: Ga
nos, Eregli, Rodosto, Silivri 
ir kitus ir pagaliau grasian- 
ti uždaryti Dardanelius; jei 
tas jiems pasisektų atsiekti, 
tada butų galima bombar
duoti Konstantinopolis. 
Turkai netųrįthei vieno di
desnio karo laivo; didžiau
sią karo laivą “Hamidžie” 
bulgarai torpedomis susky
lėję. Kiti visi laivai — tai 
tik seni loviai, niekam ne
naudingi; turkams tais lai
vais negalima pasidžiaugti.

Atėnai. Graikai ant Ege- 
jos jūrių užėmę salą Chios, 
kuri yra ten didžiausia ir 
turtingiausia, turinti 60.000 
gyventojų.

— Graikų kariuomenė už
ėmus pagaliau visus kelius, 
vedančius lipk tvirtovės 
Janina, kurią jau kelinta 
savaitė graikai apgulę, grai
kų trečioji armija keliauja 
į Dardanelius’ antroji—vei
kia Solonikų apylinkėse.

APIE ADMIROLO ČAGI-
NO NUSIŽUDYMĄ.

Angliškas laikraštis 
“Daily MaiF* paduoda se
kančius išaiškinimus kas ly- 
tysi slaptingos Rusijos ca
ruko ligos, iaippat caro 
jachto: komendanto ŠĮagino

(seniau laikraščiai jį minė
davo kaipo Šagin — Sha- 
gin) nusižudymą.

Caro jachtas “Standart” 
pirm penkerių metų plau
kiodamas po Suomijos van
denis su visa caro šeimyna, 
užplaukė ant povandeninės 
uolos. Caro dvaro rateliuo
se tuomet patvirtinta, kad 
tasai užplaukimas ant uolos 
nebuvęs paprastojo atsitiki
mo darbu. Tuomet caras 
pasišaukęs jachto komen
dantą, nusižudusį Čaginą 
(jis tuomet buvęs dar laivo 
kapitonu) ir akiveizdoj ca- 
rienės paklausęs jo:

— Kapitone, ar gali už
tikrinti garbės žodžiu, kad 
revoliucionistai neturį nie-. 
ko bendro su tuo atsitiki
mu?

— Jūsų didybė — atsakė 
Čagin — tą pačią dieną, ku
rioj kas panašaus turėtų at
sitikti, aš nusišaučiau. Gul
dau savo galvą už kiekvieną 
mano ingulos žmogų. Tai 
žmonės kuorupestingiausiai 
parinkti. Apie tai, kad 
anų tarpan turėtų įsibrauti 
koks revoliucionistas, nėra 
kalbos.

Pastaraisiais * laikais 
Kronštadto ir Sevastopolio 
uostuose įvesta karo stovis 
delei revoliucijinio judėji
mo tarp karo laivų jurinin
kų. Sensacijiniu to laiko 
atsitikimu buvo suėmimas 
tardytojo Čubino, kuris tar
dė maištus sukėlusius juri
ninkus. Čubin uždarytas 
kalėj iman, kadangi vyriau
sybė tikrai patyrė, jogei jis 
prigulįs prie revoliucijinės 
partijos. Kuomet carui iš
duota raportas apie jurinin
kų maištus, caras išnaujo 
pašaukęs pas save admirolą

paklausęs:

— Admirole, pasakyk at
virai, ar mano jachtas sau
gus?

Admirolas Čagin užtikri
no carą, kad jo ingula yra 
jam visiškai atsidavusi. 
“Juk užstačiau savo garbės 
žodį, o su anuo savo gyvas
tį” — pabaigė admirolas. 
Tuo tarpu negali būti abe
jonės, kad revoliucijinės 
partijos nariai įsispraudė 
caro jachto ingulos tarpan 
su sufalsifikuotais dokumen
tais ir tokiomis pat pavar
dėmis. Vienas iš tų klas- 
tuotų jurininkų ant jachto 
“Standart” buvo revoliu
cionistas, kuris 1905 metais 
buvo surengęs maištus ant 
karo laivo “Potiomkin”. 
Tuo budu išsiaiškino, delko 
buvo galimas pasikėsinimas 
ant caro sosto inpėdinio, ty. 
caruko. Kuomet admiro
las Čagin persitikrino, kad 
priešingai jo tvirtinimams 
ant caro jachto pateko re
voliucionistai, nusižudė, 
kaip pats buvo žadėjęs.

Be to, Londono laikraš
čiams pranešta, kad carukas 
buvęs pašautas revolveriu 
ant jachto. Kulipka per- 
lindusi per kairiąją pažas
tę. Revoliucionistas nak
ties metu tam tikra valtimi 
pasprudęs. Tuo nelaimin
guoju carukui metu ant lai
vo Čagin nebuvęs. Kuomet 
jam pranešta atsitikimas su 
caruku, jis nusižudęs. Re
gis Čagin turėjęs artimus 
santykius su revoliucionis- 
te Sokolova, kuri ant jachto 
į jurininkus buvus reko
mendavus Čaginui savo vie
ną draugą. Sokolova areš
tuota.

RUSIJOS 4 TOSIOS DŪ
MOS ATEITIS.

“Birževija Viedomosti” 
nesenai atspauzdino naujai 
išrinktų iš Peterburgo du- 
mon atstovų pažiūras į 
4-tąją durną ir naują stovį, 
atsiradusį sumažėjus skait
liui spalininkų atstovų.

Milukovas pažymi faktą, 
kad spalininkų skaičius žy
miai sumažėjęs Maskvoje; 
spalininkai persimetę pa
žangiųjų partijon. Jo nuo
mone, spalininkai susijung
sią su dešiniaisiais ir tuo bu
du sutversią didžiumą, “ku
ri beabejonės keliaus ten, 
kur jai bus liepta”. Bet 
nekurie spalininkai dar ma
no atskilti ir sutverti nau
ją partiją vardu “spalinin- 
kai-pažangieji”.

Šingarev tvirtina, kad 4 
durnos stovis yra nusimini
mo pilnas. Joje nėra nei 
centro, nei didžiumos. De
šinieji privalės į save pri
traukti spalininkus, bet tos 
partijos pažangesni atstovai 
nesutiks. Tatai spalininkai 
turės pusiau skilti.

Rodičev apreiškia, kad 
jei rinkimai butų atsibuvę 
normaliai, tai 4 durna butų 
buvus pažangioji. Bet ir 
taip, sulyg Rodičevo, opozi
cija turėsianti lig 150 bal
sų. . “Tikrai pasakius — 

kalbėjęs toliau Rodičev —♦ 
netikiu į 4 durnos išlaiko 
mumą, greičiausiai ji bus 
paleista. Juk negalima 
rimtai kalbėti apie durnos 
didžiumą, kuri atstovauja 
7.200 popų”.

— Tomis dienomis prade-* 
jus veikti ketvirtoji Rusi-* 
jos durna. Durnos pirmi-* 
ninku išrinkta nuo Ekateri- 
noslavo atstovas Rodzianko, 
buvęs 3-čios durnos pirmi
ninkas. Rodzianko savo 
kalboj aiškinęs padėjimą, 
Balkanuose ir pataręs sla
vins remti pinigiškai, tani 
tikslui nesigailėti aukų.

— Carukas vis dar nepa- 
sveikęs, jis busiąs išgaben-* 
tas gydyties į Franciją.

KARAS IR ANGLIJA.
Anais laikais Anglijos 

kabinetas atlaikęs specialį 
posėdį, kuriame buvo apkal
bama nesutikimai Austri
jos su Serbija. Tie nesuti
kimai grasia Europos ramy
bei, tatai ir Anglijai nepri
dera nuleisti rankas ir nie
ko neveikti. Draugiausiai 
buvo rišamas klausimas, 
kaip geriausiai apsaugojus 
angliškus reikalus gimus 
abelnam karui Europoje.

Pirmasis admiralicijos 
lordas, Winston Churchill, 
kuris kaipo jūreivi jos mi- 
nisteris privaląs tame reika
le daug ką pasakyti, dabar
tinį Europoje politinį stovį 
apipiešė sekančiai:

“Dabartinis stovis pilnas 
sunkenybių ir reikalauja at
sargaus apsiėjimo. Tečiau 
yra faktas, kad Anglija ir 
Vokietija darbuojasi drauge 
ramybės palaikymui”.

Taippat rodosi, kad kabi
neto posėdyj persitikrinta, 
jogei Austrija nekuomet ne
leisianti, idant Serbija in- 
trauktų karan visą Europą 
ir tuos nesutikimus pati vie
na įstengsianti nuslopinti.

Kiek žinoma, Anglija vi
suomet yra pasirengusi 
ginti savo reikalus. Tam 
tikslui pastatytas ant karo 
papėdės laivynas. Bet kur 
šiais laikais tasai laivynas 
randasi, niekam nėra žino
ma.

CHINAI MOBILIZUOJA 
ARMIJĄ.

San Francisco, Cal. Vie
tinis Chinų konsulis ir čio
nai tiniai chinų laikraščiai iš 
Pekino apturėję valdiškąjį 
pranešimą, kad Chinų vy
riausybė tikrai nuspren- 
džius apskelbti Rusijai ka
rą. Chinai visame pasau
lyj renka tam tikslui aukas.

Chinų vyriausybė buvo 
pareikalavusi, kad Rusija 
prašalintų savo kariuomenę 
iš Mongolijos, bet Rusijos 
karo ministerija atsisakius 
tai daryti, tatai tas ir pa
gimdė nesutikimus.

Iš Pekino todėl praneša
ma, kad Kantono provinci
joje mobilizuojama Chinų 
armija, kuri neužilgo bus 
pasiųsta Mongol i jotų

1
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VIEŠOJI KNYGYNO IR 
MUZĖJAUS REVIZIJA.
Vilniaus viešajam knygy

ne ir muzėjuje dabar daro
ma revizija. “S. Z.-Ž.” pra
neša dabar, jog toji revizi
ja susekusi jau, jog muzė
juje trūkstą daugelio labai 
brangių dalykų. Kas juos 
pasivogęs nežinia, bet kaip 
rašo minėtas laikraštis, ga
lėjęs tai padaryti tik “savas 
žmogus”, muzėjaus dalykų 
žinovas.

RODŪNIOS BYLA.
“Vii. Viestn.” rašo: Pa

darytas policijos tardymas 
del buvusių Rodūnios baž
nyčioje riaušių buvo nusiųs
tas Vilniaus apygardos teis
mo nariui Lydos apskrityje. 
Dabar Vilniaus apygardos 
teisme prokuroras pavedė 
Lydos apskrities 3-sios nuo
vados teismo tardytojui pa
daryti del to naują tardymą

- sulyg kaltinimo 129-tuoju 
paragrafu.

“Kur. Lit.” prie tos ži
nios prideda dar, jog pir-

- įnašai policijos tardymas jo
kių lenkų prasikaltimų ne
suradęs, tečiau prokuroras 
su ta išvada nesutikęs ir

■ dėlto įsakęs išnaujo daryti 
tardymą.

sokie miesto valkatos vasa
rą ir rudenį rasdavo ant ka
pų ramią sau vietelę gerti 
degtinei ir nepadoriai elg- 
ties. Biauriu butų rašyti, ką 
ten šiemet tekdavo matyti. 
Ką tuo kaltinti — nežinau: 
ar parapijoms, kad maža te- 
deda aukų, ar kitą. Be to, 
pas mus daug yra tokių 
“bajorėlių”, “siuVėjukų” ir 
šiaip, kurie nešasi į bažny
čią lazdas... neva tai del 
gražumo, o reikale ir ap
siginti nuo spaudėjų. Tie
sa, musų bažnyčioje ankš
tu, bet vis dėlto reiktų atsi
minti, kad tai bažnyčia, 
nes geri žmonės ir į papras
tą triobą eidami palieka 
lazdas už durų.

mui iš kalėjime* Bet ir tą 
trumpą laiką jis neikiek ne
nurimo: gėrė kiek galėjo, 
pridarė daug įvairių “špo
sų”, del to, žinoma, daug ir 
nukentėjo... O galų gale 
dar ir kalėjimas I Jį su
vargusį, sumuštą uždarė 
“ilsėties”, o jo žmona su 4 
vaikų pasiliko Dievo ap- 
■veizdoje be duonos kąsnio, 
be malkų šakalio ir be ka
peikos pinigų! O turi da 
ir skolos. Štai ką daro deg
tinė!... Bešalis.

LAIKRAŠČIO BYLA.
Nebeinančio jau lenkų sa

vaitraščio “Tygodnik Wi- 
“lenski” redaktorius ir lei

dėjas Antanas Žukovskis, 
. gavo pašaukimą tiėsoii. Jis 
kaltinamas, kad padėjęs 
straipsnį, kurstantį lietu
vius sukilti prieš vyriausy
bę. Byla bus teisiama teis
mo rūmų gruodžio 19 d.

PANEVĖŽYS.
Musų “lenkai”, matyt, 

galų gale ruošiasi sėsti “ant 
kampo” ty. oficijalinai at
siskirti nuo lietuvių. Ko
plytėlė beveik jau gatava. 
Girdėtis, taisosi lenkų cho
ras: mokosi lenkiškai rožan
čių ir kitką. Taippat ren
kamos yra aukos koplyčios 
mažmožiams, būtent, bažny
čios rūbams ir k. Pastebė
ta, kad aukos renkamos iš 
neturtingų (lietuvių) našle
lių, davatkėlių, senučių ir 
šiaip “greit žadančių mir
ti”, o ne iš kokių kapitalis- 
tų-lenkų tautininkų ir kitų, 
kurie ligšiol prie bažnyčios 
teprisidėję tik žodžiais ir 
politika. Jei naujoje baž
nyčioje giedojimai bus len
kiški, tai sodžiij (pav. Mo- 
lainių ir k. ūkininkai, kaip 
girdėjau, žada nebepadėti 
bažnyčios statyti. B,

PANEVĖŽYS.
Šiomis dienomis buvo čia 

teismas dviejų vietos prasi
kaltėlių, būtent: J. Pavilio
nio V. sodžiaus, bežemio, ir 
Žvirgždo, gritelninko. Juo
du apkaltino vagyste. Nu
teisė: J. P. metams kalėji
mo, o Ž. trejiems metams. 
Ž. jau nebejaunas žmogelis, 
daug matęs, kaip sakoma, 
“balto” ir “juodo”, daug 
pergyvenęs, ne vieną kartą 
viešėjęs raudonoje “vieno- 
lijoje”. Pastaruoju laiku 
užvylė jį, vargšą, tos nelai
mingos kumelės. Mat, mu
sų apylinkėje ėmė rodyties 
nauji nepaprasti “prajo- 
vai”: ėmė tai šen, tai ten 
pražūti nuo lauko kumelės. 
Jų ieškant, teatrasdavo kur 
pakrūmėje tik “šviežieną” 
be odos ir kojas basas be 
pasagų. Kumelių gi lupi
kas — tai garsus Ž., kaip 
pasirodė, lupdavęs ne- tik 
žydo Morkelio supirktas 
smaugimui kumeles, bet ir... 
kieno pakliūdavo. Pasku
tinis žygis Ž. nepasisekė: jį 
bizdžiuniečiai sugavo sa
vo krūmuose belupant dar 
gyvą kumelę. Sugavę ge
rai sudavė jam ir atidavė 
vyresnybei. Galų gale toji 
byla ir pasibaigė virš minė
ta pabauda!

J. P. — jaunas vyrukas, 
turįs pačią ir 4-tą mažų vai
kų. Šis, kaip ir pirmasis, 
gan mėgo traukti baltąją, o 
neapkentė sunkių darbų, 
todėl ir gyveno gar vargiai, 
kartais (susirgus) kitų šel
piamas. . Norėdamas page
rinti savo būvio, pradėjo tai 
šį, tai tą “ grobštauti”, na, 
ir pakliuvo su karve. Jo 
prietelis žydelis ir šiaip gai- 

: vaitų nė- lestingi žmonės, padėję kau- 
Pasinaudoję proga vi- ciją, paliuosavo jį lig teis-

iš Plocko vys- 
Birniką ir J.
— Mogilevo
Sobdijakonais

PETERBURGAS.
Spalių 28 d. Prokatedros 

bažnyčioje J. E. vyskupas 
Cieplakas įšventino kuni
gais šiuos auklėtinius: K. 
Brudzevičių 
kūpi jos, P.
Kazakevičių 
vyskupijos,
liko įšventinti šie: A. No- 
vickas, L. Chviecko, V. Go- 
sinskis, A. Kviatkauskas, J. 
Faberas, J. Vitkauskas ir 
V. Žebrauskas.

Kunigų permainos: kun. 
Papuleigis iš Dagdos per
keistas į Peterburgą prie šv. 
Stanislovo bažnyčios; kun. 
V. Juška iš Livengofo į 
Kreslauką: kun. A. Pronc- 
kietis Kraslaukos kamen- 
dorius į Kurganą klebonu; 
dabar įšvęstas kun. Kazake
vičius į Taškentą.

d.

RODUNIA, 
Lydos ap.

Sekmadienį, spalių; 28 
naujas Rodūnios klebonas
kun. V. Kochanskis, vysku
pijos . valdytojo ingaliotas, 
nuėmė nuo Rodūnios bažny
čios interdiktą. Nustatyta 
tokia tvarka: lietuviai turi 
sau per metus 8 šventadie
nius, kas šventadienį pa
mokslą po sumos ir gali gie
doti bažnyčioje po mišparų.

PANEVĖŽYS.
Nors bažnyčios reikalams 

aukos renkamos kas šventa
dienis, bet bažnyčios prie- 
angyj, tįes kryžium, kaip 
stovėjo, taip ir tebestovi iš
irę plytos. Žmonės net su
kniumba, beeidami bučiuoti 
kryžiaus... Seniau taip ne
buvo. Kapai taippat buvo 
atlapi per vasarą 
ra.

TEISMAS.
Šiomis dienomis Vilniaus 

teismo rūmų išvažiuojamoji 
sesija teisė Panevėžyje 1905 
metų bylą. Kaltinami bu
vo Medeikių sodžiaus vals
tiečiai Ignas Lazauskis ir 
Mykolas Vinclovas. Kalti
no juodu 102-tuoju poragra- 
fu. Kaltinimo aktas-taip tą 
bylą aprašo:

1905 m. gruodžio 9 d. kal
nų instituto studentas Er
nestas Galvanauskas sušau
kė Medeikiuose sueigą, ku
rioje išrodinėjo, jog Lietu
va turinti atsiskirt nuo Ru
sijos ir jog Lietuvoje reikią 
įvesti respublikos tvarką su 
seimu Vilniuje. - i.

Be to Galvanauskas šau
kęs valstiečius nemokėti 
mukesniu ir nebeiti kariuo
menėn, prašalinti dabarti
nę vyresnybę ir išrinkti ki
tą. Po tų prakalbų intaka 
sueiga išrinko valsčiaus vir
šaičiu .Mykolą Vinclovą ir 
raštininku Igną Lazauską, 
kuris ir sustatė tuojau apie 
tai nutarimą. Paskui Vinc
lovas ir Lazauskas-apkelia
vę visus Panevėžio apskri
ties valsčįus, kurstydami 
žmonės taippat padaryti.

Aprimus, kuomet prasi
dėjo tardymas, Galvanaus
kas pabėgo; tieson patrau
kė todėl tik Lazauską ir 
Vinclovą, kuriuos apkaltino, 
kad priderėjusiu lietuvių 
socijal-demokratų partijai, 
siekiančiai nuversti dabar
tinę Rusijos tvarką, atskelti 
Lietuvą ir sušaukti seimą

Teismo rūmai, apsvarstę 
bylą, nusprendė, jog Vinclo- 
vas esąs prasikaltęs, kad pa
sisavinęs sau neteisėtai vir
šaičio teises, Lazauskas gi— 
valsčiaus raštininko. Abu
du nuteistu mėnesiu kalėji
mo.

KUN. CIRASKĮ PA
PEIKĖ.

“K. L.” ir “G. C.” pra
neša, kad kun. J. Ciraskis 
gavęs šiomis dienomis iš 
svetimų tikėjimų departa
mento raštą, rašytą spalių 
13 d., kuriame kun. Ciras
kis griežtai papeikiamas už 
tai, kam persekiojąs lietu
vius ir trukdąs jįj tautos 
atgimimui; departamentas 
nurodęs tarp kitko į tai, kad 
kun. Ciraskis gegužės 3 d. 
palei Vilniaus katedrą drau
dęs pardavinėti lietuvių 
knygeles (apie tai savo lai
ku buvo, rašyta lietuvių 
laikraščių).

Kun. Ciraskis taisąs atsa
kymą, kuriame žadąs pasi
aiškinti, jog jis buvęs pa
liepęs pavaryti nuo kated
ros pardavinėjusius ‘ ‘ kurs
tančias prieš lenkus ir ka
talikybę” knygeles: “Kim 
j estes”, “Sprawa Janiška” 
ir “Polscy Apostolowie Lit- 
wy”.

Pasak “G. C.” departa
mento apkaltinimas tai 
esanti “Vilties” ir “Lit- 
wos” intrigos ir del tų “in
trigų” kun. Ciraskis jau il
gesnį laiką negalįs gauti jo
kios vietos* • .5

MERKINĖ,
Trakų apskr.

Spalių 3 d. buvo Merki
nėje ’gyvulių paroda. Pa
rodos, intaisymu daugiausia 
rūpinosi čia vietinis dvari
ninkas Karalius Muizelis ii 
vietinis klebonas. Už iš- 

: statytuosius gyvulius pa
rodoje buvo dalinama dova
nų vien tik pinigais. ' Do
vanų gavo šie ūkininkai:

1) Bilevičius Ignotas iš 
Dzilginių už 1 karvę 8 me
tų —,15 rub.

2) Jurgis Čaplikas iš Ri- 
lįškių už 5 karves — 15 r.

3) Mažąliauskas Alpon- 
sas iš Tartoko už 1 karvę 7 
metų — 10 rub.

4) Bakanauskas Ignotas 
iš Merkinės už kelias karves
— 10 rub.

5) Drobnis Antanas iš 
Pilkaraiščio už 3 m. jautį
— 5 rub.

6) Karulis Jokūbas iš Ra- 
cinikų už jautį — 5 rub.

7) Čaplikas Petras iš Ri- 
liškių — '5 r.

8) Jezavitas Antanas iš 
Klepočių už 8 metų karvę— 
5 rub.

9) Mizera Andrius iš Pa- 
groničios už jautį — 3 rub.

'• 10) Pakola Jonas iš Ta- 
ruconįų už jautį — 3 rub.

11) Bakanauskas Stasys 
iš Merkinės už karvę — 3 
rub.

12) Mizėra Petras iš Sa- 
vilionių už karvę — 3 rub.

13) > Čiurlionis Jonas iš 
Merkinės už teliuką — 3 
rub.

14) Karvauskas Vladas iš 
Novinių už teliuką — 3 r.

15) Platulis Jokūbas iš 
Puvočių už karvę — 3 rub.

16) Mikalonis ♦ Tamošius 
iš Klepočių už karvę — 3 
rub. ♦

17) .Jurgaitis Jokūbas iš 
Savilionsįi už karvę — 3 r.

18) Čiurlionis Julius iš 
Merkinės už karvę ir už te
liuką — 6 rub.

19) Golubauskas Kazys iš 
Pelekiškės už jautį — 3 r.

20) Pečiukonis Antanas 
iš Veismunų už karvę — 3 
rub.

21) Mizera Jokūbas iš 
Kaulakiškių už karvę — 3 
rub.

22) Muzikevičius Petras 
iš Klepočių už karvę — 3 
rub.

23) Mikalonis Juozas iš 
Klepiškių už karvę 2 rub.

24) Krukonis Tamošius iš 
Taručionių už karvę — 2 r.

NAUJA TVARKA VIR
BALIAUS MUITINĖJE.
Iki šiol Virbaliaus muiti

nėje buvo labai nepatogi ir 
gana neparanki tvarka ke
leiviams, važiuojantiems 
per Virbaliu iš užsienių. 
Visiems keleiviams reikda
vo išstovėti revizijos salė
je po keletą valandų, iki 
muitinės valdininkai neiš- 
krėsdavo jų daiktų. Dabar 
gi nuo spalių 18 (31) dienos 
Virbaliaus muitinėje jau 
nebekręsią keleivių daiktų. 
Revizija bus atliekama 
traukinyje tarp Virbaliaus 
ir Vilnįaus stočių.

q (‘j Viltis”).

ALKOHOLIS DARBININ
KO ŠEIMYNOJE.

Visų alpinai žinoma ir 
šiandie mokslininkų rate
liuose iš to atžvilgio nėra 
dviejų nuomonių, kad alko
holiniai gėralai yra sveika
tai vodingi. Jie naikina 
žmogaus fizišką sveikatą ir 
atvelka dvasinį suirimą ne 
tik nuolatiniams girtuok
liams,, bet ir visiems tik ret
karčiais geriantiems. Tai-

o®

Perstatoma nekurtos regyklos ant turku karo laivo.

gi alkoholis yra nuodai nai
kinti netik pavienių, bet ir 
visuomenės sveikatą. Te
čiau yra stebėtina ir nesu
prantama, delko akiveizdoj 
to milijonai žmonių alkoholį 
vartoja? Dėlto apie alko
holį nekalbama tiktai kaipo 
apie vienatų nuodus, bet 
svarstoma jo veikmė visoje 
draugijoje. Alkoholinius 
gėralus vartoja visi gyven
tojų sluogsniai. Alkoholis 
visiems yra vodingas. Jai- 
gu gi pas vargdienius žmo
nes alkoholis pagimdo daug 
baisesnį sveikatos sudarky
mą, tai esti pasekmės įvai
rių pašalinių aplinkybių. 
Visupirmu tie žmonės pras
čiau maitinasi už turtinguo
sius, o visokie nuodai, in- 
pilti pilnan pilvan, silpniau 
ir palengvėliau veikia, nei 
<ad juos supiltum tuščiai! 
nlvan. Toliaus, turtingi 
žmonės vartoja gėralus, ku
riuose alkoholis yra pras
kiestoj ir tyroj formoj. Bė
dini žmonės naudoja gėra
lus, kuriuose alkoholis ran
dasi sutirštėjusioj formoj, 
kuriuose alkoholio nuošim
tis retkarčiais siekia lig 50 
arba ir daugiau nuošimčių. 
Apart to jie tuos nuodus 
perkasi prasčiausiose smuk
lėse, kuriose degtinėje apart 
alkoholio randama lar kito
kių nuodingų priemaišų, o 
kas aršiausiai — medinio al
koholio.

Taigi tasai medinis alko
holis ir yra didžiausiais nuo
dais. Mačiau locnom akim 
darbininką, kuris buvo žino- 
nomas alkoholikas, ir kuris 
turėjo taip vadinamą “tvir
tą galvą’, ty. jo organizmas 
buvo tiek išlaikomas, kad 
tik išgėrus didesnę kiekybę 
alkoholio, pas jį pasirody
davo matomo užsinuodijimo 
apsireiškimai. Kuomet vie
ną sykį pakelinėj smuklėj 
išgėrė tiktai vieną degtinės 
stiklelį, kuris buvo praskie
stas mediniu alkoholiu — 
nępajėgė pastovėti. Tai 
vis priežastįs, kodėl pas 
vargdienus žmones alkoho
liniai gėralai daug energiš-.

kiau veikia ir daugiau blė- 
dies atvelka.

Prisižiūrėkime dabar, ko
kias pasekmes gimdo alko
holis darbininko šeimynoje. 
Visupirmu naikina sveika
tą, naikina jėgas. Papras
tai yra tvirtinama, kad al
koholis žmoguje darbo me
tu palaiko jėgas. Tečiau 
toksai tvirtinimas iš pat pa
dugnių yra melagingas. 
Moksliški tirinėjimai pripa- 
rodė, kad alkoholis sumaži
na raumenų jėgas, narkoti
zuoja smagenų žievę (plė
vę) ir smagenims atima jė
gas prie fiziško ir proto dar
bo.

Paprastai žmonės tvirti
na, kad bėdinas žmogus ge
riau ir pigiau pasimaitįs 
degtine, nei kuo kitu. Tok
sai tvirtinimas yra klaidus 
ir pavojingas. . 
tiktai neturi savyj jokios 
maisto vertės, bet tankiai 
jis kenkia virškinti kitus 
naudingus valgius. Pasi
žiūrėkime į chemišką sudė- 
tinumą svarbiausių musų 
valgomų produktų. Mėsa 
savyj turi 21 nuoš. balty
mo, 3^2 nuoš. riebumii ir 
4,9 nuoš. anglevodanų; duo
na turi 11 nuoš. baltymo, 
1,25 nuoš. riebumų ir 70 
nuoš. anglevodanų. Taigi 
matome, kad tie valgiai sa
vyje turi tas substancijas, 
kurios yra reikalingos musų 
kūno palaikymui (budavoji- 
mui). Gi alkoholiniai gė
ralai, arba visai tų substan
cijų neturi, arba turi visai 
— visai mažą kiekybę, to
dėl ir negali jokios rolės loš
ti žmogaus kūno palaikyme. 
Maitingos vertės nei kokios 
ir žmogui atpenč dar ken
kia, nes užnuodija smagenų 
žievę, sumažina proto ir fi
ziškas jėgas, naikina krau
jo kūnelius ir gimdo visą ei
lę kitokių kenkiančių pasek
mių netik pačiam alkoholi 
naudojančiam, bet taipgi ir 
jo gantkartei.

Visi gerai žinome, kaip 
svarbiu veiksniu kūdikio 
auklėjime yra galėjimas pe
nėti jį motinos krūtimi. Vo-

---- ------------------- .... ------- —AA. 

kiškas mokslininkas Rynge 
išaiškino ir skaitlinėmis pri- 
parodė, kad žymesnis dau
gumas moterių, negalinčių 
savo loenomis krūtimis pe
nėti kūdikių, už tą nuopuo
lį gali but dėkingos tik al
koholiui. O jei pridėsime 
prie to dar ir tą ypatingu
mą, kad moteries, neturin
čios pieno, duktė taippat iš 
to atžvilgio yra bergždžia, 
turime vaizdą, perstatantį 
tiktai mažame laipsnyj nai
kinimo darbą, ty. išsigimi
mo darbą. Mokslo vyrai 
priparodė, kad alkoholis 
trumpu laiku gali užnuodin- 
ti gentkartę, kurią iš savęs 
turime palikti. Visi gerai 
žinome, kad proto subuki- 
mas, epilepsija, moralė be
protybė — tai vis pasck’fliės 

„„„„„„ alkoholio, kurį vartojo ar- 
Alkoholis ncĮba vartoja gimdytojai.

Nuolat vartojamas alko
holis gali užnuodinti smage
nų žievę taippat pas žmogų, 
kuris jį pertankiai vartoja. 
Pas tokius žmones gema 
sunkios proto ligos, kurios 
tankiai nuveda į kapus ar
ba į pamišėlių namus.

Vokiškas tyrinėtojas 
Kraeplin aprašo pavyzdžiui 
vieno žmogaus gyvenimą, 
kuris delei nuolatinio gėry- 
mo jau 16 savo amžiaus me
tais pateko kalėjimai], gy
veno trumpai — tik 46 me
tus. Tuo laiku beveik neiš
eidavo iš kalėjimo, prieglau
dų ir areštų. Mirė pamišė
lių įstaigoje.
lių

Juk pamišė 
įstaigose daugiausiai 

randasi alkoholikų.
Kraeplin ir G rūbe savo 

alkoholinėj statistikoj iš
aiškina alkoholio intekinę 
ant išsigimimo. Jiedu per- 
stato lenteles, iš kurių pa- 
aiški štai kas:

Girtuokliu šeimynose pir
mais metais miršta 25 nuoš. 
vaikų, tuo tarpu vidutiniš
kose šeimynose 5 nuoš.; lui- 
šų gema girtuoklių šeimyno
se 22 nuoš., vidutiniškose 6 
nuoš.; tuo tarpu sveikų vai
kų girtuoklių šeimynose bu
na tik 10 nuoš., o vidutiniš
kose 50 nuoš. —a.—
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AMERIKOS ŽINIOS. į
Darbininkų vadai išteisinti. :

Salem, Mass. Tarp uni- ; 
jinių darbininkų užgimęs 1 
didis džiaugsmas, kuomet < 
vietiniame teisme pri saikiu- j 
tojų suolas išteisino ir pa- ; 
Ii udsavo tris darbininkų 
vadus, Ettorą, Giovannitti 
ir Caruso, kurie buvo kalti- < 
narni už darbininkės Annos 
Lopizzo nužudymą straiko ; 
metu mieste Lawrence, 
Mass. Išteisintuosius susi
rinkusieji darbininkai vie
šai pagerbę.

Toji byla tęsėsi šešias sa
vaites ir nors buvo sutrauk
ta daug liudininkų iš kapi
talistų pusės prieš apskus
tuosius, tečiaus visi tie liu
dininkai, tarpe kurių butą 
ir policiantų, jokiuo budu 
negalėjo prirodyti jiems 
kaltės. Aiškiai visiems yra 
žinoma, kad Anną Lopizzo 
straiko metu yra nušovęs 
vienas policiantų, bet kur 
tau tuos ponus kaltįs, ka
pitalistai su vyresnybe pri
sikabino prie darbininkų 
vadovų ir sumanė juos pra
žudyti. Tečiau prisaikintų- 
jų suolas del jų didesnės ne
laimės vadovus išteisino ir 
pasirodė, kad minėtą darbi
ninkę yra nužudę kapitalis
tų tarnai, policiantai su mi- 
liviantais.

Prisaikintieji teisėjai po 
keliolikos valandų, tarybų 
pagaliau sutiko, kad ap
skustieji yra nekalti. An
dai utaminko ryte, 8:30 
vai., jie inėjo teismo salėn 
ir tuojaus ton salėn įvesta 
apskustieji.

— Prisaikinti teisėjai, ar 
turite ištarmę? — paklausė 
jų teismo raštininkas (kler
kas).

— Taip! — atsakė prisai- 
kintųjų pirmininkas.

— Joseph Caruso atsis
tok! — Caruso žiūrėkis 
prisaikintųjų teisėjų akis, o 
jus, teisėjai, į apskustąjį — 
atsiliepė raštininkas. Tatai 
prisakymas tuojaus išpildy
ta.

— Ponai prisaikintojai, 
ar Joseph Caruso yra kaltas 
užmetamos jam nedorybės?

— Nekaltas! — atsakė 
vienbalsiai visi teisėjai.

Tokie patįs formališku
mai atlikta ir su Ettoru ir 
Giovannitti ir visi pripa
žinta nekaltais.

Tada išteisintieji apsika
binę ir pradėję iš džiaugsmo 
bučiuoties. Be to Giovan
nitti, atsisukęs į teisėjus, 
prabilo:

— Ponai teisėjai, vardan 
teisybės ir civilizacijos dė
koju jums!

Išteisintus einant iš salės 
sutiko jų žmonos, seseris ir 
giminės

Jų išteisinimas sulaikė vi
suotiną Italijoje straiką, 
kur darbininkai žadėjo per
traukti visus darbus pas
kirtam laikui, jei butų buvę 
nukaitinti. Teismo ištarmė 
visur sutikta labai džiaugs
mingai. Tik vieni kapita
listai labai nuliūdo.

Reikia priminti, kad by
los pabaigoje buvo leista pa
tiems apskustiesiems teisin
ties. Vardu visų teisinosi 
Ettor. Jis pirmiausiai ap
reiškė, kad jo advokatas 
techniškai ir teisiškai labai 
gerai teismui perstatęs visą 
dalykų stovį, bet nepajudi
nęs nekuriu psychinių mo
mentų, turinčių didelę toj 
byloj intekmę.

Ettor pažymėjo, kad jei 
skundėjo supratimai butų 
teisingi, tai visų ekonimistų

ir galvotojų, visų didelių 
žmonių darbas ir gyvastis 
butų b e vaisingi ir nenau
dingi. Klaidingas yra ma
nymas, kad tautos turtu 
yra tiktai tas, kas yra atsi- 
ikę nuo vienatų nuosavy- 
3ės. Ettor išguldė savo te
oriją apie turtus ir patvir
tino savo teises ginti nu
skriaustuosius, už ką jis ir 
esąs kaltinamas. Tiesa, 
kad jisai Massachusettse ne
turįs nei tėvo, nei motinos, 
bet turįs ten sau brangius 
brolius ir seseris, katrais 
yra visi žmonės.

Ant galo Ettor taip pa
sakė:

“Nežiūrint visos del teis
mo pagarbos, teismas nega
li nieko spręsti apie socia
lines ideas. Tasai dalykas 
tęsiasi jau nuo labai senai, 
nuo tų laikų, kuomet žmo
nės mokyta, kad vienatinis 
kelias revoliucijines pas
tangas užgesinti yra kry
žius, paskui giliotina arba 
kilpa ir kartuvės. Norė
čiau žinoti, ar ponas proku
ratorius tiki į tai, kad gi
liotina arba kartuvės gali

■ užmušti ideą? Nekuomet!
Vakarykšti socialistiniai

■ svajojimai yra šių laikų re-
■ ligija. Socialistiniai prasi

kaltėliai iš praeities ateityj 
bus pripažinti šventaisiais.

“Jei esate persitikrinę, 
kad turime but pasmerkti 
mirtin, tai ir į kapus keliau
sime su darbininkišku vėlo
ku. Jaigu prokuratoriaus 
argumentai jus pertikrino, 
kad mes užmušėme Anną 
Lopizzo, kad mes norėjome, 
kad kas kitas ją užmuštų, 
arba kad mes nors pirštą 
prieš ją pakėlėme — tatai 
nereikalaujame teisinties ir 
priimame jusi) ištarmę. Bet 
nenorėkite nuo 
mes turėtumėm 
esame kaltais, 
nubausti. Tai

podraug apreiškęs, kad sau. merys ton parodonT 
tos pensijos visai nenorįs.

Gi pulkininkas Roosevelt 
tiesiog pasipriešinęs tam 
Cajnfegie’o sumanymui ir 
pažymėjęs, kad jis nei su
puvusio cento neimtų iš to 
šaltinio.

Tam dalykui esąs prie
šingas ir Bryan. Kaip šis, 
taip ir Roosevelt patarę, 
idant buvusių prezidentų ar 
jų našlių likimu pasirūpintų 
pats kongresas, bet ne vie- 
natos, kurios sau pelną 
traukią iš darbo žmonių. 
Regis, tas dalykas busimoj 
kongreso sesijoj bus apkal
bamas.

Carnegie likęs labai ne
užganėdintas, kuomet išgir
dęs žymių asmenų opiniją 
apie savo dovanas. Jis ma
nęs, kad už tą sumanymą jį 
visuomenė pagerbs, bet da
bar viskas išėjo atbulai.

tęs 8.000 savo /kurkinų.

Išimta širdis gyvavo.
St. Louis, Mo. (Nekokį 

panaktinį Jamesą Morrisey 
vienas nigeris peilių, dūrė ir 
tiesiog pervėrė širdį. Mirti
nai sužeistas žmogus nuga
bentas ligoninėn, kur dak
tarai atliko nepaprastą ope
raciją. Perpjovė jam kru
tinę, ištraukė laukan širdį, 
ir susiuvę atgal savo vieton 
indėj o. Ligonis po tai ope
racijai gyvenęs dar aštuo- 
nias valandas ir susiūta šir
dis normaliai plakus, bet 
miręs nuo perdidelio kraujo 
išbėginio.

t Severos Kalendorius

Jei
musų, kad 
tylėti.
turime but 
sakydamas,

mąstau apie elektros kėdę. 
Sčsiuos anon aš ir mano 
draugai su darbo giesme ir 
žusiu šypsodamasis į darbo 
vėluką.

“Aš niekam negrasinu, 
bet apreiškiu jums, kad iš- 
puolusį iš musų rankų vė
luką pakels milijonai darbi
ninkų, kurie pareikalaus iš 
savo darbo dalies pelno. 
Musų ideos yra su mumis, o 
milijonų žmonių galvose 
gims persitikrinimas, kad 
kritome musų persitikrini
mų auka. Nieko neprašau, 
nereikalauju malonės — rei
kalauju tik teisybės. To 
paties reikalauja ii* mano 
draugai.

Ettoro kalba nekurius 
pravirkino ir ji daugiausiai 
prisitarnavo jų išteisinimui.

Carnegie ir pensijos.
Washington, D. C. Mi

lijonierius Carnegie sumanė 
naujas pensijas, tuo tarpu 
Suvienytų Valstijų buvu
siems prezidentams arba jų 
našlėms. Jis nori, kad 
jiems arba joms butų mo
kama metams $25.000 pen
sija. Tam tikslui jis jau 
paskyrė kelis šimtus tūks
tančių ir laukiąs opinijos 
prielankumo. Laikraščių 
reporteriai tai išgirdę tuo
jau apsilankė pas preziden
tą Taftą ir pulkininką Roo
sevelt, teiraudamies, ką jie 
maną apie tą naują Carnie- 
gies sumanymą.

Prezidentas Taft pagy
ręs Camiegie’o duosnumą 
tam tikslui ir pataręs tokį 
gerą sumanymą remti, bet

Apie eksplioziją Wau- 
kegane.

Pereitą sykį minėjome, 
kad Waukegane eksplioda- 
vus cukrinė, bet paskui pa
sirodė, kad krakmolo dirb
tuvė vardu Corn Products 
Retiring Co. Tas pat tą pa
čią dieną atsitiko su krak
moline ir Brooklyn e. Toj 
fabrikoj daug dirbo lietuvių 
ir jų keli užmušta ir sužeis
ta. Kadangi eksplioziją pa
sitaikė pietų metu, tatai ma
žai ir darbininkų užmušta. 
Iš angliškų laikraščių sun
ku sužinoti nukentėjusių 
lietuvių skaitlius, nes pa
vardės labai iškraipytos. 
Tikras žinias suseksime vė
liau iš korespondencijų.

Gompers vėl prezidentu.
Rochester, N. Y. Čio

nai pasibaigė Amerikos 
Darbo Federacijos (Ameri
can Federation of Labor) 
konvencija. Federaci j os
prezidentu išnaujo išrinktas 
Samuel Gompers. Gavęs 
11.974 balsus. Gompers tu
rėjo daug priešininkų, bet 
kajpo silpnuosius veikiai in- 
veikė. Jis toj organizacijoj 
prezidentauja nuo 1895 m. 
Ir visi kiti seni viršininkai 
palikta senose vietose.

Konvencija atmetė Uni
ted Mine Workers rezoliu
ciją, kad ateityj Federaci
jos viršininkai butų visų na
rių renkami, ty. referendu
mu.

1913 met. konvencija at
sibusianti mieste Seattle, 
Wash.

Tryliką dienų vagone.
Sioux City, lo. Nelai

mingą buitį turėjo nekoksai 
vengras Andrius Gerchitz, 
kuris, norėdamas patylomis 
nuvažiuoti iš vieno miesto 
kitan, įsilipo vagonan, ku
riame buvo prikrauta pilna 
bačkų su obuoliais. Tą va
goną geležinkelio darbinin
kai uždarė Newburge ir ati
darė tik po trylikos 
kelionei Sioux City, 
rasta vengras tarp 
pusgyvis ir tuojaus
bentas ligonbutin, kadangi 
turėjo atšalęs kojas. Vi
sas laikas išvalgęs kuone 
visą abuolių bačką. Nors 
peršalo, bet badumi nemirė.

dienų
Ant- 

bačkų 
nuga

Kurkinų paroda.
Cuero, Texas. Čionai 

prieš Dėkonės Dieną buvo 
nepaprasta pirmusyk kur
kinų paroda. Gatvėmis pi
liečiai varę daugiau 20.000 
kurkinų. Visi žmonės buvo 
apsitaisę išeiginiais rubais. 
Parodos priešakyj jojo 
Texaso gubernatorius, pas
kui jį sekė kelios kompani
jos milicijos. Vienas far-

Schrank bepročių namuose.
Milwaukee, Wis. Ant 

pukiainko Roosevelto gy
vasties pasikesintojas, John 
Schrank, atrastas bepročiu 
ir iš čionai išgabentas į Osh- 
kosho kupročių namus. 
Schrank gynesįs, kad esąs 
sveikas, bet jo nežiūrėta ir 
neklausyta. Turėsiąs tenai 
visą savo gyvenimą išbūti.

iš
tu

JO-

Miegojo 56 valandas.
Akron, O. Čionai ponia 

Jesie Limric bepetrukio 
miegojus 56 valandas, 
tas visas laikas nebuvo 
budus ir jos pažadinti
kino budu nebuvo galima. 
Daktarai moteriškę paskui 
ištirinėję apreiškė, kad jai 
tas ilgas miegas ųneko ne
pakenkęs, tik išpradžių jai 
reikalingi lengvi valgiai.

Žibutės žydi.
Cottonwood, Kans. Vie

tiniame paviete viešpatau
jantis toks gražus ir šiltas 
oras, kad ėmusios žydėti ži
butės, žolė visur pažialia- 
vus, o medžiai apsikrovę 
pumpurais; ■ Tęftdos- šiais 
laikais šilumos nekuomet 
ten dar nebūta. >

Jauna žmogžudė.
Bedford, Ind. Vietinia

me kriminaliniame teisme 
teisiama nekokį Maud Ping, 
turinti vos 19 metu, už sa
vo vyro nužudymą. Ji su 
vyru susi vaidinus nutvėrus 
revolverį ir vyrą ant vietos 
nužudžius. Paskui 
sunkiai pasišovus,' bet 
tarai išgydę. Dabar 
r au k ta a t s ak om vbčn. «/

pati 
dak- 
pat-

Prezidentas Taft bažny
čioje.

Washington, D. C. Dė
konės dienoje šv. Patricko 
bažnyčioje atlaikyta iškil
mingos Mišios. Mišių laiku 
bažnyčioje buvo prezidentas 
Taft, jo kabineto nariai, 
viršiausio šalies teismo pir
mininkas White ir kiti Su
vienyti) Valstijų augštesni 
valdininkai. Bažnyčioje be 
to buvo reprezentuojamos 
visos Amerikos respublikos 
per savo diplomatus. Tos 
Mišios pavadinta panameri- 
koninėmis. Jos laikomos 
kas metai. Bažnyčioje bu
vo iškleista 21 respublikos 
Vėluvos. Arcivyskupas Keo- 
ne iš Dubuque pasdkęs pa
mokslą apie tarptautinę 
sandorą. “ A

>1 P
Paskutinė 62 i kongreso 

sesija.
Washington, D. C: Šia

me panedėlyj per pietus 
pradėta paskutinė šio 62-ro- 
jo kongreso sesija paprasto
mis ceremonijomis.

Tasai kongresas turįs pa
baigti neatliktus galutinai 
pereitoj sesijoj reikalus, gi 
naujam kongresui paliks 
maujus reikalus. Republi-

.yJĮį.^-

ir Vadovas in Sveikatą 1913 metams
jau padarytas ir galima gauti dykai kiekvienoj aptiekoj, kur SEVEROS 

VAISTAI pardavinėjami, Pasiimk vieną egzempliorių.

Kas Severos Kalendoriuje randasi:
Visokios kalendorinės žinios.
Surašąs visų švenčių ir šventųjų.
Dvylika puslapių užrašams įrašinėti.
Daug nepaprastai akyvo turinio.
Daug vertingų sveikatinių patarimų.
Daug patarimų ūkininkams.
Vertas turėti po ranka per ištisus metus.
Vienas egzempliorius yra paskirtas tau. Pasiimk jį šiandien.
Gausi dykai, kaip tik pareikalausi. Jei negali gauti savo

apielinkėje, parašyk mums.

Sveikatos Statistika Parodo,
kad daugelio mirčių priežastimi yra plaučių ligos, kurių trečdalius atsitikimų 
galima išvengti prie geresnio atsižiūrėjimo j kvėpavimo organus taip sveika
toj, kaip ir ligoj.

Vaistu, kuris per pereitus 32 metus daug padare sulig prašalinimo užsišr.1- 
dymo plaučių ir išvengimo pražūtingų pasekmių, yra

SEVEROS BALSAMAS 
PLAUCZIAMS (Se/era’s Balsam for Lungs).

Nusipirk jį šiandien. Laikyk po ranka. Duok jauniems ir seniems prie pir
mutinio apsireiškimo kosulio, sunkumos krutinės, sunkumo alsuoti, kimulio, 
krupo ir kokliušo.

Kaina 25c ir 50 centų.

Severos Vaistai aptiekininkų pardavinėjama visur. Neimk kitokių.
Jei aptiekininkas negali parūpinti, rašyk mums. Laiškus 
su reikalavimu gydytojo patarimo rašyk adresu:

Ministeris pagerbta. Ita
lijos parlamente karštai 
viešai pagerbta ministerių 
pirmininkas Giolitti, kuo
met parlamentai! atnešęs 
taikos raštus kas lytisi Tri
polio. . Ministeris plačiai 
apkalbėjęs Italijos laimėji-

mus ir naudingą sutartį su 
turkais. Kiek žinoma, Ita
lija laimėjusi tik vienus ty- 
rynus, už kuriuos pralieta 
tiek daug žmonių kraujo.

Sušaudyta. Sevastopolyj 
sušaudyta 11 jurininkų, ap-

GUN MEN ENTERING 
SING SING

konai, kurie beveik per 20 
metų turėjo kongrese kont
rolę, dabar pasiliksią antro
joj vietoj, kada kongresą 
valdysią demokratai.

Pirmosios dienos posėdis 
buvo trumpas; po formali
niam atidarymui pagerbta 
miręs vice-prezidentas, pas
kui senatoriai ir kongres- 
manai. Paskui posėdis per
traukta lig utarninkui.

Utaminke perskaityta 
prezidento pranešimas ir 
imta svarstyti nepabaigtus 
reikalus.

25 žuvo. Alais kasyklose, 
Francijoje, plyšus dujoms 
pražuvo 25 darbininkai.

i CEDAR RAPIDS

$1
$

$1

kaltintų už maišto sukėlimą 
Juodųjų jūrių karo laivyne. 
400 jurininkų perkelta į’ki
tus portus, vadinasi, iškrik- 
dyta.

Skaitykit “KATALIKĄ”!

IM

GYP--
site Blob iwuie
Keturi Rosenthalio užmušėjai gabenami į Sing Sing 

kalėjimą, kur sulyg New Yorko teismo nusprendimo 
bus nužudyti elektros kres^je.
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(Tąsa).

Ji pasigailėjo jo

mano vaiko iš- 
Bet už ką tas 

Dar kas toksai 
Visi eina prie

IR ŠIRDIS REIKA
LINGA.

ftuKslnio Obuolio dlstorija 
t(GRAIKŲ MYTOLOGIJOS ŽIUPSNELIS).
*’ ii Lietuviu kalbon išguldė

ALYVA.

gyjami gražius Apollo jaučius. Po tūlam 
jie sėdo į laivą ir apleido salą.

liet vos tik atsitolino nuo salos, iškilo 
audra, jų laivas pradėjo blaškytis, beveik 
suodamas, taip kaip mažas lukštas. Vėjas

Pagalios Ulysses turėjo irties toliaus, kadangi 
negalėjo išgelbėti savo šešių draugų, kurie buvo 
pagriebti baisiosios Scylla.

Melina lempa skleidė po 
kambarį minkštą šviesą, 
kambaryj buvo ramu ir ty
lu, tiktai jausli ausis galėjo 
išgirsti lengvą šnibždesį 
dviejų alsavimų: lopšyj 
miegančio vaiko ir moti
nos, gulinčios šalia ant 
minkštasuolio.

Tai buvo pirmoji diena, 
kad visi esanti namie leng
viau atsikvėpė. Daktarai 
savo posėdyj patvirtino kri- 
zį. Nuo šiandie vaikas turi 
sveikti, o tasai miegas yra 
tikra geradarybe.

Po dešimts nakčių bemie
gės pirmusyk su palengvi
nimu širdyje motina pra
drįso atsiliepti, bet jaunos 
moteriškės nervai buvo taip 
intempti, kad miegas jokiuo 
budu nepajėgė prispausti 
jos blakstienų; užmerkia 
akis ir vėl atmerkia ir be 
pertrūkio tėmijasi į savo 
mylimą vaikelį. Saldi be- 
valdybė apsiaučia ją visą, 
bet girdi viską ir mato, tik 
nenori pasikrutinti. Taip 
guli ir svajoja... Bet kas 
tai? Uždanga prie durių 
susijudino ir prasiskleidė... 
Ant slenksčio pasirodo aug- 
šta moteriškės esybė, slen
ka lengviai, ramiai, bet rim
tais žingsniais. Staiga su
stoja lopšio pagalvy j. Esy
bė graži, baltuose rūbuose, 
jos veidas skaistus, kaip 
aušra, nuo jos skleidžiasi it 
nuo aušrinės aukso šviesa.

— Ko čia atėjai? Kas do 
viena esi?

Nepažįstama šypsosi.
;— Žinau, kad einu visuoz- 

met ten, kur tik noriu, ir 
visur esu pageidaujamu 
svečiu. Esu — gyvastis. 
Ar nematei kaip per ištisias 
devynias dienas stovėjau 
tavo vaiko pagalvyj, apsau
godama jį nuo mano sesers?

— Tavo sesers?
— Taip. Jos gal nežinai? 

Tai — mirtis. Esame se- 
serįs, bet podraug ir prie
šininkėmis. Sykį man ten
ka pergalėti, kartais jai — 
amžinoj musų kovoj, o ta, 
kuri patėmys, kad pergalė
jimas randasi priešingoj pu
sėj, pasitraukia ii’ nueina. 
Aš pirmutinė atvykau pas 
tavo vaiką, kuomet jis atė
jo svietan, mano sesuo gi 
pasivėlino, tatai pasitrau
kė šalin.

— Tai tu esi gyvastis?! 
— Kaip tai daug esu tau 
dėkinga už 
gelbėjimą!
viskas !... 
prisiartina!
tavęs, apsiaučia tave... — 
Tėmykis!

Jauna moteriškė su iš
gąsčiu tėmijosi kambario 
gilumon, iškur slinko vieni 
paskui kitus asmenįs, tary
tum, siūbuojanti šešėliai tai 
šviesus, linksmi, tai tamsus, 
išgąstingi...

— Ko jie čia nori? ko čia 
eina? Bijausi... Nuvaryk 
juos šalin!

— Pavaryti jų negaliu, 
visuomet vaikščiojame 
drauge, ir kas mane priėmė, 
turi priimti ir mano drau
gus. Vis tai mano vaikai. 
Mano esybės dalys. Daug 
jų, tas tiesa, o taip labai ne
panašus vieni į kitus.

Žiūrėk, štai džiaugsmas, 
o štai nuliūdimas, čia skur 
das, o teifi toliau laimė — 
dar toliau prasikaltimas, 
šalia ano gi‘dorybė.

Jų labai daug, o visi pri
klauso vienai šeimynai, vie
nai čielybei. Mano sesuo 
mirtis visuomet vaikščioja 
viena. Nori, aš užleisiu jai 
savo vietą? Mes esame ne
ramus, trukšmingi, ji gi ty
li, rami.

— O ne, ne, meldžiu ta
vęs, nekviesk jos, pasilik, 
pasilikite visi,' bet jos ne
kviesk! Tegul ji neateina, 
kuoilgiausiai, o jei kuomet 
ateis, tai pas mane, bet ne 
pas tuos, kuriuos myliu, kas 
yra man brangu.

— Nusiramink!

jaunos 
dar ku- 
liudnas, 
veidas, 
stovėjo 

su blai-

Sesuo 
žino, kad aš čionai esu ir ji 
nedrįs ateiti.

Jauna moteriškė paleng
va nusiramino ir jau be 
pirmbuvusios baimės žiūrė
josi į baidyklių minią, ku
rios it šešėliai slankiojo po 
kambarį.

Tėmydama į tas miglotas 
esybes, ėmė palengva pa
žinti skirtingas esybes: ten 
buvo matoma linksmas šyp
so j antis veidelis 
mergaitės, beveik 
dikio, šalia jos 
raukšlėtas senelio 
kuone priešakyj 
dailus jaunikaitis
viu veidu, atsirėmęs ant pe
ties rimtos moteriškės su 
neatmainomu žvilgterėjimu.

Tarpe jų, raitydamos, 
čiužinėjant, skverbėsi ne
aiškus šešėlis, kuris tai 
pranykdavo, tai vėl apsi
reikšdavo, mažas vostik ma
tomas, staiga išsitiezdavo ir 
pasididindavo, apsupdavo 
visus ir išnykdavo, idant 
paskui kitoj vietoj staiga 
pasirodyti.

— Kas yra tasai neramus 
šešėlis? — paklausė jauna 
moteriškė nepažįstamos.

— Tai prasižengimas. Ne
ramiausias iš mano vaikų. 
Stengiasi prie visų prikibti, 
prilipti, su visais susibro- 
liuoti ir tik tiedu štai — ta 
jauna moteriškė ir tasai 
jaunikaitis, jį gali suvaldy
ti, nepasiduoda jo pagundai.

— O kas jiedu do vieni?
— Protas ir tvirta valia.
— Ar trūksta tau valdžios 

išnaikinti visus savo drau
gus: prasižengimą, skurdą 
ir liūdnumą?

— Pamiršti, jogei esu gy
vastis, kad nieko nenaikinu, 
kad aplinkui mane viskas 
gyvuoja, geras ir blogas ir 
niekas nežūsta.

— Tatai prižadėk man, 
tark žodį, kad mano vaikui 
atsiųsi tuos draugus, kurie 
jam atneš laimę, o prašalįs 
nuo jo visus blogumus ir 
pražudin gurnus.

Ir maldaujančiu žvilgte
rėjimu jauna motina ištie
sė link nepažįstamos ranką.

Bet toji liūdnai palinga
vo galva.

— Tas ne nuo manęs pri
klauso. Juk matai, kaip 
jie stumdosi, maino vieto
mis, stumdo vieni kitus; 
taip buvo ir bus visados. 
Tavo sūnūs privalo pats mo
kėti išsirinkti vieną ar ki
tą iš tarpo jų ir sugebėti 
su savimi laikyti.

— Bet kaip tas atsiekti? 
Meldžiu tavęs, pamokink... 
Mes, žmonės, taip esame 
tamsus, kad tankiai patįs 
nežinome, ko nuo savęs no
rime ir kas mums yra išga
ninga; ir tankiai einame su
tiktų tą, kas mus žudo. 
Buk maloninga vargšei mo
tinai, nurodyk, kaip turiu 
vaiką gelbėti, kaip jį apsau-

goti nuo nelaimės. Mel
džiu!

— Gaila man tavęs!... Mė- 
gįsiu tai padaryti, kas yra 
mano gale j e, bet duok žo
dį, kad apart to daugiau 
nieko nereikalausi.

— Prisiekiu tau!
—Tavo vaikui draugauti 

duosiu tuodu: protą ir va
lią. Išmokįs jį visko, jei 
atsidėjęs klausys. Protas 
ir valia, tai geriausi žmo
gaus draugai. Tava vaiką 
jiedu saugos, su jais nekuo- 
met nesuklys, nepasirinks 
to, kas turėtų išeiti blogan. 
Ar esi užganėdinta?

— Dėkoju, dėkoju,, bet...
— Kągi daugiau? —.rūs

čiai paklausė nepažįstama 
— juk davei žodį, kad. dau
giau nieko ncmaldausi...

— Nesirustink,. .nemal
dauju, bet tiktai... protas... 
vienas ir valia... tai perdaug 
žiauru... O Širdis? kaipgi 
su širdimi... ar jos nękuo- 
met neprivalo klausyti ? 
Juk protas taip tankiai esti 
pradžiugomas tobulais pa
linksminimais, meile, gerais 
darbais... . ......

Nepažįstama sujudino pe- 
timis.

— Hm! Jei to nori, ta
tai tegu tavo sūnūs pats vie
nas eina svietan, tegu pats 
taisosi kelią, o nuo tavęs 
priklausys jį pamokinti, 
kaip galima atskirti blogas 
nuo gero, kaip padaryti šir
dies su protu lygsvarą, te
gu jis pažįs mane ir mano 
draugus!... O dabar, buk 
sveika!

Ir tukino pat lengvu, rim
tu žingsniu apleido kamba
rį. Baidyklės susiubavo, 
susiliejo vienon krūvon ir 
kaip tiršta migla išnyko 
kambario tolumoje.

Jauna motina su smarkiu 
širdies plakimu išbudo ir il
gai negalėjo suprasti, ar ji 
miegojo, ar tą viską tikrai 
matė. Švelni, molina šviesa 
apliejo kambarį, yiąur vieš
patavo tįla, pertraukiama 
lygiu vaiko alsavimu...

— Miegok, mano mažuly
ti, miegok. Tegu gyvastis 
tau suteikia protą ir valią, 
o aš tave apdovanosiu šir
dimi...

Viršininkas pašautas.
Londono policijos viršinin
kas, Sir Ed. Henry, andai 
ties savo namais Londone 
pašautas. Piktadaris suim
tas. .

(ADVERTISEMENT).

Svarbus dalykas.
Vienoj iš savo paskaitų 

žymus daktaras pasakė, 
kad svarbiau yra išvalyti 
vidurius, negu pripildyti 
pilvą. Mes tankiai patarda- 
vom, kad negalima leisti 
maisto liekanoms užsilikti 
žarnose, kur jos fermentuo
ja, pūva ir kūną nuodina. 
Geriausis būdas išvalymui 
vidurių ir palaikymui jų 
sveikais ir stipriais, yra 
Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Elixiras. Vi
durių ir žarnų ligose, lygi
nai kaip ir jaknų, kur svar
biausiu dalyku yra neleisti 
prasidėt konstipacijai, ši
tas vaistas duoda puikias 
pasekmes, taipgi ir nerviš
kume, galvos skaudėjimuo
se, reumatiškuose ir neural- 
giškuose atakuose ir mote
rų sirguliavimuose, nuo 
konstipacijos paeinančiuo
se. Aptiekose. Jos. Tri- 
ner, 1333 — 1339 So. Ash
land avė., Chicago, Ill. 
Greičiausį paliuosavimą nuo 
muskulų ir sąnarių skaudė
jimo suteikia Trinerio tepa
las.

XXI. Apollo jaučiai.
Ulysses labai norėjo, idant jau niekur daugiau 

nereikėtų išnaujo priplaukti prie kranto jūrių, kol 
nepasieksiąs savo Ithacos salos, bet jo vyrai buvo 
pailsęnuo kelionės ir jie panorėjo gauti gerą atsilsį 
ant kranto. Tatgi nepaisydami patyrimų, jie nu
plaukė link pirmutinio pamatyto kranto.

Atvykę prie krašto jie atrado labai gražią sa
lą, su skaisčia sriove, žaliomis pievomis ir pavėsiais 
gojais. Tečiaus butų buvę geriaus, idant Ulysseso 
sėbrai butų velik nekados neužtėmiję tą vietą. Jie 
tenai' pasiliko ant mėnesio laiko, kol nesuvalgė visą 
maistą. Tuomet jie užtikę lankoj besiganančius 
gerus jaučius, nekuriuos iš jų užmušė ir suvalgė.

Tie jaučiai prigulėjo dievaičiui Apollui ir jie 
buvo7 labai šventi, taigi kiekvienam buvo uždrausta 
prie jų prisilytėti. Circes persergėjo Ulyssesą ne
judinti jų ir, kad jo vyrai nieko nedarytų, jaigu 
nuvyksiu prie krašto salos. Ji pasakė, kad kokia 
jiems pikta dvasia nepasisuktų, jaigu jie ką veik
tų. Ulysses persergėjo savo vyrus, bet kuomet 
badas juos užpuolė ir jau neturėjo maisto, tat už
miršo ir apie persergėjimą arba nieko iš to ir ne
darė.

Vieną karttą Ulyssesui nuėjus į antrą pusę sa
los, jie vėl užmušė jautį be jo žinios. Kuomet jisai 
sugrįžo atgalios ii’ susekė jųjų pasielgimą, baisiai 
pyko. Jis į juos kalbėjo labai aštriai, jie manė kad 
jis ištikrųjų juos nubausiąs. Bekalbant indomus 
dalykas atsitiko. Kailiai gyvulių, kuriuose buvo 
užmušę, pasijudino ant žolės, kur žmonės juos bu
vo numetę, ir mėsa, kuri virė ant ugnies, ėmė baubti 
kaip gyvi jaučiai.

Kiekvienas pamąstytų, kad po tokio atsitiki
mo jie bijosis ir palytėti tos mėsos. Bet vienas, iš 
būrio pasakė, kad jau blogiau visgi neatsitiks val
gant, nei mirštant badumi. Pagalios jie pasiliko 
dar ant poros dienų ant salos užmušinėdami ir val- 

laikui

didelė 
plevė- 
trimi- 

taVo taip smarkiai, kad sulaužė žemus stiebus ir 
perkūnijos vilyčia pataikė laivan ir sudaužė jį į 
trupučius.

Visi žmonės buvo įmesti į jūres ir paskendo, 
apart Ulyssesso, kuris skęzdamas susigriebė ir pri
kibo prie stiebo. Jisai buvo gana linksmas, gaudy
damas virtynes, kuriomis surišęs stiebą ir kylių 
krūvon. Ir padaręs lyginai lyg kokį troptą, atsisė
do į jį laikydamasis visa pajėga.

Audra tęsėsi kiaurą naktį, o Ulysses vis laikėsi 
savo tropto. Prašvitus rytui, jisai kaip-tik neįpuo- 
lė į jūres ir, o deja! razdamasis išnaujo ankštoj 
perplaukoj tarp Scylla ir Charybdis. Tai buvo 
tiktai akymirkoj, kuomet Charybdisj čiulpusį van
denį į savo milžinišką urvą. Ulysses pamatė savo 
troptą jau beveik prarijime. Tuomet jis savo visa 
spėka šoko, pagavo didelį figos medį ir nusitvėrė 
už vienos medžio šakos, kuris augo viršui urvo, iš- 
leizdamas savo šakotas galūnes ant vandens.

Ką jisai turėjo paskui daryti. Negalėjo pa
siekti uolos, nes uola buvo augščiau jo galvos. Ne
galėjo lipti į medį, kadangi neturėjo vietos kur pa
dėti kojos ant augalo. Jisai nežinojo ką daryti, bet 
vis dar laikėsi iki laikui, manydamas, kad akymir
koj prisieis jam paleisti šaką medžio ir į bedugnę 
apačioj pulti.

Pagalios Ulysses taip susilpnėjo, kad net ne
galėjo laikytis už šakos medžio nei poros minučių. 
Tuoj paregėjo stiebą ir kylių, nes buvo vėl išlengvo 
paleisti nuo Charybdis didelio urvo. Jisai laukė 
kol jie ateis tiesiog žemiau jo. Prislinkus jis pa
sileido nuo medžio. Per didelę laimę nupuolė tie
siai į savo senąją vietą, kuri buvo dar surišta su 
vigve&is. Ūlysses pakėlė akis į dangų ir dėkojo 
diavhiens kiek galėdamas. Jie išgelbėjo jį nuo di
dinusio pavojaus, kuris gal rasi butų ir patekęs.

v W :------
XXII. Calypso.

Smarkios vilnys nešė Ulyssesą ir jo stiebą į 
atviras jūres. Į tą laiką audra jau perėjo, vandens 
paviršius buvo ramus. Per devynias dienas ir nak
tis Ulysses pliuduriavo. Jisai nežinojo, kur esąs 
ir kartais net baimė jį ėmė manant, kad jau dau
giaus nekados nematysiąs žemės.

, Vieną rytą, dešimtoj dienoj, jisai nužvelgė 
krantą, kuris jam rodėsi buvo tai lyg koki labai 
graži sala. Tai buvo sala, kurioj gyveno deivė, gra
ži nimfa vardu Calypso.

Atplaukus Ulyssesui ant tos salos, Calypso tą 
rytą buvo išėjus pasivaikščiotų pakrantėse ir pa
matė Ulyssesą gulintį smiltyse.

ir sakė jam, jaigu jisai eitų su ja į jos urvą, kur ji 
gyvena, tai duotų jam valgio ir sausas drapanas, 
tllysses linksmai ėjo, nes devynias dienas buvimo 
ant jūrių jisai beveik jau buvo apmiręs nuo šalčio 
ir bado.

Calypsos urvas buvo graži vieta. Aplink urvą 
— neišpasakytai puikus medžiai, gėlės, vaisiai, ža
lios pievos ir šaltiniai vandens. Ulysses buvo nu
sistebėjęs ir linksmas ir jisai prabuvo ant salos la
bai ilgą laiką. Tankiai mąstydamas, kad jisai pa- 
siliksiąs ant visados. “Ką-gi daugiaus aš galiu 
daryti!” Būdavo sako pats į save.

Ir ką daugiau jis galėjo? Jo laivai ir žmonės 
visai sunaikinti, ir kur jisai rasiąs jų daugiau? 
Nieko apart Calypsos ir jos tarnų ant salos nebuvo. 
Jie negalėjo pastatyti jam laivo, o jisai vienas irgi 
neįstengė.

Taigi Ulysses gyveno daugelį metų ant Calyp
sos salos. Per ilgą laiką gyvavo smagiai, bet paga
lios jam nubodo. Labai išsiilgo savo tėviškės. Ji 
sai geidė pamatyti savo pačią Penelope ir savo vie
natinį sum; Telamechus. Nuo tuomet, kaip jisai 
išėjo į Troy, Telamechus buvo tiktai kūdikis, bet 
dabar jau turėtų būti suaugęs vyras.

Ulysses tada buvo labai nuošalus. Tankiai bū
davo eidavo į tykią vietą ant salos sėdėti ten per 
ilgas valandas ir mąstyti apie savo rūpestis. Vieną 
dieną Calypso atėjo prie jo, kuomet jisai sėdėjo ir 
žiurėjo ant plačiųjų jūrių, ašaros jam bįrėjo per 
veidus. Ji sakė jam, kad pagalios ir Jupiteris gal 
pasigailės jo ir gal greitai sugrąžįs į savo tėviškę

• prie giminių.
“Tu neturi laivų”, ji tarė, “bet tu gali padaryti 

troptą perplaukti jūrėmis”.
Calypso atvedė Ulyssesą į mišką ir parodė jam 

medžių, kurie butų geri nukirtimui, ir padavė jam 
plaktuką ir kitokių reikalingų prietaisų padaryti 
gerą troptą. Jisai skubiai nukapojo medžius ir pa
darė viską taip greitai, kad į keturias dienas trop- 
tas buvo parengtas pakraščiuose jūrių.

Tuomet Calypso prisakė savo tarnams atnešti 
žiemai maistą, vyną ir kitokių gerų daiktų, kurie 
buvo sudėti į saugią vietą tropte. Pagalios viskas 
buvo surengta ir Ulysses, atsisveikinęs ant visados, 
pradėjo naują kelionę.

XXIII. Neptūno atkeršijimas.
Senieji Graikų poetai turėjo daugybę įvairių 

vardų savo dievams. Juno jie būdavo vadina “balt- 
yanke”, Minerva “mėlinake”, o Neptūną jie tan
kiai vadindavo “žemės purtintojumi”.

Tas buvo geras vardas Neptūnui, nes jis tankiai 
galėjo kratyti žemę, o taiposgi ir jūres, ką Ulysses 
patyrė tuoj apleidęs Cyclopn salas.

J\ CptlUlclS.

Neptūnas neapkentė Ulysseso kaslink Poly- 
phemuso sužeidimo. Cyclopai buvo Neptūno sunai 
ir, kuomet tėvas užgirdo kaip jo sūnūs Polyphemus 
tapo žlibu, jisai tarė:

“Ulysses nekados nesugrįš atgalios į Ithaca, 
nes aš jam visados busiu priešas kelionėj”.

Taigi dabar buvo laikas jūrių karaliui turėti 
priešai jį atkeršijimą. Kuomet Ulysses jau buvo 
kelionėj, Neptūnas tuomet buvo kitoj pusėj kara
lystės pasilinksminime. Bet Ithacos karaliui su
ėjo septyniolika dienų ant vandens ir beveik jau 
užmatė savo gimtinę salą. Neptūnas jį nutėmijo.

Tuomet galingasis jūrių dievaitis iškėlė šavo 
trišakes, arba vyriausią valdžią, ir, pasišaukęs vi
sus vėjus, siuntė juos į visas dalis vandenų su bai
siausiu padūkimu. Akymirkoj audra pataikė Ulys
seso troptą ir sudaužė į šmotelius, o Ulyssesą patį 
nešė net į vidurį sriovės.

Bet jis buvo geras plaukikas ir nepražuvo van
denyj. Plaukė dvi dienas, kol priplaukė žemę, tū
loj vietoj, kur tyki maža upė tekėjo į jūres. Ten 
jisai išėjo ant kranto trumpai atsilsėti. Apsidairė 
aplinkui, kad patyrus, kas do šalis, bet nematė nei 
jokio namo, nei žmonių. Tuomet jis nuvykęs tru
putį toliaus nuo kranto atsigulė ant lapų šešėlyje 
medžio ir miegojo iki rytui.

XXIV. Nausica.
Žeme, kur Ulysses buvo išmesctas ant kranto, 

buvo sala, apgyventa žmonių, kurie buvo labai geri 
ir linksmai. Jie turėjo karalių vardu Alcinus. Ka
ralius turėjo penkis sūnūs ir vieną dukterį. Duktė 
buvo gera ir mylima kunigaikščiutė vardu Nausica.

Vieną rytą pirm Ulysseso atvykimo prie Nau- 
sicos salos, kunigaikščiutė nuėjo su savo tarnaitė
mis prie upės skalbti. Tuose laikuose net kuni
gaikščio dukteris dirbdavo naminius darbus ir mai> 

(Toliau bus),
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įjS Kenosha, Wįs.
Lapkričio 20 d., 11 vai. 

vakare su šiuo pasauliu per
siskyrė porą savaičių pasir
gęs a. a. Antanas Pranciš
kus Petkus, 36 metų senu
mo. Palaidotas savo brolio 
Aleksandro lėšomis iš lietu
viškos šv. Petro bažnyčios 
ant šv. Jurgio kapinių, kur 
laidojami visi lietuviai, 
nes čionai jie savųjų kapi- 

• nhj neturi. Velionis Petkus 
liepos mėn. antru sykiu bu
vo Amerikon atvykęs ir nei 
prie jokios draugijos nepri
gulėjo. Tiesa, jis turėjo 
gerai apmokamą darbą, ko
kių Kenoshoje yra gana 
daug, bet prieš pat ligą vi
sus savo sutaupytus pinigus 
buvo pasiuntęs savo žmonai 
į Kražių parapiją, Raseinių 
ap., Kauno gub. Lietuvoje 
jis apart moteries paliko 
dar 12 metų dukterį Anto
nina ir tėvą Joną 
o Kenoshoje brolį 
drą ir Chicagoje 
giminaičius, kurie
menis buvo atvykę.

Lapkričio 23 d. vietiniai 
slavokai susilaukė savo tau
tos kunigą, Victorą Blahun- 
ką, kuris pamaldas laiko 
lietuvių bažnyčioje ir moki
nas lietuviškai, nes jis čion 
pateko per lietuvių paramą 
prie savo tautos.

Tą patį vakarą “Colum
bia” salėje Liet. T. D. Dr. 
lošė “Švarkas ir milinė”. 
Lošimas nenusisekęs. Žmo
nės neužganėdinti, rugoja. 
Monologą ‘ ‘ Užkabinskienė ’’ 
L. Zulbaitė tikrai artistiš
kai atliko, tik maišė tankiai 
angliškus išsireiškimus.

Lapkričio 24 d. pašelpinė 
draugija “Lietuvos Balsas” 
savo mėnesiniame susirinki
me galvojo, kaip čia prie ši
tos draugijos prikergus ar
tistų ratelį, kad prie vaidi
nimo reikia ir merginų, o 
čia tuo tarpu toje dr-joje 
tik vieni vyriškiai tegali 
prigulėti. Tečiau
naujo neišgalvota ir galuti
nio nutarimo nebuvo. O 
nekuriems norėtųsi ant kiek 
galima kenkti ką tiktai nese
nai susitvėrusiai “Birutei”, 
kuri užsibriežė sau tikslą 
dainas ir vaidinimus. Tą 
pačią dieną del geresnio 
“Birutės” sutvarkymo bu
vo šauktas susirinkimas ir 

„ vietinis klebonas ragino 
skaitlingai susirinkti visus, 
kurie turi talentą dainoje 
arba scenoje.

Prie prelekcijų negalima 
žmonių priprašyti. O va
karinėj mokykloj mokiniai 
it žydo bitės skysta ir ma- 
žinasi. Mat, musų žmogus 
nori, kad jam vienu vakaru 
makaulę mokslujprigrustum. 
Gi to nesulaukęs, ant ryto
jaus pamoja ranka ir dau
giau mokykloje nepasiro
do.

bet paskui ji ėmė augti 
rėmis, auga ir jos turtas”. 
Gaila tik, kad gerb. kalbėto
ja nepasakė, kad podraug 
su nariais ir turtu auga ir 
pati girtybė. Toliaus kal
bėtoja nupeikė merginas už 
nesirašymą prie draugijų, 
išgyrė pati save ir su tuo- 
mi jos kalba pasibaigė.

Paskui prasidėjo šokiai ir 
girtavimas. Buvo daugybė 
sugabenta ne tik alaus, bet 
ir degtinės. Ir kaip liūdna 
širdžiai darosi, kad musų 
moterėlės netik pačios ge
ria, bet kieku galėdamos 
tempia ir vyrus girtybėm 
Gaila tik tokio garbingo 
draugijai vardo, kokį ji ne
šioja.

80 metij, 
Aleksan- 
artimus 

ir į šer-

nieko

J. A. G.

So. Omaha, Nebr.
Lapkričio 10 d. buvo mo

terių balius, Šv. Marijos 
Rožančinės draugijos. Pra
džioje “Birutės” choras su
dainavo keletą tautiškų dai
nelių, kas nemažą padarė 
įspūdį į susirinkusius. Pas
kui viena moterė, matyt, 
minėtos dr-jos pirmininkė, 
išėjo su prakalba. Pirmiau
siai paminėjo dr-jos vardą, 
o paskui pasakė: “Kaip 
vanduo nekados išsyk ne- 

, pasidaro didelis, taip ir mu
sų dr-ja išsyk buvo maža,

na-

Vėjo Vaikas.

Kingston, Pa.
Čionai sutverta lietuviš

kas benas. Man teko išgir
sti bažnytinėje salėje to 
beno praktiką. Jau viduti
niai yra prasilavinęs, tik na
rių permažas skaitlius. O 
juk čionai randasi pakakti
nai vyrukų, kurie galėti! 
prie beno prisirašyti ir, pa
sidarbavus, parodyti sve
timtaučiams, kad ir lietu
viai ne iš kelmo išspirti, kad 
jie groti geriau pataiko ir 
už pačius svetimtaučių/se
nus benus. Tą beną su
tverti daugiausia pasidar
bavo ir darbuojasi p. J. Ku
činskas. Jis pats priguli 
prie beno ir kitus jaunes
nius vyrukus prie ano kal
bina. K. K.

paskui skrajojanti 
su dovanomis. Jau- 
labai dailiai linksmi-

pati draugija kiek

Rockford, Ill.
Musų miestelio nekurie 

lietuviai vis dar nenustoja 
patįs sau darę gėdą ir jei ne 
šokino, tai kitokiuo budu. 
-jįS “snuauĄsnui au iap 
tybėmis ir kitokiomis nie
kybėmis, tai išrandama ki
tokios tam tikslui priemo
nės. Pastaraisiais laikais 
musų “augštai stovintieji” 
žmonės su religijiniais rei
kalais pradėjo kreipties į 
italų kunigą. Nieko nebūtų 
stebėtino, jei mes neturėtu
mėm savo (lietuvio) kuni
go, o lietuviai su reikalais 
kreiptųsi į svetimtaučius, 
bet dabar toksai pasielgi
mas tik juokingas ir mus 
žeminantis...

Vietinė Simano Daukanto 
draugija lapkričio 16 d. pa
rengė pirmutinį savo teatrą. 
Lošta “Jaunavedžių nak
tis”. Publikos prisirinko 
pilna salė. Lošėjai savo ro
les atliko vidutiniškai ir su
sirinkusius sočiai prijuo
kino. Pirm lošimo giedorių 
kuopelė sudainavo “Ant 
kalno karklai siūbavo” o po 
lošimui tie patįs dainininkai 
sudainavo “Noriu miego, 
saldaus miego”. Pasibai
gus dainoms, prasidėjo šo
kiai, 
krasa 
irimas 
uosi.

Ta
pirmiau, ty. spalių 27 d. š. 
m., buvo parengusi vakarą 
paminėjimui gimadienio 
musų garsaus historiko Si
mano Daukanto. Minėtas 
apvaikščiojimas susidėjo iš: 
paskaitų, prakalbų, dainų ir 
deklemacijų. Tą vakarą 
musų vientaučiai pirmąsyk 
išgirdo mus tautinį Himną 
“Lietuva, tėvyne musų” ir 
daugumas susipažino su lie
tuvių historija.

Tai vis Simano Daukanto 
dr-jos triūsas, kuriai verta 
ištarti ačių. Jei ne šitoji 
draugija, musų žmonės ir 
šiandie nežinotų, kas buvo 
Simanas Daukantas ir koki 
buvo musų praeitis.

Ant galo turiu dar pažy
mėti, kad šitai draugijai ir 
sekas, nors ji turi daugiau 
priešų, negu reikia. Jai su
sitvėrus, musų nekurie rėk
sniai pradėjo visa burna 
šaukti, kad toji draugija 
niekai, jos nereikia! O da
bar aiškiai mato jos nau
dingumą.

Turime čionai ir T. M. D. 
117 kuopą, į kurią priguli 
suvirs 30 narių. Tiek narių, 
tai gali ką gero nuveikti, 
bet ant nelaimės tarp jų nė
ra vienybės, o be vienybės 
toli gražu negalima nieko 
veikti tautos lab’.r.

Szitas yra vier||ti(i|s 5c valy
tojas lygus kitų parduodamų 
kaip už

LookFor 
rNameOnj 
Every J| 
Can/$

nitcnen Klenzer yra vienatinis Antiseptišlos valytojas. Išbar
styk sinkoje ir plyšiuose. Jis išnaijcys tarakanus ir kitus vabalus- 
Neužmiršk kad KITCHEN KLEtyZER užezedys Jumis 5 centus.

Baltimore, Md.
Lapkričio 10 d. vietinę 

lietuvių bažnytėlę aplankė 
Jo Myl. vyskupas, visų lau
kiamas svečias. Visos lie
tuviškos draugijos 3 vai. 
vyskupą iškilmingai pasiti
ko. Bažnyčioje susirinku
siems paaiškino ką reiškia 
Dirmavonės sakramentas, 
paskui padirmavojo 280 as
menų. Pasibaigus tai iš
kilmei visus palaimino ir Jo 
Malonybė 
kleboniją, 
gų visai 
klebonas'
turėjo rupinties. 
bažnyčioje dirmavonės me
tu buvo pagirtina. Dabar 
negreit savo bažnyčioje tu
rėsime tokią iškilmę.

T. B.

Lithuanian Library, 
751 Cyrus st., ? .

Valparaiso, Ind.
Vardan L. L. V. U. Drau

gijos, raštininkas —
D. J. Bagočius.

J. Vilnius.“ Pp. 32. Kai
na 20 kap.

NAUJI RAŠTAI.

Dumblynė. Penkiaveiks- 
mė drama. Parašė Dvi Lie
tuvaiti iš Oržeškienės apy
sakos “Niziny”, Vilnius, 
1912. P. Piaseckaitės-Šla- 
pelienės knygyno išleidi
mas. Spaudinta Kuktos 
spaustuvėje. Pp, 44.-

liko nulydėtas į 
Svetimų kuni- 

nebuvo, vietinis 
vienas visakuom 

Tvarka

IR DA KARTĄ KVIE
ČIAME.

Kadangi pirmas mokslo 
metų bertainis Valparaiso 
Universiteto baigiasi 5 d. 
gruodžio šių metų, o sekan
tis prasidės 10 gruodžio; 
taigi visi lietuviai-jaunikai- 
čiai ir lietuvaitės norintieji 
ir norinčiosios pastoti į 
viršminėta mokslo įstaigą 
nuo sekančio bertainio, yra 
kviečiami pribūti ne vėliaus 
kaip 10 gruodžio. Plates
nių žinių geidaujantieji 
kreipkitės į Literatūrišką 
L. V. U. Draugiją sekančiu 
antrašu:

Dobilas. Bludas arba 
Lietuva buvusios Rusijos 
revoliucijos mete. . Roma
nas. Išleido J.- Dobilas. 
Tilžėje, 1912 m. Pp. 428.

“Viltis” iš Vilniaus at
siuntė šiuos savo leidinius 
laikraštyj paminėti:

Lazdynų Pelėda. Vienas 
už visus. — Prie laimės. — 
Kam, delko? — Skriauda.— 
Mano draugė. — Fabrikan
tų protėvis. — Erškėt-rože- 
lės. 1911 m. Vilnius, Kuk
tos spaustuvėje. P. 81. 
Kaina 20 kap,

Šarūnas.
poema
Krėvė

Gintautas, paskutinis
Krivė. 1413 — 1414 m. his- 
torinė apysaka. 125 pusi. 
Parašė S. Paškevičienė.
Kaina 30 kap.

Lietuvių Vartotojų Drau
gijos pagal 1912 m. anke
tos. Parašė P. K. Pp. 32. 
Kaina 7 kap.

J. G-dys. Blaivybė. Kai
na 40 kap. Vilnius, Kuktos 
spaust., 1912 m. Pp. 158.

Susirinkime

Dramatizuotoji
Parašė Vincas 

2 tomai. Kaina po 
60 kap. kiekvienas tomas.

Patamsio galybė. Pen- 
kiaveiksmė drama. Parašė 
L. Tolstojus. Vertė M. Aly- 
tienė. Vilnius. Kaina 20 
kap.

Scenos vaizdeliai. Inteli
gentas, Meilės parodijos, 
Iš geros Širdies. Vertė J.

rČHILF WAH-HAH-GUN-T/V I3Į YtAR5 OLDp<~

Seniausias pasaulyj žmogus, indijonas, turintis 131 me
tus. Jis dabar vieši Chicagoj, žemės parodoje.

v . i............ ; . . - _ .. r :

SUS-MO LIETUV. RYMO- 
KATAL. P. DR. A. REI

KALUOSE.
Rugsėjo 8 d. š. m. Wil

kes-Barre, Pa. buvo Sus. 
L. R. K. P. D. A. atstovų 
susirinkimas.
pirmininkavo prezidentas 
Jonas Vabalas.
bama apie bėgančius reika
lus, bet nieko tuo tarpu 
svarbesnio nenutarta. Iš 
nutarimų svarbiausias bu
vo, kad sušaukti S-mo at
stovų susirinkimą ant lap
kričio 17-tos dienos š. m. 
Tečiau tą dieną susirinkimas 
delei nekuriu priežasčių 
neinvyko ir liko perkeltas 
ant 15-tos dienos gruodžio 
š. m. Susirinkimas prasi
dės taip apie 3-čią valandą 
po pietų bažnytinėj svetai
nėj, Wilkes-Barre, Pa. Vi
sos aplinkinės lietuviškos 
draugijos kviečiama pri
siųsti savo atstovus paskir
tą dieną, kadangi tą dieną 
galutinai bus pabaigtas Su
sivienijimo užmanytas dar
bas. Draugijij atstovai lai 
apsirūpina mandatais, nes 
be mandatų neturės balso. 
Prie musų Susivienijimo 
gali prigulėti bile viena lie
tuviška draugija, kuri tik 
pildys mus nutarimus ir vi
sus reikalus.

Luzerne, Pa. susirinkime 
nutarta sumokėti po $1.00 
iš kiekvienos draugijos lė
šų uždengimui. Visos drau
gijos bus malonios tą nuta
rimą išpildyti, nes nors ma
ži iškaščiai, tečiau visgi pa
sidaro. Jau šių draugijų 
sumokėta:

Šv. Jono Krikšt., Luzeir 
ne, Pa. $1.00.

Šv. Jurgio, LUZerne, Pa. 
$1.00.

Šv. Benedikto, Braddock, 
Pa. $1.00.

Šv. Martino, Braddock, 
Pa. $1.00.

Šv. Antano, Edwardsvil
le, Pa. $1.00.

Visų draugijų inmokėta 
suma bus pažymėta proto- 
kolų knygose ir bus išduota 
atskaita organe. ^Gerbia
mos draugijos tegu nepa
miršta ateinančio susirinki
mo, nes kur vienybė, ten 
galybė.

Su pagarba,
Jonas Kučinskas, raštinin., 
238 Slocum av. Kingston,Pą. 
Jonas Vabalas^ prezidentas, 
7 Webster st., Luzerne, Pa. 
Adv. (51 j

Buvo kal-

Kalėdoms Dovanos.
Kas prisius $3.00 bus pakvituotas ant cielų metų 

už “Kataliką” ir gaus labai naudingą knygą: Sveika
ta arba Tiesus ir Trumpas kelias į Sveikatą. Pamati
nės žinios iš Anatomijos, Fiziologijos ir Ilygienos. 
Rankvedis pradinėms mokykloms ir plačiajai liaudžiai 
žinynas. Sutaisė Dr. A. L. Graičunas.

Šis pirmasis lietuvių kalboje sveikatos žinynas pa
rašytas pagal Europos ir Amerikos garsių daktarų ir 
profesorių veikalus, kaip tai: prof. Dr. Palmer, Dr. Er
za M. Hunter, Dr. M. V. Lee, prof. C. D. Hagar, prof. 
H. W. Conn ir kitus. Tai vis garsiausi žmonių sveika
tos tyrinėtojai ir žmonijos geradariai.

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

Štai kas Sveikatoje dailiai ir visiems prieinama kal
ba aprašyta:

Kūnas kam mums reikia apie jį žinoti.
~ 1) Valgis ir kas iš jo pasidaro. 2) Valgymo budai 

ir virimas. 3) Virškinimas. 4) Valgio rūgimas arba 
fermentacija. 5) Kas yra alkoholis. 6) Kraujo cir
kuliacija. 7) Alsavimas (kvėpavimas). 8) Kūno picl- 
čiai ir judėjimas. 9) Inkstai bei oda ir jų priedermės. 
10) Dirksniai. 11) Pajautinimai. 12) Sveikatai ir li
ga. 13) Parazitai. 14) Privatinė ir vieša sveikata. 15) 
Kaip išplėtojus kūną. 16) Balsas. 17) Kūdikių ir vai
kų prižiūrėjimas. 18) Džiova. 19) Kaip sveikatai už
kenkia vabalai.

Vis tai mokslas ir tai kiekvienam mokančiam lie
tuviškai skaityti prieinamas mokslas už labai prieina
mą kainą. Sveikata nematytas lietuvių kalboje bran
gus veikalas, nes pirmiau jis buvo spauzdinamas tik sve
timose kalbose.

Sveikatos apdarai drūti, stori, antgalvis paauksuo
tas, knygos spauda aiški.

Visos lietuvių laikraščių redakcijos ir daktarai sa
ko, jogei Sveikata, verta aukso tiek, kiek pati sveria.

Toji aukso knyga Sveikata lėšuoja $2.00, taigi viso 
labo vertės yra $4.00

Kas prisius $2.75 bus pakvituotas ant čielų metų 
už “Kataliką” ir gaus naujausio išleidimo knygą: Vie
natinis Savo Rųšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rank
vedis bei žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų 
Ištarimu; Lessons in Reading ir Kaip Tapti Jungtinių 
Amerikos Valstybių Piliečių.

Yra tai praktiškiausias Rankvedis del išmokymo 
gerai skaityti ir rašyti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lie
tuviški žodžiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje ei
lėje teisingas ištarimas. Toliaus seka Žodynėlis Lietu- 
viškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. Čionais su
rinkta svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieni
nėje kalboje. Pagalios talpinusi trumpos pasakaitės ir 
Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo angliš
koje kalboje. O prie galo knygos telpa pamokymas 
tiems, kuire nori palikti Jungtinių Amerikos Valstybių 
Piliečiais. Kiekvienas lietuvis atvykęs į šitą šalį nors 
šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis šito 
krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taigi šitas 
suplementas prie knygos yra labai naudingas delei kiek
vieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti Jungtinių Ameri
kos Valstybių Piliečių. Pusi. 240.

Šitas Rankvedis, drąsiai galima sakyti, kad yra 
parankiausiais delei išmokymo angliškos kalbos. Ka
dangi pirmos laidos buvo spausdinta penki tūkstančiai 
egzempliorių, ir į trumpą laiką išsipardavė. Taigi ga
lima liudyti, kad Rankvedis Angliškos Kalbos gali at- 
gabent lietuviams naudą. Nusipirkite minėtą knygą, 
o kaip kiti, taip ir jus išmoksite anglišką kalbą. Tuo
met nereikės vestis su savimi nė vertėjo į ofisą arba 
teisman, nes pats su pagelba knygos ir lavinimosi galė
site susikalbėti angliškai. Rankvedžio apdarai drūti, 
spauda aiški. Pusi. 240. Toji knyga Rankvedis lėšuo
ja $1.50, taigi viso labo vertės yra $3.50.

Užsisakant dovanas, reikia drauge ir pinigus siųsti 
per pačto Money Orderį arba registruotame laiške ant 
išleistojo raukų, adresuojant šiteip: -

JONAS M. TANANEVIČIA, 
3249-53 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS.

Didelis Pardavimas ant Szvencziu
Vynų ir Likierių.

J. & H. senas California Port, Sherry, 
Muscatel vynas, butelis...........30c gal. $1.00
J. & H. sena rugine arba Bourbon degtine 
butelis....................................... 75c gal. $2.50
J. & H. sena Brandy butelis 75c gal. $2.50
J. & H. geras arakas butelis 75c gal. $2.50

Jeigu J. (SI H, yra ant butelio, reiškia turi būti gera? . -4
Mes importuojam

O’

724 Milwaukee Av 
514 Milwaukee Av. 
1590 Milwauk.Av.

tiesiog visus Rusiškus gėrymus^. Pristatėm 
in visas dalis miesto,

l 1 "II* i ii IIV1,~ IJ •= 

1©HSSTON 52^r HabM _ui 470| s Ash|di Avi

3182 Elston Ave«

Jeigu iškirpsite šitą apgarsinimą ir atnešit į viena iš musn krautuvių 
mes jums suteiksimo butelį vyno DYKAI. * *
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bar Suvalkijoje javai užau
ga jei ne geriaus kaip Pru
snose, tai nei neprasčiaus. 
Ūkininkų jau geresni javai, 
negu dvarų.

Kas girdėt Lietuvoje?
Prusnose išeinantis laik

“Delei darbininkų stokos 
vartoja visokias mašinas: 
pjauti, grėbti, kulti, bulves 
kasti. Aria su dvivagėmis 
žagrėmis. Moka vartoti vi
sokias trąšas. Išnaudoja 
mažiausią sprindį žemės,' 
dabar nepamatysi tarplyšių, 
neigi, senoviškų grabių. .

“Ir drabužiuose matyti 
atmaina. Visi čebatuoti, 
žiuponuoti — net ir prie 
žagrės. Senovės “krupni
kai” jau išnyko, jų vieton 
dirba labai skanius vaisvy
nius iš uogų arba obuolių. 
Komunikacija irgi nepasili
ko užpakalyj, plentais 
vaikčioja automobiliai. Mie
steliai auga, plėtojasi. Lie
tuvių krautuvių yrą kiek
viename bažnytkiemyj, o 
miesteliuose net po kelias 
ir verčiasi neblogai...

Taip pasakojęs londonįe- 
čiams kun. K. Matulaitis. 
Lietuvoje padėjimas išgirta 
kaip geriau negalima. 
Mums regis, kad taip karš
tai giriant bus daug perdė
ta. Rods viskas butų gerai, 
bet del ko kun. K. Matulaitis 
londoniečiams nei kiek ne
paaiškino, kaip žiauriai per
sekioja lietuvius Rusijos 
valdžia?

Matyt, p. Norkūnas retai 
kada skaito “Kataliką”, jei 
tikrai nežino, kas jame pei
kiama ir kas kritikuojama. 
Bile kokią naujai užmegstą 
organizaciją, ar ką kitą lo
giškai kritikuoti, toli ne
reiškia peikti. Taip-gi yra 
ir.su L. R. K. J. Federacija. 
Anuomet, kada p. Norkūnas 
iškėlė aikštėn tos Federaci
jos užsimezgimą ir laikraš
čiams pranešė jos tikslus, 
mes susilaikėme tą visa 
laikrašfin dėti, nes tas da
lykas mums buvo labai ne
suprantamas, juo labiau, 
kad panašiai jaunuomenės 
organizacijai iniciatyva bu
vo ankščiau pasifoO’ , 
Worcester, Mass. Bet ka
da “Draugas” ir “žvaigž
dė” p. Norkūno tveriamą
ją pačią Federaciją ir jos 
tikslus apskelbė, mes nors 
trumpai,-bet mielai tą patį 
paminėjome ir iš savo pu
sės tokį lietuvių jaunuome
nės organizavimą pagyrė
me. Tatai visoks už tai ant 
11 Kataliko ’ ’ užsipuldinėji
mas yra tiesiog tuščias ir 
apie tai nėra daug kas ra
šyti. Kiekvienam juk aiš
ku, kad panašias organiza
cijas gali peikti ir peikia 
tik musų cicilikų organai, 
kadangi cicilikams graudu 
darosi, kad jie neįstengia 
lietuvių jaunuomenės pa
glemžti po savo sparnu.

* * *
Anglekasis ministeriu!
Pennsylvanijos angleka- 

sių unijos viršininkai iškal- 
no pradėję rupinties, kad 
busimame Suvienytų Vals
tijų demokratinian kabine
tan pirklybos ir darbo sek
retoriumi butų paskirtas 
buvęs minėtos unijos sekre- 
torius-išdininkas, William, 
B. Wilson. Wilson buvęs 
kongresmanu, bet pastarai
siais rinkimais neišrinktas. 
Delei Wilsono kandidatūros 
į ministerius šį mėnesį bu
sianti atlaikyta specialė an- 
glekasių unijos konvencija. 
Wilson, pats darbininkas, o 
be to buvusis organizacijos 
viršininkas, į kurią tai or
ganizaciją priklauso dau
giausiai atėjūnai, butų la
bai ton ministerio valdvie- 
tėn atsakantis, nes kaipo 
naturalis imigracijos bičiuo- 
lis, galėtų ateiviams labai 
daug kuo palengvinti, pa
naikintų visus tuos vyriau
sybės “ cirkuliorius”, ku
riais spaudžiama uostuose 
atėjūnai.

Panašiai protauja angle- 
kasių unijos vadovai. Bet 
mums toksai protavimas iš
rodo keistas, nes daugumas 
tokiuo budu mielai panorė
tų likties ministeriais, o rasi 
dar ir augštesniais valdinin
kais.

** * 
Milijonierius pasakoja apie 

svieto gerumą.
Kas galėjo tikėties, kad 

milijonierius Carnegie yra 
toksai didis filozofas, ku
riam nesenai iš lupų išplau
kė šie žodžiai: “svietas yra 
geras”. Žinoma, kad svie
tas yra “geras” jam ir vi
siems kitiems milijonie
riams, bet tas pat svietas 
yra blogas milijonams varg
dienių, kurie kenčia nuola
tinį skurdą ir badą.

Milijonierius Carnegie 
nesenai apvaikščiojęs savo 
77 metų gimimo sukaktuves 
ir prie tos progos namiš
kiams ir susirinkusiems 
svečiams pasakęs kalbą, iš- 
sireikšdamas, kad svietas 
esąs “geras”, o sviete mo
teris gražios kaip... angelai.

raštis “Birutė” Didžiosios 
Britanijos lietuvių reikalų 
skyriuje aprašo, ką nesenai 
Londono lietuviams papasa
kojęs apie Lietuvą kun. K. 
Matulaitis, Londono lietu
vių parapijos klebonas, ku
ris šiemet kelis mėnesius 
viešėjęs Lietuvoje. Jam 
sugrįžus Londonan, draugi
ja “Rūta” jo pasveikinimui 
parengusi pasilinksminimo 
vakarėlį, kuriame kun. K. 
Matulaitis susirinkusiems 
štai ką pranešęs apie Lietu
vą:

“Per penkerius metus 
Lietuvoje daug invyko per
mainų. Plėšikų, privisusių 
per “cicilikmetį”, jau nėra. 
Vieni užrubežin išdūmė, ki
tus policija sugaudė, o tre
ti, taip sau, kaip seni vil
kai besivalkiodami galą ra
do. Dabar Lietuvoje ramu. 
Bet nemanykite, kad lietu
viai angelais virto. O, ne! 
Dar gal turėsime 10 — 15 
metų laukti, kol šviesesnė 
karta užaugs. Dar ypač 
Naumiesčio apskrityje kas 
atlaidai, tai vieną skerdžia 
aut apieros dievaičiui Ra
gučiui už jo suteiktas ma
lones: alutį ir degtinę. Sa
kau, skerdžia, nes tame ap
skrityje nerasi akmens nei 
dantims pakalinti, tad vie
toj akmenų vartoja peiliu
kus. Indomųs prajovai, 
juk šiaip Naumiesčio apskri
tis kulturingesnis už kitus 
Lietuvos kampus. Kaip 
kauniečiai dabar rėžo so
džius į kolionijas, taip su
valkiečiai dalina dideles 
parapijas į mažesnes.

“Mokyklų pirm penkerių 
merų paprastai būdavo tik 
po vieną valsčiuje, dabargi 
rasi 4, 5, o kitur net 7 mo
kyklas.

“Valdžia dabar ragina 
steigti mokyklas ir duoda 
pašelpą. Jei tik valsčius 
apsiima mokėti mokytojui 
ąlgos 150 rub. metams ir 
duoda 2 margu žemės, tai 
valdžia nuo savęs prideda 
mokytojui 450 rub. algos, 
medžio iš girios dovanai ir 
dar 1.500 rub. mokyklos pa
statymui.

“Dabar kas 3 ar 4 vers
tai — mokykla. Aukštes
nių mokyklų irgi daug dau- 
giaus. Marijampolėje pav. 
yra dvi gimnaziji — ber
naičiams ir mergaitėms. 
Da rūpinasi atidengti ber
naičiams progimnaziją. Vil
kaviškyje dvi gimnaziji — 
bernaičiams ir mergaitėms. 
Kibartuose ir gi dvi — ber
naičiams ir mergaitėms. Vi
sos mokyklos, kaip pradinės, 
taip ir gimnazijos kimšte 
prikimštos, kaip aviliai bi
čių. Matyti, kad jau žmo
nės suprato mokslo naudą.

“Ir ūkininkai dabar daug 
turtingesni, nuo 20 — 30 
margų išsigali sūnų arba 
dukterį leisti gimnazijom 
O tai vis ačiū “Šaltinio” re
dakcijai, kuri, užlaikydama 
labai gerą agronomą, p. To
toraitį, išmokino musų ūki
ninkus žemę išdirbi. Da-

L. R. K. Jaunuomenes 
Federacija.

Lietuvių Rymo Katalikų 
Jaunuomenės Federacijos 
tvėrėjas, p. M. A. Norkū
nas, prašo musų atspauzdin- 
ti laikraštyj sekantį jo laiš
ką ir į aną nors trumpais 
žodžiais atsakyti. Štai ta
sai laiškas:

“Meldžiu man paaiškinti, 
argi yra kas priešinga lie-* 
tuvių tautai, jei Amerikoj 
imta organizuoti Lietuvių 
Rymo Katalikų Jaunuome
nės Federacija? P-nas M. 
Ruseckis nesenai viename 
susirinkime viešai apreiškė, 
kad ir “Katalikas” minėtą 
organizaciją kritikuojąs, ta
tai ji esanti ne taip jau 
daug ir gera. Nors aš my
liu skaityt visus lietuvių 
laikraščius, išėmus raudo
nuosius, tečiau p. Ruseckio 
žodžių negalėjau užginti, 
negalėjau pasakyti, kad tas 
netiesa, kadangi nors ir 
akyviausiai laikraščius 
skaitytum, visgi žmogus 
gali apsirikti, praleisti vie- 
ną-kitą straipsnį ir nepatė- 
myti, kas kur tokio svarbaus 
rašoma, taigi, rasi’ ir “Ka
talike” tas galėjo būti, bet 
man neteko patėmyti. Jei 
“Katalikas” kuomet nors 
Federaciją kritikavo, mel
džiu paaiškinti, kas butų 
per blogumas, jei musų jau
nuomenė butų suorganizuo
ta vienan federacijos ryšin. 
Meldžiamieji, nepasigailė- 
kit vietos šiam mano laiškui 
ir viešai apkaltinkite tuos, 
katrie ant minėtos dirvos 
tarp jaunuomenės darbuo
jasi, jei jaunuomenės suor
ganizavimas butų nereika
lingas. Bet jei “Katalikas” 
tos Jaunuomenės Federaci
jos nėra kritikavęs, taigi 
“K-kas” ir negali but var
tojamas kaipo įnagis prieš 
minėtosios organizacijos au
gimą. Organizacijos reika
lai nepriklauso pavieniems 
asmenims, bet tai darbas 
viešas ir jis yra kiekvieno 
tėvinmeilio nuosavybe. Su 
augšta pagarba M. A. Nor
kūnas”. '" ■.....

Tokieihs "‘visuomet yra 
gerai, ifit? j'ų nuomone ir 
svietas 44- geras.

L* ♦

Rusijoš dumon atstovai.
Nuo Kaurio gub. išrinkta: 

Martinai Yčas, baigęs uni
versitetą, advokatas; Myko- 
kolas Januškevičius, išėjęs 
gimnaziją ir Pranas Keinys, 
baigęs liaudies mokyklą. 
Jie visi lietuviai, tik ne vie
nodų pažiūrų, būtent, Yčas 
yra tautininkas, o kitu du 
— pirmeiviu.

Iš dvarininkų pusės nuo 
Kauno gub. perėjo Fel. Rač
kauskas, ęndekas, o “ nuo 
miesto žydas Fridmanas.

Lietuvių taigi ketvirtoje 
durnoje, kaip ir pereitoje, 
bus penki, būtent: iš Suval
kų gub. — kun. Laukaitis, 
iš Kauno gub. — Yčas, Ja
nuškevičius ir Keinys ir iš 
Vilniaus gub. — Cijunėlis.

** *
Ettor, Giovannitti ir Caru

so paliuosuoti.
Mieste Salem, Mass, pri- 

saikintųjų teismas paliuosa- 
vęs nuo yisokios atsakomy
bės, ty. išteisinęs darbinin
kų vadovus, Ettorą, Gio
vannitti ir Caruso, kurie 
buvo kaltinami už AnnosLo- 
pizzo nužudymą Lawrenco 
darbininkų - straiko metu. 
Jų teismas tesėsi kelias sa
vaites. Kapitalistai griež
tai buvo- užsispyrę juos ap
kaltinti, jei nepasmerkti 
mirtin, tai nors uždaryti ka- 
lėjiman, tečiau teismas kaip 
del dide.snio kapitalistams 
piktumo ėmė visus tris ir 
išteisino.;

Tai žymus Amerikos dar
bininkų judėjime atsitiki
mas.

♦ ♦
r.

Bagočius išstojęs iš L. S. S.
“Kovoje” (No. 47) So

cialistų Sąjungos sekreto
rius J. Stasiulevičius rašo, 
kad Bagočius liuosu noru ir 
oficialiai išstojęs iš Sąjun
gos, nes jis nenorįs daryti 
sąjungiečiams nesmagumų, 
kuomet jam reiksią su S. L. 
A. tąsyties už jo “ypatos” 
apšmeižimą. '

Vadinasi, Bagočius paju
tęs, kad bus iš Sąjungos 
prievarta, kai kad iš S. L. 
A., prašalintas, tatai pats 
pasitraukė.

Tasai žmogelis nei vienoj 
lietuvių organizacijoj negali 
sušilti.

** *
Mirė lietuvis literatas.
“Litwa” rašo, kad spalių 

1 d. š. m. Vilniuje pasimi
ręs plačiai žinomas lietuvių 
visuomenei Antanas Me
dekša, turėdamas 67 metus 
ir paėjęs iš Kauno gub. — 
Velionis 1863 metais daly
vavęs lenkmetyj ir palikęs 
labai daug indomių dalykų 
sulyg paties lenkmečio, o 
taippat apie savo kelionę 
užsienin, t ’

Literatas A. Medekša pa
rašęs keletą gana rimtų 
dalykų lietuvių ir lenkų kal
bose. Kaipo tikrai inteli
gentiškas ir plačių pažiūrų 
žmogus,. jis į savo raštus 
įnešęs dąug ęvarbių žinių ir 
dokumentalių prirodymų.

** *
Revizijos pasekmės.

“Aušroje” skaitome:
“Pernai iš Peterburgo 

buvo atsiųsta Vilniun revi
zoriai. Revizoriai peržiu
rėjo Vilniaus vyskupijos 
kaneelerijos darbus ir dabar 
traukia atsakomybėn buvu
sį vyskupo sekretorių kun. 

Šimanskį ir sekretoriaus pa
dėjėją kun. Senkevičių. Jai- 
gu nukaitintų, bausmė juos 
laukia labai didelė”.

Tai vis endekizmo pasek
mės.

* .< *
Lietuvių duosnumas!

Iš “Vilties” tenka patė
myti, kad nekurie lietuviai 
net slaviais ėmę jau rupin
ties. Štai “Vilties” redak
cijai Panevėžio lietuviai 
prisiuntę 4 rub. ir 50 k., 
tuos-pinigus skirdami “sla- 
viams, kovojantiems su 
turkais”. Savų opių reika
lų jokiuo budu negali ap
rūpinti, o čia ve kam pini
gai barstoma!

MAKEDONIJOS IR AL
BANIJOS GYVENTOJAI.

Turkijos nuosavybės Eu
ropoje, kurios dabar yra 
karo tikslu ir regykla, kaip 
žinoma, susideda iš Make
donijos ir Albanijos. Beto, 
Makedonijos vakarinė da
lis praminta Senąją Serbi
ja, o rytinė — Tracija. 
Tos šalįs, iš didesnės dalies 
apgyventos krikščionimis, 
lig 14-tam metašimčiui pri
gulėjo Graikų ciesorystei ir 
savo neprigulmybės neteko 
tik pirm šimto metų prieš 
Konstantinopolio puolimą. 
Turkijos jungas ant tų ša
lių užgulė keliems metašim- 
čiams; tečiau jų gyventojų 
kilties susipratimas, parem
tas ant religijinio skirtin
gumo, užsilaikė nenusilp
nintas net lig šiai dienai. 
Turkija sugiebė tuos gy
ventojus pavergti, paskui 
smaugti, subėdninti ir iš
naudoti finansiškai, nesų- 
giebė tečiau jiems antmesti 
savo islamą ir tas taigi ap
saugojo visus tuos krikščio
nis nuo suturkėjimo. Tei
singai yra pasakęs garsus 
orientalistas Fallmerayer, 
kad osmanų viešpatavimas 
galįs but palyginamas su 
pompejane lava: lavą pra
šalinus, atrandama viskas 
tokiame padėjime, kokiame 
butą pirm metašimčių Ir 
ištikro, kuomet 1868
metais prašalinta turkų la
va nuo Dunojaus kuni
gaikštysčių, po ana susek
ta nepalytėta rumunų tau
tybė; 1878 metais iš po tos 
lavos atkasta bulgarų tau
ta, panašiai kai kad 1829 
metais graikų tauta.

Beabejonės penki meta- 
šimčiai turkų viešpatavi
mo padarė žymią intekmę 
ant tautybės santykių Ma
kedonijoje ir Albanijoje. 
Nuo turkų viešpatavimo 
nepriklausomos intekmės 
tenai pasitaikė įvairios tau
tinės perversmės, vidujinės 
kolionizacijos ir išsiplėti
mas tvirtesnių tautų, kaip 
tai bulgarų ir graikų. Šian
dieniniai tautiniai santy
kiai taigi neapsakomai su- 
sinarstę, ypatingai Make
donijoje. Viename mieste 
tankiausiai gyvena kokių 
penkių tautų gyventojai. 
Turkijos statistika Europo
je, mažai teisinga, suteikia 
mums žinias tik iš religiji
nio, bet ne iš tautybės at
žvilgio gyventojų stovį. No
rint tatai susipažinti su et
nografiniais santykiais tose 
šalyse, reikia naudoties vi
sai klaidingomis ir tenden- 
cijinėmis serbų ir bulgarų 
statistikų žiniomis, kadan
gi kaip vieni, taip ir kiti 
darbuojasi tik savo naudai.

Sulyg bulgarų statistikos 
(rimtesnės), Salonikos vi- 

lajete (pietinėj Makedoni
joj) gyvena 466.050 bulga
rų krikščionių ir 98.590 bul
garų mahometanų, 333.440 
turkų, 168.500 graikų, po 
kelis desėtkus tūkstančių 
kucovoloehų, žydų ir čigo
nų, sykiu 1.165.390 gyven
tojų. Kossovo vilajate, ty. 
šiaurinėj Makedonijoj arba 
t. v. Senojoj Serbijoj gyve
na tik 89.350 turkų, 251.800 
bulgarų krikščionių ir 13- 
680 bulgarų mahometanų, 
418.250 albanų mahometa
nų, 112.850 serbų, 19.740 al
banų katalikų ir 9.700 či
gonų. Iš tų skaitlinių ma
toma, kad bulgarų statisti
ka priskaito prie bulgarų 
didesnę dalį tų gyventojų, 
kuriuos serbai reklcmuoja 
savo tautybei. Serbijos raš
tininkas Gobcevič, kuris 
tautinius santykius ištyręs 
ant vietos, pasakoja, kad 
Kossovo vilajete visai nesa
ma bulgarų, o užtaigi ten 
gyveną 415.300 serbų krikš
čionių ir 236.420 serbų ma
hometanų ir tai prirodo 
tuomi, kad tie gyventojai 
rašyboje nevartoja bulgarų 
raidžių. Vienok — priešin
gai tam tvirtinimui —.dau
gumas makedonų jaučiasi 
oulgarais, o tik t. v. Seno
joj Serbijoj (pasienais Ser
bijos, Černogorijos ir Bos
nijos) gyvuojantis serbų 
tautybės susipratimas. Pa
galiau vakarinėj Makedoni
joj (Monastiriaus vilajetas) 
regis gyvena 330.000 bulga
rų krikščionių ir 29.000 bul
garų mahometanų, 217.000 
albanų mahometanų ir 10- 
000 albanų rytinių apeigų, 
taippat mažos kiekybės tur
kų, graikų, makedonų volo- 
chų, čigonų, žydų ir čerke
sų.

Taigi, abclnai imant, Ma
kedonijoje gyvena:
Turkų .................... 544.000
Bulgarų krikšč... 1.028.000 
Bulgarų mahom. .. 136.000 
Albanų mahom. .. 639.000 
Albanų ryt. ap.........12.000
Albanų katal............. 9.740
Graikų ................... 230.000
Žydų........................... 61.000
Čigonų .....................  40.000

Viso 2.919.000 
Albanija susidaro iš vila- 

jetų Skutari ir Janina, ku
riuose gyvena:
Turkų ..................... 22.000
Albanų mahom........ 260.000
Albanų ryt. ap....... 110.000
Albanų katal...........  165.000
Serbų krikšč............. 30.000
Serbų mahomet......... 40.000
Bulgarų krikšč......... 20.000
Graikų .. ................... 110.000
Macedovolochų .....  190.000

Viso 947.000
Turkai — kaip iš tų 

skaitlinių matoma — apsi
gyvenę didesniais būriais 
vientik Rytuose ir Pietuo
se, paskui neskaitlingai vi
suose miestuose, kaipo val
dininkai ir kareiviai. Jų 
jėgos tečiau ant tiek yra di
desnės, kad su jais tankiai 
ranka rankon eina ten gy
venanti mahometanai bul
garai, serbai, albanai ir 
graikai.

Graikai daugiausiai yra 
apgyvenę pietinę Makedo
niją, Egejaus jūrės pakraš
čius, pusiausalį Chalki ir 
Olimpo apylinkes, paskui 
mažai skaitlingiau ncku- 
riuos Makedonijos miestus, 
kaipo pirkliai. Skaitlin
giausiai Makedoniją apgy
venę bulgarai, ypatingai jos 
rytines dalis. Šiaurvaka- 
ruose randasi serbų sody
bos, žemiau gi albanų. Ku- 
covolosai (vadinami dar 
macedovolosais arba ziuza- 

rais), romanų paėjimo, gy
veną išsisklaidę kaip čigo
nai kilnodamiesi iš vienos 
vietos kiton. Juos savo 
globoj laiko Rumunija.

Albanija tirštai apgyven
ta albanais, vientik pietinę 
jos dalį skaitlingiau yra ap
gyvenę graikai. Albanijoj 
išviso albanų skaitoma 1- 
200.000. Jie visi pasidalinę 
į tris sau priešingas dalis, 
katalikus, mahometanus ir 
rytinių apeigų išpažintojus. 
Albanai atsižymi drąsa, 
narsumu ir priešingi viso
kiai valdžiai. Turkija vi
suomet su anais turėjus 
daug nesmagumų.

RUDENS VAKARAS.

Saulė leidžias, raudonuoja, 
Mėnuo baltas stypso jau;
Vėjas kaukia, aimanuoja 
Miškas ūžia vis garsiau...

Paukščiai, gyviai kaž-kur 
dingo,

Lyg visai dabar jų nėr; 
Žemė juoda ta sustingo 
Ir skaistumo to nebėr!...

Vilnįs veržias, mušas, skal
dos

Orchard Lake’o ežere;
Ve žmogus luotelyj nardės, 
Kriokia-šniokščia ten, aure!

Lapai blaškos it be vietos, 
Kur pažiūri — pilna jų;
Vėjo šalto rankos kietos 
Juos nuplėšė nuo šakų.

Pliki, nuogi medžiai stūkso 
Beviltingai sau miškuos’; 
Viskas, rodos, liūdi dūkso... 
Nesmagu nūnai laukuos’!...

Einu vienas ir durnoj u 
Apie ką, pats nežinau, 
Tai ranka kaž-ką sumoju, 
Tai vėl nieko nemanau.

Vėjas galvą baisiai darko, 
Stengias skrybėlę nutraukt;
Apsiaustėlį taippat “tvar

ko” —
Turbūt nori man’ pas

maugt... 
Vaidevutis.

Orchard, Lake, Mich.
10.XI.1912.

Nesusipratimas. Mek: 
ko federalė kariuomenė ties 
Chaleo nakties motu buvo 
užtikus revoliucionistų būrį. 
Federalės kariuomenės va
das aną perskyrė į dvi dali, 
norėdamas geriau revoliu- 
cionistams kailį išperti; bet 
patamsy j tos abidvi dalįs 
tarpe savęs pradėjo šaudy- 
ties, o revoliucionistai sa
vais keliais nuėjo. Abidvi 
federalės kariuomenės dalįs 
daug nukentėjusios.

Bulgarijos sostinė. Vie
nas Bulgarijos dienraščių 
rašo, kad caras Ferdinan
das turėjęs apreikšti, jogei 
Konstantinopolis turįs lik
ties Didžiosios Bulgarijos 
sostine.

Koreos sostinėj Soculo at
naujinta koreonų byla, kal
tinami] gubernatoriaus Tc- 
rauchi, japono, nužudyme. 
Pirmąją byla visi kaltinin
kai buvo pasmerkti kalėj i- 
man nuo 5 ligi 10 metų.

Zapatista! savo veikia. 
Meksiko zapatistai senoviš
kai siaučia valstijose More
los, Mexico, Puebla ir Gu
errero. Valdžia į tas vals
tijas pasiunčius kariuome
nę, kuriai įsakyta revoliu- 
cionistus visokiomis prie
monėmis naikinti.
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S. Biežis.

5 LAIKRAŠČIŲ SKAI
TYMAS.

(Tąsa).
Žmogus, turįs 

daug laiko pašvęsti šitiems 
reikalams, gali su nemažu 
nuoseklumu studijuoti bė
gančius draugijinius klausi
mus per laikraščius ir kny
gas, apie kurias kitą sykį 
pakalbėsime. Beveik kiek
vienas laikraštis daugiausia 
vietos duoda apsvarstymui 
gyvenimo reikalą, jaigu tik 
išėmus pašvęstus tam tik
riems kitokiems tikslams, 
kaip tai: grynai moksliški, 
dailės ir panašus. Tat ati
džiai skaitant rimtus laik
raščius galima giliai įžvelg
ti į gyvenimo bėgį. Tokiuo 
budu pasirodo, kad laikraš
čiai, abelnai imant, yra 
veidrodžiu žmonijos veiki
mo, nuomonią bei žengimo 
tulon linkmen. Kas-gi ne
nori į gyvenimo širdį įeiti, 
ty. tikresnėje spalvoje ma
tyti žmonijos stovį? — 
Kiekvienas to trokšta. O 
tą galima atsiekti skaitant 
laikraščius; bet reikia dar 
pridurti, kad tik skaitymas 
su nuodugniu supratimu žo- 
džią, sakinią, paragrafą ir 
čielą straipsnią tegali atsa
komą naudą atnešti, arba 
kitais žodžiais išsireiškiant, 
tik galutinas supratimas 
minties, kuri išreiškiama 
žodžiais, tegali duoti atly
ginimą. Šį punktą paėmus 
trumpai, pasirodo, kad laik- 
raščią skaitymas yra durįs 
į gyvenimo kambarį, kame 
matai visą draugiją ir turi 
ją tyrinėti iš visą galimą 
pusią. Juk kiekvienam 
žmogui jo draugijinis stovis 
yra labai svarbu, nes nuo to 
priklauso jojo visos sąly
gos: nelaimės, gerbūvis ar
ba vienu 
likimas.

Vienok 
čiai dar 
daugumoj 
trumpas 
srities ir 
mus, paaiškinimus nekurią 
mokslo dalyką.

Laikraščiuose vargu butą 
ieškoti plataus ir nuosek
laus kokio nors moksliško 
dalyko išguldinėjimo, nes 
tas turi savo vietą — mo
kyklas bei knygas, kame tą 
visą pilname savo išdidume 
galima rasti. Tečiaus man 
atrodo, kad ir laikraščiai 
šiame atvejyje turi svarbią 
prasmę. Štai kodėl: juose 
randame pranešimus apie 
naujus kokius nors atiden
gimus ir išradimus, kas jau 
apsišvietusį žmogą pagelb- 
sta neatsilikti nuo laiko. 
Toliaus, tai viename, tai ki
tame laikraščio numeryje 
randame apkalbėjimus, 
nore ir neplačiai, tokią da
lyką, kuriuos tegalima butą 
sutikti tam tikrose knygo
se arba išgirsti mokyklose. 
Šičia ir visai negalima tikė
tis rasti plačius bei tam 
tikroje formoje išguldinėji- 
mus; bet visąsvarbiausia, 
tai tas, kad abelnas žmogus, 
kuris neturėjo progos mo
kyklą lankyti ir knygą 
skaityti, pamato tokius da
lykus, kuriuos neskaitant 
laikraščiu visai nebūtą nei 
girdėjęs per visą savo am- 
žią, ty. juose randame tik 
pasakymą, jaigu taip gali
ma išsireikšti, kad tokie ir 
tokie dalykai randasi ant 
svieto. Štai čia ir užsine- 
ria visa svarba, nes tokis 
dalykas sukelia žmogaus 
žingeidumą, ir jau nuo čia

progos

žodžiu įdėjus —

šiuomi laikraš- 
neapsirubežiuoja: 

dai randame 
žinias iš mokslo 
taipgi apkalbėji-

atsiveria jojo akįs, pradeda 
blaiviau žiūrėti.

Daleiskime, 
perskaito kokį 
straipsnį, kuris 
sime, nėra visai aiškus ar- ■ 
ba net nesuprantamas. Jį 
apkalbamas dalykas užžin- 
geidauja ir jis nenusimalšįs 
tol, kol duotą daiktą kiau
rai nepermatys. Išsyk te
kis skaitytojas gal ko nors 
paprašys šio jam nesupran
tamo klausimo išaiškinti., ir, 
persistatykime, negaus už
ganėdinančio atsakymo. Da
bar, beabejonės, vienokiuo 
ar kitokiuo budu jis atsilan
kys kuygynąn, kame jau 
pataikįs susirasti knygą, 
kuri plačiai bei nuodugniai 
išguldo jo klausimą. Čia 
jis pats arba, teisingiau sa
kant, toji knyga duos pil
nai ir suprantamai išaiški
nimą to dalyko. Tas visas 
nebrangiai lėšuoja ir be
veik nieko, nes randasi dau
gel knygynu ir skaityklą, iš 
kurią be jokio užmokesčio, 
tik palikus knygos vertės 
užstatą, galima net į namus 
parsinešti ir ten turint po 
truputį liuoso laiko sau 
skaityti.

Dar čia ne viskas. Pana
šus žmogus nuėjęs knygy
nai! ir bevartydamas kny
gas, žodynus, enciklopedi
jas, dar užtiks daugiau jam 
nesuprantamą, vienok di
džiai žingeidžią dalyką, ku
riuos jau nepraleis pro au
sį nesuradęs teisingo išaiš
kinimo. Juo toliau, tuo 
daugiau, kaip patarlė sako: 
juo toliau miškan, tuo dau
giau malką. Panašiai žmo
gus elgdamasis, štai ką ap
turi: pirma, nepraleidžia 
kur smuklėse arba šiaip jau 
kokiose nešvariose vietose 

1 sunkiai uždirbtą pinigą; 
antra, netik palaiko, bet ir 
pasimokina kaip reikia už-

■ laikyti savo sveikatą — vie
nintelį brangiausi turtą; ir

■ trečia, palieka turtuoliu 
: protiškai, ty. sužino kaip 
j galima geriau gyventi su- 
• tveriant geresnes sąlygas,
■ pamato kas jis pats yra, 
i kur stovi ir kam prilygsta,

įžvelgia gamtos taisykles, 
kuriomis viskas yra tvar
koma, žodžiu sakant, iš
moksta teisingiau dalykus 
svarstyti, atskirti gerą nuo 
blogo ir jau į visus apsi
reiškimus žiuri pilnai atvi
ra akim, ne su baime, bet 
su žingeidumu. — Jis lieka 
protišku milžinu.

Vienok šičia skaitytojas 
gali paklausti sakydamas: 
“Aš, daleiskime, galiu žino
ti, kas yra historija, zoolo
gija, fiziologija, geologija, 
astronomija, draugijiniai 
mokslai (politiška ekonomi
ja, sociologija ir kiti šios 
rąšies) ir taip toliaus, bet 
argi tas man duos geresnę 
duoną?” Atsakymas pa
tvirtinantis. — Historija 
duoda supratimą, kaip žmo
nija gyveno praeituose am
žiuose, kaip ir kokiais ke
liais ji žengė pirmyn kol ne
atsirado, kur dabar besan
ti. Tas perstato visą eilę 
žmonijos vystimosi. Zoolo
gija parodo gyvūną gyveni
mą, ją sąryšį su kitais ir 
taipgi paskiria žmogui vie
tą visos gyvūnijos viešpaty
stėje. Čia jau žmogus žino, 
kur besąs. Fiziologiją su
teikia žinias apie organiz
mą veikimą, kokias parei
gas turi žmogaus atskiri or
ganai. Taippat pasako apie 
valgį, jo pasekmes iš svei
katos atžvilgio, kas nema
žai prisideda prie valgio 
ekonomijos ir hygienos.

skaitytojas 
mokslišką 

jam, saky-

Geologija-gi pasako že
mės sudėjimą, ant kurios 
mes gyvename, ir kuri mus 
visus maitina.
ka geologija išaiškina že
mės paėjimą sykiu su visa 
gyvybe, kas apšviečia evo
liucijos teoriją. O garbin
goji astronomija nuosekliai 
išdėsto apie dangiškus kū
nus, pasako kas yra saulė, 
šaltinis viso ko, ką mes čia 
turime ant žemės, taipgi ir 
musą pačią. Besimokinda
mi astronomiją sužinome, 
kas yra žvaigždės, kometos, 
planetos — žodžiu sakant, 
atidaro duris dangiško gar
bingumo. Draugijiniai 
mokslai, kurie tiesioginiai 
žmonių liečiasi, perstato vi
są žmonijos sutvarkymą, 
besirėdymą, atsinešimą vie
ną luomą į kitus, jąją są
ryšį. Arba kitaip sakant, 
iš čia sužinome, kmAfoes 
esame ir prie ko priklauso
me žmonijos tarpe.

Šaltiniu šio viso suaugu
siam žmogui labai dažnai 
esti laikraštis, kuris tarna
vo, tarsi, raktelis užvedimui 
tampros laikrodžio, kuris 
vieną sykį užvestas jau tei
singai matuoja laiką. O tas 
visas veda prie geresnės 
ateities, • prie laimingesnio 
gyvenimo, išvclkaut iš 
skurdo bei skriaudos klam
pynės.

Pažiūrėję historijon, la
bai aiškiai galime matyti 
apšvietos pasekmes. Pav., 
kada Suvienytos Valstijos 
tvėrėsi į savistovią viešpa
tystę, jau tvėrėjai buvo ant 
tiek apsišvietę, kad suma
niai pajėgė padėti plačius 
pamatus, kurie darė žmogui 
liuosybę, progą pirmynžen- 
gai ir kaipo to viso išeiga 
atsistojo bėgyje tokio trum
po laiko pirmoje eilėje ap
šviestą tautą. Ir tik ap- 
švietai pasidėkojant mes 
patįs kartais ir visai neblo
gą prieglaudą čia randame. 
Paėmus-gi Rusiją iš antros 
pusės, kur žmonės, abelnai 
imant, mažiau apsišvietę, 
ten viskas bėdiniau: val
džia žvėriška, pramonė že
mai stovi, ukininkyste ne
išvystyta, o to viso išeiga 
— skurdas. Tat skaitymas 
ištikro duoda duoną ir dar 
gerą. Čia sekanti patarlė 
kaip tik tinka: Kas skaito, 
rašo, tas duonos neprašo. 
Šie keli žodžiai yra pilnai 
teisingi ir labai daug reiš- 
kiantieji, tik reikia juos su
prasti ir gyveniman vyk-

; dinti. 1 ‘
Dabar pažvelgkime į gy

venimą žmogaus, kuris ne
skaito ir kuris skaito laik- 

- naščius. Pirmosios rąšies 
žmogus, atlikęs savo kasdie- 

■ ninį darbą, kokis jis ten ne
būtą, neturėdamas ką veik
ti paprastai eina sau drau
gą pasiieškoti, idant su jais 
praleisti liuosą laiką. Kai
po taisyklė susiranda pana
šius draugus, su kuriais iš
eina pasivaikščioti, bet vie
toje tikrojo pasivaikščioji
mo užsuka smuklėn išsiger
ti po stiklelį rudžio arba 
baltakės, kad butą sma
giau®. Čia stiklas po stik
lui ir gerai išsitraukia, o 
paskui reikia “boles” pa
stumdyti arba kortomis pa
lošti. Čia prie vieno ar 
prie antro žaislo bežiūrint 
ir praleidžia visą naktį, o 
kaipo išeiga — palieka be 
miego ir kišenę ištuština. 
Dar negana to; pripranta 
panašias vietas lankyti, kad 
jau be to niekaip negali ap
sieiti. Apart praleidimo 
sunkiai uždirbtą pinigą, 
praranda sveikatą, o ant rv-

O historiš-

tojaus be miegft nuėjęs dar
ban nei nepamato, kaip ma
šinon įkišę, ^oją, ar ranką 
ir galą gale palieka amžinu 
ubagu — našta draugijai. 
Statistik()s;Jj)ai^|do, kad di
džiausias ąąošipitis visokią 
dirbtuvėse susijĮeidimą atsi
tinka su .tais t asmenimis, 
kurie girtuokliauja.

Jaigu ir nesusižeidžia ar
ba šiaip jau koki nelaimė 
nepatinka, tai lieka paliuo- 
suotas nuo darbo, nes jo
jo negali gerai atlikti dė
lei nebuvimo paskirtame 
laike, kas yra pasekmė gir
tuokliavimo. Dabar, nus
tojęs darbo, nustoja ir už
darbio, savo šeimininkei ne
begalima užsimokėti už val
gį ir kambarį, taigi aną iš
varo iš savo buto ir paga
lios pasijunta ant gatvės be 
pastogės ir be skatiko ki- 
šeniuje, o čia’darbo negali 
gauti. Kas gi dabar be
palieka panašiem asmeniui 
daryti? — Eiti kur smuklei! 
ieškoti prieglaudos ir ten už 
sudžiovusios duonos plutą 
plauti grindis bei valyti 
spjaudyklas, arba kur pa
kampiais valkiotis ir praei
vius užkabinėti, tai vienas 

!iš šią dvieju kelią bepalie
ka. Sykį “apsistojus” 
smuklėje, jai! vargiai kas iš 
ten beišeina ir toje viete
lėje praleidžia visą savo 
‘ ‘ nenusisekusį ” gyvenimą; 
o jaigu kartais iš ten ir pa- 
siliuosuoja, tai' kaipo tai
syklė; netoli' ėjęs vėl su
grįžta į tą pačią “prieglau
dą”. Antras kelias dar to
liau nuveda, rrės beslankio- 
damas pakampiais, kaipo 
valkata, neretai patenka 
ant'Dėdės Šamo duonos, ty. 
kalėj iman, kur visako ten
ka pamatyti, o dažnai net 
prisieina užbaigti gyvenimą 
elektrikihėje kėdėje. Ku
ris iš šią dvičją kelią geres
nis, o kuris blogesnis yra, 
sunku spręsti; vienok tiek 
reikia pasakyti, kad abudu 
yra žemi, biaurąs ir kiek
vienam žmogui turi būti pa
sibaisėtini — kiekvienas, 
turi stengtis išvengti to vi
so.

Jaigu žmogus yra pavie
nis, ty. nevedęs, tai su juo- 
mi, galima sakyti, viskas ir 
baigiasi, bet. daleiskime, 
kad jis yra vedęs, turi savo 
žmoną su keletą vaikučią 
— kas tuomet? Jis būda
mas galva visos savo šei
mynos vietoje būti tikru 
tėvu, auginti ir auklėti sa
vo vaikučius kaip žmogui 
pridera, esti didžiausiu 
skriaudėju ateinančios gent- 
kartės, nes vietoje užmo
kestį parnešti namo, ap
žiūrėti šeimynišką stovį, 
apsvarstyti su savo žmona 
bėgančius reikalus bei reng
tis prie geresnės ateities, 
pasidžiaugti su savo mei
liais, nekaltais vaikučiais, 
vietoje atlikti šias visas 
techniškas priedermes, jis 
tiesiog iš dirbtuvės smuk
lėn, kame ir palieka visą 
uždarbį. O jąs£ palikusieji 
namie, norite,”' gyvenkite, 
norite, badu initkite, tai ju- 
są pasirinkimas — tokį 
nuosprendį Išnėša panašus 
tėvas savo bepagelbiai šei
mynai. Šičia ‘hegana, kad 
pats prasižeiigifei prieš savo 
šeimyną, o sykiu ir prieš vi
są draugiją, bet ir priau
gančią gentkartę stumia 
prapultin, iš kurios jau sun
ku išsivilkt. Kas tokį gy
venimą gali pagirti ir pa
skaityti naudingu? Niekas.

—

KATALIKAS iac»ž—■

—C. R. Macauley in New York World.

Bulgarus ties Konstantinopoliu sulaiko cholera.

Jei 
tai 
pa- 
te-

AR VISI ŽINOME, KAS 
YRA T. M. D.?

(Pabaigi seka).

Nekurie iš musą atsakys: 
—- “Tai yra Tėvynės Mylė
toju Draugija”. Taip, ta 
pati. Bet ar mes visi ži
nome, kas ji yra ir kuomi 
užsiima? Jei tikrai žino
tumėm, prie jos kiekvienas 
musą prigulėtumėm be jo
kią išsikalbėjimą. Bet, de
ja, musu žmonės mažai kal
ba apie aną. Delko mažai 
kalba? Dėlto, kad mažai 
ką apie ją girdi. Musą 
laikraščiai kaip del tą pa
tyčią nieko neužsimena 
apie T. M. D. (Tčv. Myl. 
Dr. turi savą organą, tatai 
organo ir didžiausioji prie
dermė jos reikalais rupin- 
ties ir vesti agitacijas. 
Red.). Tatai šis mano 
straipsnelis ir yra pašvęstas 
supažindinti musą vientau
čius su T. M. Dr-ja.

T. M. D. yra viena iš mu
są didžiausią ir rimčiausią 
apšvietos draugiją. Prie 
T. M. D. gali prigulėti kiek
vienas lietuvis, nežiūrint sa
vo pažiūrą. Jon gali pri
sirašyti visokią nuomonių 
lietuviai, kadangi visiems 
nariams yra užtikrinta pil
noji tolerancija ir politiniai 
persitikrinimai. Reikalau
jama tik, kad prigulintis 
narįs butą lietuvis, prijau
čiąs lietuvią apšvietimui. 
T. M. D. vienintelis tikslas 
— pažadinti tarp lietuvią 
tėvynės Lietuvos meilę, su
telkti juos vienon kuopon, 
išleisti jiems moksliškas 
knygas, žodžiu sakant, lie
tuvius apšviesti ir padaryti 
juos laimingesniais.

T. M. D. yra plačiai išsi
platinusi, jos skyrius gali
ma sutikti kiekviename 
Amerikos mieste, kur tik 
lietuviai gyvena, taippat 
jos skyriai užtinkami ir Vo
kietijoj, ir Francijoj, ir pa
čioj Lietuvoj.

Į T. M. D. kiekvienas na
rys moka metams 60c., ty. 
5c. mėnesyj. Kiekvienas 
narys už tą menką metinę 
mokestį kas metai iš jos ap
turi naujai leidžiamą kny
gą daug didesnės vertės, ne
gu toji metinė mokestis. 
Draugija kas metai išleidi- 
nėja moksliškas knygas ir 
savo nariams veltui dalija. 
Pav. anais metais T. M. D. 
išleido musu gerbiamojo 
tautiečio, a. a. dr. Vinco 
Kudirkos raštus, keEuose 
tomuose, vertės mažiausiai 
5 dol. Gi Draugijos visi

nariai minėtus raštus kiek
vienas gavo veltui. Šiais 
metais taippat išleido dr. 
Garmaus “Paskaitas” ir 
kun. Jono Žilinsko raštus, 
vertės 3 dol. Ir tuos raštus 
Draugijos visi nariai gaus 
veltui, ty. už 60c. metinės 
mokesties 3 dol. vertės raš
tą.

Taigi, ar T. M. D. nėra 
apšvietos draugija? Argi 
mums nėra naudinga, argi 
ne verta prie jos prigulėti? 
Prigulėdami prie minėtos 
Draugijos padarysime pir
myn didelį žingsnį, kadan- 

■ gi netik patįs iš anos nau
dą apturėsime, bet ir musą 
broliams, tėvynėje gyve
nantiems, daug apšvietime 
prisitarnausime.

T. M. D. savo išleistais 
raštais puošia musą litera
tūrą. O koki yra nelaiminga 
tauta, neturinti savo litera
tūros! Kaip nelaimingi 
mes patįs jautėmės, kuo
met musą prigimtoji kalba 
buvo draudžiama kaip raš
te, taip pasikalbėjimuose. Į 
paskutinius mano žodžius 
gal ne vienas pasakys: 
spauda buvo uždrausta, 
nebuvo galima nieko nei 
gelbėti... O T. M. D. 
čiau gelbėjo, nes ji siunti
nėjo savo leidinius Lietu
von ir tenai beturčiams lie
tuviams anuos veltui dalino.

Tad jaigu mes šiandie tu
rime Lietuvoje šiokią-tokią 
laisvę, todėl visakuom ir 
turime naudoties. Didin- 
kim ir platinkim savo lite
ratūrą ir kaipo vienos matu
tės vaikai stokime šviesti 
musą tamsesnius brolius, 
nes ją apšvietimas atgaivįs 
mums mylimą tėvynę. Gi 
tą darbą mums mielai gel
bės atlikti Tėvynės Mylė
toją Draugija, tik mes pri
valome prie jos prisidėti, 
anon skaitlingai rašyties.

Baigdamas rašyti, pažy
miu tai musą dainiaus P. 
Vaičaičio žodžiais:
“Tik rauką viens kitam pa- 

duokim, 
bukim broliais tarp 

savęs, 
Tėviškę drauge va- 

duokim, 
kas išstengs, kuo tik 

galės.
P. P. Petrėnas.

Laikraštis konfiskuotas. 
Nesenai mieste Bazilea 
(Šveicarija) socialistai at
laikę tarptautinį kongresą, 
kuriame priėmę rezoliuciją 
prieš karus. Vienos laik
raštis “Arbeiter-Zeitung” 
socialistą rezoliuciją apskel
bė ir už tai Austrijos vy
riausybė to laikraščio nume
rį sukonfiskavo. Tas atsi
tikimas užgavo socialistus. 
Atstovas Seitz įnešė parla
mentai! interpeliaciją, bet 
buto pirmininkas neleido 
svarstyti nei interpeliacijos, 
nei protesto apreikšdamas, 
kad tie reikalai negalį but 
viešai svarstomi esant to
kiai suirutei Balkanuose. 
Socialistai liko tuo labai ne
užganėdinti.

Finansinis krizis. Prusą 
mieste Karaliaučiuje gimęs 
finansinis krizis, kurį pa
gimdęs gadnas apie Vokie
tijos armijos mobilizaciją, 
laukiant karo su Rusija. Iš 
visą banką žmones galva
trūkčiais išėmę pinigus, kas 
labai apsunkino finansines 
institucijas. Valdžia mėgi
na gyventojus apmalšinti 
pranešdama, kad Vokietija 
nedaranti jokios mobilizaci
jos ir nėra ko bijoties.

Pabėgėlis tėvą nužudytas. 
Graikijos sodžiuj Labi nu
žudyta jaunas valstietis už 
tai, kad jis pabėgęs iš ar
mijos, kuomet valdžia jį bu
vo pašaukus karan prieš 
turkus, žmogžudžiais pa
sirodę jo paties gimdytojai, 
kurie nepergalėdami gėdos, 
kad ją sūnūs dezertavo iš 
ai-mijos, kirviu jam perskė
lė galvą. Motina sunui lai
kius rankas, o tėvas sutru
pinęs galvą.

“Tik

“Tik

“Kuo

Socialistą demonstracija. 
Berlyne nesenai socialistai 
buvo parengę dideles ii’ 
trukšmingas demonstraci
jas, kaipo protestą prieš ka
rą ir Vokietijos ginklavimo
si. Policija norėjusi de
monstrantus išvaikyti; dau
gybė sužeista kalavijais; so
cialistai paskui ėmę šaudyti 
į kareivius; keli desėtkai 
avanturistą areštuota.

Pašaukta. Bulgarijos vy
riausybė 
suteiktą 
dentams 
niuose. 
mijon.

atšaukus ligšiol 
leidimą savo stu- 
mokinties užsie- 

Visi pašaukta ar-

Prieš persiskyrimus. Pas
taraisiais laikais Anglijoje 
ėmę smarkiai platinties po
nį persiskyrimai. Prieš tokį 
negeistiną apsireiškimą 
ėmus protestuoti net pati 
karalienė. Manoma 3 ^įkeis
ti persiskyrimo įstatymus.

7



v 8

$1.00

Puikios 
paauk
suotos 

Špilkos 
75c.

Auksiniai mankie- 
tams guzikai su dei

mantais

$4.98

Žiedai.
Kūdikių žiedai 
visokios rūšies

Klauskite šitų lietuvių pardavėjų kada ateisite čion: 
Juozas Armonas 66, Chas. Kinder 78, J. Shemiot 14 

VI. Zajauskas 101, Stella Kotovska 15

Plieninei Szuku Setai 
Priešakis ir užpaka
lis, su žvilgan- 
čiais akmenius.

DVIGUBOS MARKES KAS
DIENĄ IR VAKARAIS IKI 

PAT KALĖDŲ.

Tegul šita krautuve būva
jums vieta Kalėdinių Pirkinių.

| NUO ADMINISTRA- 
f CIJOS.
/ Visiems gerb., Skaityto
jams išsiuntėme naujai iš
leistą, knygų kataliogą, ku
riame rasite surašą visų lie
tuviškų knygų, kaip Ameri
kos taip ir Lietuvos spau
dos. Prisiartinant Kalė
doms, kiekvienas žmogus 
žingeidauja, kokią dova
ną suteikti savo draugui bei 
draugei. Geriausia dovana, 
kuri tinka visiems, yra tai 
pasirinkti iš musų naujo iš
leisto kataliogo gerą-nau- 
dingą knygą ir dovanoti sa
vo draugui bei draugei. Tie, 
kurie dar negavo musų ka
taliogo, meldžiame tuoj aus 
rašyti mums laišką, o mes 
tuoj aus prisiusime.

“Kataliko” Išleistuvė.

“Kataliko*
Box

LEWISTON, ME
Kazys Vilaniškis,

A. K.
F. A.

CICERO, 
Dočkus, '■> į 

Golubickis, į
TT.T4 

r 1318 
1412 —

Jonas
CHICAOC 

Budreckis,
1, ILL.

38. 43
- 43 th Av.

et.

OPPENHEIMER & CBr—
47th Ashland Avė

Moterų Caracul ketai su satino pamu
šalu ir dideliu kalnierium, 
žvilganti guzikai.....................O S nO'ZI
Moterą Plush Kotai su ca- O OS
racul kalnierium, 822 verteswl“f■ wO

Merginų Kotai gerai, 
pasiūti, čystos vilnos 
kersey ar O "T 
cheviot... a

jlemykif
j ve bus atdara vakarais 

• iki pat Kalėdų.i

VYRU $25 OVERKOTAI fe 
TIKTAI $20

' Velveto ar permainomu kal- 
Į|/nierium, gerai tinkanti, ge- 

ČbŪtes ros materijos, visokio saizo..

Apmokate Anglišką kalbą?
<5 Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu, <5 Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS dėl išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius.^ <J Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. <J Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pagalios tal- 
pin.-.sj trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. <J O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
ealikti Jugtinią AmerikoswValstybią Piliečiais. Q Kiekvienas lietuvis atvy- 

ęs į šitų salį privalo nors siek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

$1.25
$1.50

Užsisakant “Rankvedį”, reikia drauge ir pinigus siųsti, per pačto Mo
ney Orderį arba registruotam laiške adresuojant šitaip:

Jonas MB°Tananevičia,
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.

Pardavimas!
Vynų ir Lškierių

Didžiausioje Vynų ir Li- 
kierių krautuvėje

Ira Rozenzwoig
111 W. VAN BUREN

Phone Harrison 630
ST

Jums užsimokės atsilankyti į musų 
krautuvę. Mes užlaikome didelę dau
gybę amerikoniškų ir europiškų gė
rynių, Jus nusistebėsite ant musų 
kainų už kurias mes parduodame.

Jus galite pirkti butelį, pusę galo
no, galoną arba bačką, pas mus.

Musu krautuve atdara nuo 6 
iš ryto iki 11:30 vak. kasdiena 

taipgi ir Nedeliomis.

Tavoras pristatomas visose dalyse 
miesto, taipgi siunčiami į visas dalis 
Amerikos.

Jeigu negyvenate Chicagoje, rašy- 
kite musų angliško kataliogo, o »e§ 
prisiusime vieną DYKAI.

lįŽl jį Ashland Afc 
^-3ŽŽ2’Auburn Av.

3255 S., Halsted tst.

M. Andruškeviče, 
Dom. Venckus, 
Jos. KuTis, 

“Aušros” Draugijos Skaityk.#) 
3149 So. tlalsted St.

Jonas Visockis, 
Jciin Dabulskis. 
Vine. Linka, 
Jos. Gedminas,

8132 Vincennes Rt.
262 So. Morgan' St. 

' 1834 Blair Ave.
913 — 32 st.

GRAND RAPIDS. MICH.
V. Staseviče, 1351 Hamilton
Jonas Brazaitis, 581 Eroadway

TORONTO, CANADA, 
Capas. 246 įellwood Ave.

BROCKTON, - MASS.

st.
st.

p.

Meškinis, 35 Arthur
John Ramanauckas, 135 James

SO. OMAHA, NEBE.
Veraacki, 261 So. 33rd

B. p. St.
St

p. st.
CLEVELAND, OHIO.

P. Szukis, 211S St, Clair Av.
0AMBBIDQ3< MASS.

P. B-rtkeviče, 877 Cambridge

.Jonas
RUMFORD, MAINE.

Kalvelis, 222 Pine

st.

st.

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalbinimus atlieka 
kuoveikiausiai,

824 West 35th Street
Netoli Halsted St.

- CHICAGO, ILL.

LASH’S
Bitlers
Yra grynai daržo
vinis sutaisymas, 
kuris yra absoliu
tiškai geriausias 
nuo visą ligų, pa
einančių nuo ne
sveikam padėjime 
esančių INKSTU 
IR KEPENŲ.

Ant pardavimo
Visose Lietuviu Karczemoss

Uranium Steamship
Company

Reguliariška Pasažierinė Linija tarp
NEW YORK ir ROTTERDAM

Gerinusi Laivai — Ruimingi kambariai
Marconi bevieline stotis—Geras Valgis

Austrijos,Hungarijos ir Rusijos 
pasažieriai gali važiuoti į visas 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship Company už daug 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Del Tikietu ar informacijos kreipkitės

Uranium Steamship

13 Broadway, - New York
J. V. Zinner O. Co.,

140 N. Dearborn St., Chicago. III.
Arba pas mus agentus kurie randa

si visur Suvienytose Valetijose.

PASARGOS SKAITY
TOJAMS.

1 Rašant laiškų į “Kataliko” re
dakcijų visada parašyk aiškiai savo 
vardų, pavardę r adresų.

2 Jeigu nori permainyti savo adresų, 
visada paduok savo senųjj adresų, o 
paskui naujų. Jeigu pats ne moki gerai 
rašyti, tai adresų duok kitam para
šyti. Teipgi, jeigu ne žinai kaip toj 
gatvė vadinasi, tai pažiūrėk gerai ant 
liktarnos, o tųsyk parašyk adresų.

3 Pinigus į “Kataliko” redakcijų 
gali siųst registruotam laiške, arba 
išpirk “Money Orderį” ir siųsk pra
stam laiške. Išpirkęs “Money Orderį” 
ne laikyk pas save, tik tų didesnę 
mėlynų korčiukę prisiųsk į redakcijų 
prastam laiške, o baltų mažų pasi
laikyk pas save.

4 Siunčiant mažiaus kaip vienų do
lerį, gali prisiųst pačto markėmis, bet 
jeigu siųsi daugiau negu dolerį ar ir 
daugiaus, tai siųsk pinigus per “Money 
Orderį.” Siunčiant markes, reikia ne
sušlapinti ir įdėti liuesas, kad nesulip
tų, nes sulipusias markes nepriimsime 
už pinigus.

5 Rašant į “Kataliko” redakcijų 
korespondenejių, visada reikia aprašyti 
grynų teisybę ir padėti savo tikrų var
dų ir pavardę, nes be to tokios ko
respondencijos netalpinsime į laikrašti.

6 Korespondencijas talpiname tik 
vien prisiųstas nuo skaitytojų, nuo ne 
skaitytojų jokių korespondencijų ne
talpinsime.

JONAS M. TANANEVIČE 
3249-53 S. Morgan St., 

Chicago, Ill.

s.

M,

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

WORCHESTER, MASS.
Paltanaviče, 15 Millbury

SWOYERS, PA.
G. K. Antanaitis, P. O. Box

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

J.

J.

st.

st

22.

St.
St

SCRANTON, PA.
Petrikis, 1514 Ręss Av.

Digrys, 1213 Philo St.
FOREST CITY, PA.

Dzikas. P. O. Box 453

St.
PLYMO lTLH, PA.

Poteliunaa, 3415 E, River
DU BOIS, FA.

J, Kizelis, 401 So.

St.

Av.
WATERBURY, CONN. 

Ch. Kazemekas, 785 Bank
WORCESTER, MASS.

Vieraitis, 107 S. Harding 
15 Millbury

ROCHESTER, N. Y.
A. Kasparas, _ 19 Stoke
Jos. Rickie,

ROCKFORD, ILL.
Chas. Miklas, 1408 So. Main

E. St

J.
M, Paltanaviče,

st.
st.

__ ____ St.
781 Cliford Av.

st
KENOSHA.WIS.

M. K. Petrauckas ' » 415 Middle

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

st.

st
YOUNGSTOWN, OHIO.

J. P, Babalianckaa, 28 Murdųck
PA.

141 Park Ave.
501 New Grant St.

34 Logan St.
238 Slocum Av.

st

Kaz. Kučinskas,
A. Seškeviče,

Adominas,
J, Kučinskas,

PITTHSBUBG, PA.
J. A. Ignotas 46 So — 22

K. P. Petraitis, 121 Moultrie
' BRIGHTON, MASS.

F. S. Simanski, 98 Market
LOS ANGELES, CAL.

V. Mankus 319 Germain Bldg.
Naujokaitis, 45 Planet 

Commercial Rd. East, 
LONDON ENGLAND.

NEWARK, N. J.
Braknis, 123 Jersey

Keliaujantieji Agentai 
M. K. Vilkevičia, 

Jos Kulis,
MELROSE PARK, ILL.

Zimančiuo, Box

w.

St. 
st.

st.

J. st.,

Jos. St-

432.j.
KELIAUjArrilB AUBJNT‘_S NAUJO
JE ANGLIJOJE IB APIELINKŠJE. 

SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikaliauckas, 243 W. 4tl St,

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS. 
LAWEENOls, MASS.

A. F. Svirta, 31 Union
A. Ramanoski, 99% Oak

LOWELL, MASS.
L. Stakeliunas, 69 Charles

Kaz.
NEW HAVEN, CONN.

Makarevicze, 255 Wallace
Vaitkevičius, 48 Walnut

BROCKTON, MASS.
B. P. Miszkinls Co., 25 Arthu

J. Maeteika 135 Ames
BROOKręM, M. Y.

A. Plachocky, ,* 87 Grand
Juozapas Ambraziejus, ^20 Grand

et 
st.

St.

st. 
st

st
St.

St
St.

AMSTERDAMAN. Y.
Kavaliun is, 204% Main

CHICAGOJE, ILL.
J. Tananeviče 670 W. 18 

I1-. Ju. Kaitis, 1607 JT; Ashland Av.
SO. BOSTON, MASS.

N. Gen Urol is, _ 224, Arherue St.v
________________________________
: " 1 "

J. st.

Tel. Lawndale 3670

We POLCYN
MASON CONTRACTOR

Darbą, atlieka visose- daly
se miesto. Taipgi pastatė 
J. M. Tananevičio Bankos 
namą. Darbą atlieka kogo- 
riausiai. ,

2613 W. 20th St.,
Chicago, Illinois.

Speciališkas X Chinchilla Ketų
Merginų gero Chinchilla ceikio kotai, naujos ant šono guzi- 

kų mados, aukštas užsegamas kalnierius, dideli užlenkiami 
mankietai, padrasto arba įvairaus koloro, 14, 
16 ir 18 metų senumo, $10 vertes, dabar par- ff 
duosime po....................................................................
Vaikų Chinchilla Kotai su dideliu kalnierium ir mankietais, 
užsegami su žvilgančiais guzikais, su geru pamuša- 
lu, 1 iki 6 metų, $5.00 vertes, dabar po.....................

GROSERIAI
New Century Miltai % bačkos.....,,.......OlC
Swift’d Pqde skalbi- 
mui pauderis pakas.. .Ivv
Buttorine, dėl kepimo 
svarhs................... IvG
Navy-Szabalbonai, sva- 
ras už.....................■.... UG
Santa Clara Slyvos, 
svaras.......... . . ............. «»G
Ryžių svaras g;-
tiktai....... . .....................v G

Zobovos
Atsiveskite vaikus 
j musų zobovų sky
rių kuris didžiau
sias ant So. Sides 
pamatys puikiau
sias zobovas.

DABA3 ATDARA

Vyru $18 ir $20 Siutai ir Overkdai 
tiktai $15

Labai puikus parodymas—siutai mėlyno ser
žo, taipgi maišytos materijos, ir daug kitokią 
su 2 ,ar 3 guzikais; OVERKO-
TĄl mėlyno ševioto, arba mė- wL K! 
lyno chinchilla, su juosta už- E 
pakalij, $18 ir $20 vert. Subatoj E&

SESIOS KVORTOS f
— žDEGTINES $1.00

Kad iszplafnus ' moneso musu paskilbusius 
gėrimus, pasiusime kiekvienam, savo leszcmis 
“ZONOL” szeszias pilnas kvortas degtines uz 
$1.OQ. su yg jusu nasirinkimo. Raszykite ko 
norite — Rugines, Burbono, Komu ar Rugsz- 
czios Brandinęs degtines, Džino, Romo, Persi
ku, Obnolia, Abrikosu, Konjako, brandos, Sly
vines, Borovi zkos Rasalkos, etc?

NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ.
Parodysime kaip. Mes esame prityrę deg

tinės dirbėjai, ir parodysime, kaip kiekvienas 
gali pasidaryti gėralus namie, SUTAUPANT 
PENKIASDEŠIMTĄ NUOŠIMTĮ PIRKLIŲ 
PELNO su pagelba “ZANOL” . Extrakto. 
Įstatymų leista. Padaroma i dvi minuti. Gė
ralas padarytas su “ZANOL” yra labai ska
nus ir grynas. Gauta Aukso Medaliai Co- 
lumbijos Parodoje. Tūkstančiai patenkintų 
vartotojų. Gvarantuota sulyg Suv. Valst. 
Gryno Maisto ir Vaistų Įstatymais. f?
PAMEGINIMUI VIENA KVORTA DEGTINES DYKAI*

Pamėginkite, kaip tik jus sau norite, ir 
jeigu tai nebus geriausia degtinė, sugrą
žinkite likusią mums atgal. musų lėjomis, o 
mes sugražinsime jums pinigus. Siųskite už
sisakymus šiądien, o mes pasiųsime “ZANOL 
ŠEŠIAS PILNAS KVORTAS DEGTINES UZ $1.00, 
Viską mes apmokėsime. Reikalaukite, ko
kios rųšies tik norite. Dvylika pilny kvortų, 
$1.50; dvidešimt-keturios pilnos kvortos, $2.80. 
DYKAI knygute “Paslaptis ir Istorija Deg
tinės Dirbimo Namie“ pasiųsime kiekvienam, 
kuris tik suteiks mums savo adresų,

UNIVERSAL IMPORT CO.
o: 28 Universal Bldg., Cincinnati, O.

in. i i

❖ 
❖ 
❖ 
❖

❖

866 Milwaukee Ave.
kampas Center Ave.

Pasekmingai gydo vyru, mo
terų ir vaiku ligas. Taipgi 
paslaptingas Ir kraujo ligas. 
Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais 

ir nuo 5 iki 9 vak.
❖

NAUJOS KNYGOS “KATALIKO“ 
SPAUDOS.

1. > IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI
arba Atėjimas ir Gyvenimas ant 
žemės Jėzaus Kristaus. Teatri
nis vaidinimas su gaidomis. Su- 
dėsė V. Juozas K...S. šis vadina
mas “IŠGANYMO APSIREIŠKI
MAI” turi savyj dešimtį skyrių 
su 32 atidengimais, ty. pradedant 
nuo Zakarijo, šv. Jono tėvo, lig 
Jėzaus kristaus į dangų užžengi
mo. Pusi. 105. Kaina ......... 75c.
Apdaruose ............................... $1.00

2. DEGTINĖ-NUODAI, pagal N. N.
Raštu parašė S. Kaimietis. šita 
yra labai naudinga knygelė kiek
vienam perskaityti. Iš senų-seno- 
vės girtuoklystė skaitėsi biauria 
yda bei nuodėme, kurių pranašai 
ir galvočiai peikė bei su panieki- 
kininiu apie jų atsiliepdavo; bei 
nekados senovės laikuose žmonės 
taip nebogirtuokliavo kaip dabar 
girtuokliauja. Dešimta dalis visos 
Eur-mos gyventojų “prakaite kak
tos” dirba per dienas ir naktis, 
kad padirbti, išplatinti ir išgydyti 
tuos nuodus — degtinę; dirba tik 
delei to, kad sunaikinti tavyje jė
gų, ištuštinti kišenių ir pripildyti 
savais vaikais bei vaikų — vai
kais prieglaudas, ligonbueius be
protnamius, kalėjimus ir priveisti 
dar tarpu savęs visokių ligonių 
bei elgetų”. Kaina................. 10c.
Siųsdami pinigus adresuokite:

JONAS M. TANANEVIČIA, 
3249-53 So. Morgan St., Chicago, Ill.

n
ii

I

Blanketai
Didelis speciališkumas 
šitų knatinių užklodžių 
(blankets), s u vilna 
maišyta, balti, žili arba 
rudi,su rusvom juostom 
pakraščiais, verti $2.oo 
speciališkai už

Motera $18 Seal
Fiush kotai $9.75
Kotą parodymas kokio kožna moteris laukė. Šitie 
kotai yra pasiūti iš geriausio pliušo su dideliu kal
nierium ir su užlenktais man- “J S®
kietais, su geru gvarantuotu S
pamušalu, 18.00 kotus norime B
išbaigti, taigi parduosime po. • • • 'IS*'

Labai gražus keturiose spalvose 
Jubilėjinis paveikslas

KOVA TIES

ŽALGIRIAIS

re-
500

Didumo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai 

tenybė, tai jubilėjinis 
metą sukaktuvią išleidimas
kovos lietuvių ir lenką su 
kryžiuočiais. Paveikslas tep
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenką karaliaus 
Jagailos kovą su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo
čių galybė galutinai sumalta 
ir ją garbė sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir spau
da “Kataliko”.
Tokio paveikslo niekur nega

lima gauti. Pageidaujr.ma, i- 
dant tasai jubilėjinis paveiks
las papuoštą kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 
500 metą sukaktuvią jubi- 
lėjus.
faralduoda labai pigiai, Terltant “K»- 
tallko’* redakolĮoĮe, ant pa-
veikalas ležuoĮa tik 25c. Su prlalun- 
tlmu In kitus miestus, 30c. agen
tams, Imant daug, nuleidžiama 60 
nuošimtis.

Užsakymus su p’nigais siųskite 
“Kataliko” išleistojo vardu:
J. M. TANANEVICZE 
3244 S. Morgan St., CHICAGO, ILL.

I 
i

i
i

AR PRIGULI PRIE SUSIVIENIJI
MO LIETUVIŲ AMERIKOJE?

Jai nepriguli — prisirašyk ir prigu
lėk. Jai priguli — kalbink kitus pri
sirašyti. štai delko reikia prie Susi
vienijimo prigulėti:

1. Susi v. Liet. Am. moka savo na
rių paveldėjams posmertines pašalpas: 
I laipsnio — $150.00; II laipsnio — 
$300.00; III laipsnio — $600.00 ir IV 
laipsnio — $1000.00. — Beto Susiv. 
Liet. Amer. moka Pašalpų ligoje po 
$6.00 savaitėje. Visi nariai gauna or
ganų “Tėvynę”.

2. — Susivienijimas Liet. Amer. 
Priima visus Lietuvius ir Lietuvaites, 
ir visiems, kaip vyrams taip ir mote
rims, Susivienijime yra lygios tiesos.

3. — Susivienijimas iki 1912 m. yra 
išmokėjęs suvirš 80 tūkstančių dolerių 
įvairiems lietuvių apšvietos ir kultū
ros reikalams.

4. — Susiv. Liet. Amerikoje neap
leidžia nė vieno nario, papuolančio į 
nelaimę ir per 27 metus SLA. gyvavi
mo nebuvo dar atsitikimo, kad nebūt 
išmokėta posmertinė.

5. — Susivienijimas yra seniausia, 
didžiausia, turtingiausia ir progre- 
syviška pašai pine organizacija, tar
naujanti visų lietuvių išeivių reika
lams. Prie Susivienijimo rašosi ir turi 
rašyties kiekvienas, kas tik skaito sa
ve lietuviu, kam rupi jo brolių-lietuvių 
reikalai ir kam rupi jo paties ir šei
mynos ateitis.

Todėl neatdčliokit, tuojaus rūpinki
tės prisirašyti prie šios organizacijos, 
nes juo jaunesnis prisirašysi, juo ma
žiau turėsi mokėti. Prisirašyk prie 
kuopos, kuri yra tavo miestelyje. Ja: 
nėra kuopos, tai pasikalbėk su savo 
draugais, pareikalauk iš Centro infor
macijų ir sutverk kuopelę. Gausi nario 
įsteigos vardų, o ir Susivienijimui pa
gelbės! jo prakilnius tikslu gyveniman 
vikdinti. Kreipkis į savo miesto kuopa, 
arba į centrų.

Centro raštininko antrašas: 
A. B. Strimaitis

307 W. 30-th St. New York N. Y.

Metinis Padekavones Dienos Isi- 
pardavimas Vyno, Degtines ir Alaus
Old R@S@ bISts0iO|| OOa sztcru
O d Rose Whiskey pilna kvorta $ .00 gal. $3.75 
Old Victoria Whiskey už butelį 15 ,, 
Gen’l Kosciuszko Whiskey už but. 50 „ 
O d Castle Three Star Whisk, but. 1.00 „ 
Choice California 50 „
Monopol Vodka tikras 40 procentas butelis 
Monopol Vodka tikras 57 procentas butelis 
Port Wine geriausia California gal. 79 but.
Sherry ,, ,. ,,
Raspberry Wine geriausia 
Strawberry Wine 
White Port 
Hennessy Brandy 
Geneva Gin viena 
Holland Gin viena

„ 94 
gal. 2.00

3.00 
2.00 
3.50 
2.00

1.50
10
21
50

ISZKIRPK szita 
KUPONĄ ir atneszk 
j bile vieną iš 10 Sto
rų, o gausi DYKAI 
viena paikia Keksam 
Torielka su kiekvie
nų $1.00 pirkiniu ir 
aukszcziaus.

geriausias galionas $2.00 but. 50 
galionas 
butelis 

gal. butelis 
gal. butelis
tavorą i namus,

2.00 but. 50
1.25
1.35
1.25

3559 S. Halsted St.
Tel. Yards 742

G238 S. Halsted St.
Normal 2592

4330 S. Ashland Avė.
Yards 2109

3842 Cottage Grove Ave.
Douglas 4067

trečia
trečia

Mes pristatom
Telefonuok mums arba ateik ant šių antrašų:

6312 Cottage Grove Ave.
Went. 3443

503 N. Clark St.
North 2063

550 North Ave.
Lincoln 3143

9034 Commercial Ave.
S. C. 1325

811; Jefferson st., Joliet, Ill

8



katalikas
■ Mlirrfuiėr—įfaBjfiJtlteL. . *■ d
* *********************** *
* Telephono Yards 687 J
I DR. G. M. GLASER, |
4r —« 7** 3149 So. Morgan St., Chicago ,IU. *
* Pranešu visuomenei, kad aš esu *
* seniausias gydytojas ant bridge-
* perto, praktikuojant 21 metus. Vi- *
* sus ligonius stcngtsiuosi užganė- %
* dinti- sąžiniškai ir esu visuomet * 

ant pareikalavimo dieną arba nak- # 
tj. Esu specialistas ligose vaiką, % 
moterų, ir vyrų. Taipgi darau * 
visokias operacijas.

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
\ Savininkas

5252-54 So. Morgan St. Chicago, Ill.
Telephone Yards 6685

I)r. E. E. Wisniewski 
Ofisas 1268 Milwaukee Av 

CHICAGO, ILL.
8FECIJALISTAS LIGŲ: VYRŲ 

MOTERŲ, VAIKŲ IB PBIL GIM
DYMO.

Gydau privatiškRs ligas vyrų ir mo
terų, taipgi skausmą skilvio, inkstų, 
plauučių, * "'dies, reumatizmo, užnuodi- 
jimą kraujo ii ligas akių, ausų, nosies 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo JO ryto iki 9 
valandai vakaro.

Užlaiko krautuvę vyriškų aprėdalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, dėl moterų, vyrų ir vaikų, taip? ir vyriškų siutų. Taba' 
ką ir cigaretus išsiunčiame visose dalyse Amerikos.
Duodame tikietus prie pirkinių. Po išpirkimui už 

$15 tavoro, mes duosime už 50c tavoro dykai.

Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus.

D-ro FBnt Kalėdų Dovanos!
RUFTURĄ 

Išgydo 
už 

$10 
Be pjausimo 
Be chlorofor
mo. Be 'alko 
trukdymo nuo 
darbo.

DR. FLINT 
322 S. State Street • 
25 metu pra tikoj .

Peilis negelbėjo, Mes 
Išgydem.

As turėjau raptura p r tris metus. Paskui 
dare man operacija su peiliu bei nepasisek. 
Potam atsilankiau pas Dr. Flint, o jis iszgyde 
mane su savo stebuk i ga metodą be peilio. 
Tas-bu o 1908 m., ir potam neturėjau jokios 
turbacijos. A»s potam buvau egzaminuotas r 
perėjau ant poliemono. Asz jaueziuosi dekin- 
ku szita liudyti aj ie D-ro Flinto dideli mokslą

NED BROWER, 656 E. 89th PI ce.

CORK TIP

Į CIGARETTES
Turi ypatybes užganėdinančias ir noužgančdinamus rūkytojus. 
Padaryti iš geriausio turkiško tabako, užganėdinančio visus 

rūkytojus.

STEBĖTINI 
ATLASINIAI NUSTEBI- 

NIMAI

4012
State Street
T el .Oakland 1441

d. H. OLSON į I
AKU ir karštuv : 

r deniu šildymo 
pietaisų :vedimas 
ii pataisymas.

GOLD FILLED laikrodėliai paauksuoti, gvarantuoti 
ant 20 metų, 7 akmenų, Elgin viduriai, par- aii wij

GOLD FILLED laikrodėliai gvarantuoti QE 
ant 20 metų, 15 akmenų, Elgin viduriai.........vI4.4D
GOLD FILLED gvarautuoii ant 20 metų "SE
17 Sietų Elgin viduriai..................................... VlO.lv

Prisiųsk savo adresą ir už 4c markg, gausi mano 
naują iliustruotą kataliogą UŽ DYK_£_.

3248 S. Morgan St CHICAGO, ILL.

Paskutinė 
Didelė Proga 
OfertsS baig’asi Gruod. 15 

pasku'Jne pro a D r; FlinL pail- 
ins savo $10j)ferta k> Gruod. 15. Te 

ku ie nori būti is«gy yti Dr. Flinto metodą be 
piiustymo, bj ehlorofcrtmo,’ b j* venos dienos 
t u d mo nuo d bo» turi szita gera pro a.. 
Iszs:gy ykit savo R ptura kai; o Kalėdų Dova 
a. Jus o auga ir gimines geriau no etų ma

tyt Jus ir gydytu megll jiems irkt koki is ne
naudingas Dovanas. Atmin it, kad szitas tas 
pats gy >ymas kuris iszgyde tiek daug žmonių 
n o rupturos ir tinka visom D-’pr stom 1 gom 
gydomom Dr. Fliut NAUJU VIENU GYDYMU

fšgy&’ytss IS05 m.
Geriausiai • iniga praleidau kada iszgvda 

mane nuo rupluros Dr Flint. Turėjau r ptu- 
ra nuo pat kūdikystes, tada mane Dr. Flint isz- 
sryde mane stebet nu budu. Jis nenaudojo pei
li, chloroformą o gydymas be skausmo, ir negu- 
leiau lovoje mlnuta. Ta-< bu o 1905 m. ir nuo o 
laiko i i sziai dienai ruptura nesugrmzo, lyg 
kad visai neturėjau okios ligos. Asz tikrai re
komenduoju da ba Dr o Flint.

H. C- PLANO. Tampa, Fla.

Apie snn aite atgal nes iszleidom la sztel su 
vardais 25 vyru iszgydytu nuo rupturos be piau- 
stymo, be chloroformos ir be nutrotymo vienos 
dienos, ir

Cžia 10 vyru išgy
dytu nuo Rupturos.
O. W. Johnson, 700 Aldine-ave., Chicago.

„Martin Bill, 2873 Elston-ave., Chica o.
O. W. Koeppon, 2744 W. 33rd-st., Chicago.
Frank Fr nchina, 862 Gau t-ct., Chicago.
Fred S. To now, 715 N. Grove-ave., Chicago.
Ed. Winders, Dixon, Ill.

mJo oph DeFoe, 1639 N. Harding-ave., Chicogo.
Frank Schacht, West Chicago, Ill.
J. C. Galvin, Harvard, Ill.
B. Sustlahd, 1832 S. Halsted-St., Chicago.

susidedanti iš 
KARALIENIŲ, INDIJO- 

NŲ IR VĖLIAVŲ.

Kiekvienoj dėžėj su

Cigarette*

SS

io uz sc.
PARDUODAMI VISŲ 

PARDAVĖJŲ
Nusipirk dėžutę, o pamatysi.
Gausite puikius satlninius 

paukščių ir gėlių paveiks
las.

P. LORILLARD CO.

(įGARET 
r* CORK Tt

Russian - American Line
Plaukiojanti reguliariškai tarpe Mas
koliuos ir Amerikos be sustojimo jo
kiam tarpiniam porte.

Nauji dubeltavais sparnais laivai.
CZAR, KURSK, RUSSIA Į Rotter- 

iamą eina 8 dienas, į Libavą II dienų 
$31.00 III kliasa $33.00
$45.00 II kliasa $50.00

$60.00 I kliasa $70.00
Birma — December 7th
Czar — December 14th

Russia — December 28
Del smnlkesnuių žinių kreipkitės 

prie musų agentų arba prie pačių 
perstatytojų.

A. E. JOHNSON & CO.,
27 Broadway, New York, N. Y.

A. E. JOHNSON & CO.,
155 West Kinzie St., Chicago, Hl.

M. KARA
1919 South Halsted Street
GERIAUSIA IR DIDŽIAUSIA CZEVERYKU 

KRAUTUVE JUSU APIELIHXEJE.
Kada reikės gerų, drūtų ir gerai tinkančių 
čeverykų dėl jūsų arbo jus familijos, atsi- 
lankykit pas mane. Aš užtikrinu kad jus 

rasite mano krautuvėj tavorą kurio jieško- 
te, nes aš visada laikau visokius naujau
sios mados čeverykus. Ateikite, o aš pri

taikysiu porą, ir užtikrinsiu jog ma
no tavoras kogeriausias. Mano kai
nos yra prieinamos ir užtikrinu kad 
užganėdinsiu. Pabandykit mano 
krautuvę, o visi busit užganėdinti.

JUS SU MAŽA RUPTURA ATMINKIT!
Žmones k rie turi maža arba vidutine ruptura, atminkit kad dideles rupturos buvo mažos, 

Nelaukit kol sr jus bus didele. Jeigu tavo ruptura jau dabar didele, atsil nkyk dabar ir pasi
jau ok isz szio $10 gydymo, kuris neilgai bus duodamas.

Dabar yra proga. Ateikit iszsyk. Pasirodavimas Dykai.

DR. FLINT
322 SOUTH STATE STREET, CHICAGO.
Antraos lubos (k^oBS^n™) skersai nuo Rothschild

Of iso valandos: kozna diena nuo 8 ryto ik 6 vakare. Vakarai®, Panedeliais ir Kctvergais, 
iki 9. Nedelioms nuoj) iki 12 rytt.

KITU MIESTU VYRAI 
Raszykit tuojaus, gydymas ik $10

Knygute siun
čiama Dykai.

Apsangcjam nuo Ugnies
Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkėj 

kad musų ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos dėl 
apsaugojimo nuo ugnies (Fire Insurance), namus, biznius ir ra
kandus. Jūsų namas, ar biznis ar brangus naminiai rakandai dar 
neapsaugoti nuo3 ugnies, tai ateikit pas mus. Tuomet nebijosite 
gaisro, nes sudegus gausite už juos savo pinigus.

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

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vynui 

ir rugine degtine, o egiarai tai net 
Iš pat Kauno, o prie to turiu didele 
svetaine, delei veselijų ir kitokių su
sirinkimų.

T. RADAVICZIA 
936VV. 33rd St. Chicago.

j Vyrai Išgydomi j 5 Diena's

*************************,.
Telefonas Yards IS32 J

DR. J. KULIS *
y . 7F

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. zč
* 3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois. * 
J PRIĖMIMO VALANDOS: *
>%. Nuo 9 ry to iki 12; 6 iki 9 vakare. *

Nedel. nuo 9 iki 12 popiet; nuo 6 iki 8ve.':.
^^****^*****^^**^*^*^«**^

VARICOCELĘ, HYDROCELE (Be peilio ir skausmo)
Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 

Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų.
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų, 

ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims, kurie 
buvo gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį 
būdą, kuriuomi tikrai ir ant visada išgydau. į

Ateik į mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. 
Tamsta gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo speci- 
jalisto vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu. Į

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų nesveikumus
(Nemokėk už ueišgydymą—Neišgydo, nemokėk)

Išgydo, kad butum sveikas

URRA

VISI

PAS

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų i r Inkstų. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
mą. Slapumo bėgimą.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą.

Rodą Dovanai.

Užnuodi j i m ą 
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubegimus, Įsise
nėjusias Ligas.

Ligos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos
Ištyrimas DOVANAI.

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

, mAHGUŠKAI-LIETUVIŠKAS
Talpina savyje tiek žodžių, kiek ir didelis žo

dynas. Žodynėlis sutaisytas teip praktiškai, kad aiš
kiai parodoma kaip kiekvienas žodis rašoma, taria
ma ir ką reiškia. Knygutė yra labai paranki, nes len
gvai galima nešioti mažam kišeniuj. Popiera knygu
tės plona ir drūta, spauda jos aiški. Abelnai Žody
nėlis sutaisytas su didele atyda, iš geriausių šaltinių 
ir suteikia didelį pąlengvinimą prasimokinimui An
gliškos kalbos. Jis yra labai reikalingas atlikimui ka
sdieninių reikalų, todėlei kiekvienas tegul jį nusipirka 
o nesigailės!

Prancūziškos skareles apdaruose $1.00 
Audekliniuose apdaruose ............  75c

MICHAEL J. TANANEVICZ
670 W. 18th St., Chicago, III.-.

x
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Juozapą Ridiką |
3253 Illinois Ct. kerte 33 g. |

Szaltas Alus, gardi Ariel- jį 
ka, kvepenti Havanos Ci- 
garai. Turiu didelę salę #
dėl mitingų,- veselijų ir tt. j

TELEPHONE YARDS 2716 *

Specialistas
Vyrų ir Moterų UŽ1!

Kalbu Lietuviškai,
VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta tik 
pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano atsa
kančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kančių.

Dr.ZINS;i83S^taGft
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedelioms, 8 ryto iki 4 po piety.

8
3
9

2
4
5

*************<•************
* MOKYKLA ŠOKIU. į
X Waltz, 'Two Step ir kitokių. # 
į Pirma lietuviszka Mokykla Amerikoj į 
3 Prof. Julius kaip iszmokina, tai niekas J S taip negali iszmokint niekur kitur. *
* PROF. JULIUS SILSKO
£ 1836 S. Halsted St. Chicago. Ill. į
* N jo 9 o to iki 11 va .Phone Canal 3762 
************^^*^^*»*^****

Ka tu myli?

Kada perkat laikrodėlį, 
pirkite geriausią — kad 
neturėtumėt klapato. Mes parduodame geriau- 
sius laikrodėlius sviete ir už beveik pusę kai- 
nos kaip kur kitur pirktum. ELGIN ir WAL
THAM laikrodėliai geriausi negu koki kiti.

Kad apgarsinti mus firmą mes pasiryžom kiekvienam kuris 
tikrai surašys šiuos num., aplaikys vieną šių laikrodėlių. 
Išrišk šitą pinklę sudėdamas į klėtkeles num. taip, kad pas
kui juos dedant į krūvą į visas puses išeitų po 15. Išrišimą 
atsiųsk mums. Jaigu tai išriši gerai, tai ATLYGINIMUI 
mes tau atsiųsime $15—kredito čekį, kuris tiks perkant vie
ną iš musų tikrų ELGIN arba WALTHAM laikrodėlių. Mes 
taipgi tamstai atsiųsime savo kataliogą, iš kurio galėsi pasi
rinkti sau tinkamą laikrodėlį, retežėlį arba leketą. Rašyk 
šiandien ir indėk pačtinę markę persiuntimui:

CORONIA COMMERCIAL CO.,
443 E. 16 ST., DEP. 53. NEW YORK.

John Cochinsky
) LAWYER

Lietuvys Advokatas
69 W.Washington St, Room 1510 

CHICAGO
Atlieku visokius legališkus reikalus at

sakančiai, ypatingai susižeidimo ii kitus. 
Užsiimu vedimu visokių civiliškų ir kri- 
minališkų bylų. Taipgi peržiūru abstrak
tus ir padirbu visokias popieras ir doku
mentus pardavimo ir pirkimo namų, lo*ų, 
biznių ir tt. Lietuviai, kurie turite kokį 
legališką reikalą, atsišaukite pas tautietį.

Ofiso vai.: nuo 9 lyto iki 5 po pietų.
Gyvenimas:

2316 W. 23rd Pl., Chicago, Ill.
Gyvenimo va!.: nuo 7 iki 9 vakaro.

Leveskio BSh

The American Life 
Insurance Company of Illinois; 
Po priežiūra Valstijos rando

$100,000.00
sudėta Illinois Valstybes kasoje.

Visoki apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG.

72 West Adams St., kampas Clark gat.
NETURI NIEKUR FILIJU.

PLUMBERIS
Suveda gazą, euras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
8262 Emerald Avenue - - Chicago, I1L

Telephone Yards 4527.

PIRK SAU MUZiKALISZKUS INSTRUMENTUS PAS 
hgi&WMdc Co. 

1540 W. 47th St. ir 4663 Gross A.
Fillja 769 Milwaukee Ave.

Mos turimo geriausi pasirinkimą AR
MONIKŲ, KONCERTINŲ, SKRIPKU, 
P1JANU, KALBAMU MASZINU ir vis
ko, kas tik į muzikos skyrių eina.

Parduodamo ant lengvų išmokesčlų.
Kataliogą DYKAI siunčiame.

DU-KART NEDELINIS LAI^AŠTIS

"SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarnlnkas ir petnijčla.

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

AMERIKOJ f „(pusei matų $1.25
EUROPOJ TRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-

" t j°j fr Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.
( Kiekvienas žmogus myli smagumą, jo ieško ir
l jį trokšta turėti. Bet kas yra smagumas? Tai
i niekas kitas, kaip praleidimas kasdien keliij va

landų taip, kad užmiršti tame laike visus nesma-
' gurnus. Taigi dabar reikia sužinoti, kaip praleisti K

i smagiai atliekamas nuo darbo valandas, kad ne B 
( vien užmiršti savo vargus, bet kad iš to turėti ir I 
I dvasišką, naudą. Lengvas atsakymas: reikia skai- r
• tyti užimančią, gerą, knygą. Bet kokią? — pa

klausi. Todėl mes jums patarsime. Skaitykite

; BEN-HUB
t Historišką aprašymą iš Jėzaus Kristaus laikų, o 
| rasite tą smagumą, kokio geras žmogus gali trokšti.
3 Tą, knygą, visas svietas pripažino viena geriausių
3 ant svieto knygų. Ji randasi išversta visose kalbo

se. Tas reiškia, kad ji yra tikrai užimanti ir gera. 
Kad tas tiesa, jus patįs patvirtinsite perskaitę. Nu
sipirkite ją tuojaus. Ta knyga turi 472 pusla-

' piu. Kaina jos $1.25. Tai nėra brangi sulyg savo | 
! dydžio ir svarbumo aprašymo. . Angliškoje kalbo- | 

j e, kur taip pigios knygos, už tokią, knygą reikia | 
mokėti pusantro dolerio.

Knyga gaunama “Kataliko” išleistuvėje. p 
h
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DR. RICHTER'S
Pain Expeller

Dr. Richter's galingos externa
lises gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje

Išnaikina skaudėjimą nuo Reu
matizmo, Kraujo Sukrekę j imo, 
Sttenų Degimą, Strendieglis ir 
Neuralgijos.

Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 
mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą. 
Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudėji
mą kaklo. Trukdo nuo krajo sukepimą 
ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvos 
skaudėjimą it dautų gėlimą. Gepamirš- 
kite gauti teisingas gyduoles ubpečėtita 
su pečėtim pūkeliuose.

25c ir 50c. už butelį.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

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

_____  -.. .J

Kiekvienas žmogus privalo
^Ežinoti kaip užlaikyti savo sveikatą.H===

Sutaisė Dr. A. L. Grničuuns.

SVEIKATA arba tiesus ir trumpas kelias į sveikatą. 
Šis pirmas lietuvių kalboje sveikatos žinynas parašytas pagal 
Europos ir Amerikos garsių daktarų ir profesorių veikalus. 
SVEIKATA—veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais 
šimtais aiškių paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimą ir t. t.

Toji aukso knyga SVEIKATA lešuoja tik $2.00 su prisluntlmu.
Visos lietuvių laikraščių redakcijos, kunigai ir daktarai sako, 

jogei Sveikata verta aukso tiek, kiek pati sveria.
j Pinigus siųsdami adresuokite:

JONAS M. TANANEVIČIA
3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, «LL. j

Dienine ir Vakarine Mokykla.
1 ~~ - Mokinama:- '
1. Pradinis įPrirengiamasai; Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amer. plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą

(del manančių grįžti Lietuvon).
—' ■■■ Kglbriv------ ■
Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 

(pagal norą ir Lenkiška).
Del smu kesnių žinių kreiptis ypatiškai 

arba per laišką šiuom antrašu:
a G. J. LEVESKIS,

Vedėjas M okyklos
3106 So. Halsted St., Chicago, Ill.

F. Al). Richter & Co.
American House

74-80 Washington St. New York.
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KATALIKAS
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92 Iš mano atsiminimi;. Paražė D-ras Vincas
Pietaris. Spaudon parengi d-ras J. Basanavičius, 
(Su autoriaus paveiksiu). Platus bijografiški 
apipasakojimai nekuriu Lietuvos vietų. Labai 
naudinga knyga. Chicago, Ill. 1905. Pusi. 301. 
Kaina ............................................................................. 75c.

93 Janita, iš vokiečių kalbjs vertė K. S. Drąsu
sis japoniškasis kareivis, tikras atsitikimas iš ka
rės Japonų su Kiniečiais. Tilžėje. 1907, pusi. 23 
Kaina .........................................................................

94 Jurgis Kastrijotas. Išvaduotojas Albanijos.
šioje knygelėje yra labai puikus apra
šymas apie tūlą Albanijos kunigaikščio sūnų, 
kurs mažutėliu būdamas karo laiku paimtas ir iš
auklėtas Turkų sultono rūmuose, bet užaugęs at
minė apie savo tėvynę, sukėlė savuosius prieš 
Turkus ir išvadavo savo tėvynę. Kaina............. 5c.

95 Iš gyvenimo Samojedų. Apie lizdininkus ir
naudingi pamokinimai. Iš rusų kalbos vertė J. 
Tilžėje 1903, Pusi. 54 .............................................. 10c.

96 Juodas Perlas. Apysaka Viktorien Sardou.
Lietuviškai išguldė V. Stagaras. Shenandoah, Pa.
1906, Pusi. 51 ...........................................................  15c.

98 Judošius. Parašė L P. Aprašymas iš lenkų
maišto 1863 m. ir kaip tūli lietuviai tampa išda
vikais savo brolių maskoliams ant sušaudymo, 
arba ištrėmimo į Sibirą. Tilžėje 1902, Pusi.
12 ............................................................................... 5c

99 Juozapas Koniuševskis. arba kankinimas uni-
jotų po valdžia maskolių. Plymouth, Pa, 1888, 
Pusi. 56 ....................................................................... 25c.

100 Jonašas Korčakas. Puiki Istorija. Parašė J. I. 
Kraševskį Vertė D. T. B. Mahanoy City, Pa.
1902. Pusi. 262............................................................ 35c.

101 Jonukas Karklynas eina Lietuvos pažin.
tu. Gražus vaizdelis. Parašė Prietelis. She
nandoah, Pa. 1904, Pusi. 47 ................................... 15c.

102 Japonų Pasakos. Pagal rusišką vertimą su
taisė S. Vaitiekupiunas. Telpa čia 7 apysakos. 
Kaune 1907, Pusi. 21 ...................................... ,..... 5c

103 Iš po budelio kalavijo ir Kaimas. Dvi
apysakos. Parašė M. Carneda. Vertė V. Stagaras 
Plymouth, Pa. 1894. Labai užimantis ir pamoki
nantis aprašymas Pusi. 256. Kaina ..................... 30c

107 Keturios Istorijos: Graži haremo nevalninkė;
Luošis; Istorija vienos motynos; Vaikučių ple
pėjimas. Mahanoy City, Pa. Pusi. 61....................... 25c

108 Ketvirtas prisakymas Dievo ir Koliautojei į šv. 
žeme. Puikus skaitymai. Mahanoy City, Pa.
1907. Pusi. 58............................................................ 20c.

109 Karalaitis ir Ubagas. Iš angliško. Puikus aprašy
mas. Mahanoy City, Pa. 1906. Pusi. 182. 35e.

110 Kaimynų pašneka. Parašė J. Vilniuje. Gra
žus aprašymas iš lietuvių kaimiečių gyvenimo.
Pusi. 18. Kaina ........................................................ 5 •

111 Kas kaltas? Apysaka iš musų dienų. Para, 
šė A. V. Vilniuje. Gražus apsakymas iš Lietu
vos sodiečiu gyvenimo; apie gužynes ir tt. Pusi.
27. Kaina ................................................................... 10c

112 Kėkštų Šimas. Ūkiška apysaka. Paraše Me-
naitis. Plymouth, Pa. 1901 m. Labai gražus ir 
naudingas pasiskaitymas apie ūkininkus. Pusi. 40 
Kaina ......................................................................... 10c.

113 Kryžiokai. Istoriškas aprašymas. Henryk Sien-
keviez. Lietuviškai išguldė Jonas B. Smelsteris. 
Tomas I ir II. Mahanoy City, Pa. 1902. Yra tai 
puikus aprašymas iš laikų karionės lietuvių su 
kryžiokais laikuose D. L. K. Vytauto ir kara
liaus Jagailo. Knyga šioji turėtų rastis kiekvie
noje lietuviškoje grįčioje. Pusi. 495. Kai
na ........................................................................ $2.00

114 Križiokai. Tomas III. IV. V. Yra tai toles-' 
nis trūkis pirmo ir antro kryžiokų tomų, kur la
bai dailiai aprašyta kare lietuvių su kryžiokais 
po žalgiriais (Grunvaldu), kur D. L. K. Vytau-

i tas su lenkų pagalba baisiai sumušė kryžiokus ir 
panaikino jų zokoną. Joje yra ir tos kovos pa
veikslas. Puslapių 1034. Kaina .................  $2.00

115 Kraujo Sėja. Apysaka iš laikų karės Masko- 
lijos su Japonija. Parašė Waclaw Žmudzki, lietu
viškai išverto V. Stagaras. Dviejuose tomuose. A- 
pysakoje aprašyti mūšiai ant jūrių. Viskas apra
šyta taip aiškiai, kad rodos viską matai savo a- 
kimis besiskaitydamas ją. Kraujo sėja yra 
viena iš naudingiausių skaitymui knygų. She
nandoah, Pa. 1906-1907. Pirmas tomas Pusi.
289. Kaina ...............................................................  $1.00
Antras tomas Pusi. 246. Kaina ............................. $1.00

118 Kapitonas Velnias. Prietikiai Cirano De 
Bergarac. Verte iš Prancūzų kalbos kun. Dr. M. 
Juodišius. Mahanoy City, Pa. 1908. Yra tai la
bai užimanti ir juokinga apysaka, padalin
ta į tris tomus. Visi tris tomai vienoje knygoje 
404 puslapių didelio formato kaštuoja tiktai 1.15c

120 Klaida. Originališka apysaka iš lietuvių gyve
nimo ‘ ‘ Laisvės metų ’ ’, parašyta Lazdynų Pelė
dos. Yra viena iš geriausių apysakų. Vilniuje,

1910, Pusi. 520 .............................................. $1.00

gražių, juokingų, išmintiggiį ir žingeidžių pasa
kų. Chicago, UI. 1903, Pusi. 280 ...........................
Drūtai apdaryta ............................ . $Lf$

143 Lietuviškos Pasakos Įvairios. Surinko
Dr J. Basanavičius. Dalis H. čia telpa 205 la
bai gražių ir juokingų pasakų, bovijančių kiek
vieną skaitytoją ir klausytoją ir labai naudin
gos. Chicago, Ill. 1903, Pusi. 330 .......................  $l.žc:
Drūtai apdaryta .........................................................$1.50

144 Lietuviškos Pasakos įvairios Surinko
Dr. J. Basanavičius. DalisIII. Čia telpa 202 dar 
gražesnės ir juokingesnes pasakos. Chicago, Ill.
1904, Pusi. 333...........................................................  $1.25
Drūtai apdaryta ...................................................... $1.50

145 Letuviškos Pasakos įvairios. Surinko
Dr. .J Basanavičius. Dalis IV. Chicago, Ill. 
pus], 299. šioje dalyje taip kaip ir pirmes

nėse dalyse Dr. Basanavičiaus surinktų pasa
kų, telpa keli šimtai užimančių ir juokingų pa
kų, telpa keli šimtai užimančių rr juokingų pa- 
gų I. II III. ar IV. dali, turės per visą savo am. 
žiu neišsemiamą pasakų turtą............................... $1.25
Drūtuose apdaruose ........;.....................................   $1.50

147 Lietuvaitė. J. Kvietkovskio. Vertė P. G. 
Apysaka iš senovės lietuvių gyvenimo. Chicago,
Ill. 1906, Pusi. 296 ..............................    50c
Apdaruose .................................................................. 75c

148 Lietuvių Ašaros. Trys vaizdeliai iš Lietuvos
gyvenimo. Labai graži pasakaitė. Tilžėje 1903, 
pusi. -...................................................... ;....................... 10c

149 Lietuvi, Mylėk savo kalbą. Paveikslė
lis iš dzūkų gyvenimo. Parašė Kunigas. Graži 
apysakaitė iš lietuviškų gužynių. Vilniuje
1905, pusi. 17 ..................................................   5c

150 Linksmi žiedeliai. Surinko K. Stiklelis.
Čia telpa 104 įvairinus linksmo turinio gabbalė- 
liai. Tilžėje 1907, Pusi. 32 ....................................... 10c

151 Laikrodininko Atminimai. Pasak Erk-
man-šatrijaną sutaisė S. M. Paveikslas iš Napo
leono I. paskutiniųjų kariavimų. Chicago, Ill.
1907, Pusi. 44 ............................................................ 15c

152 Laisvė ir kitos naudingos pasakos. Pa
rengė K. Brūklys. Shenandoah, Pa. 1911, Pusi.
40 ................................................................................. 15c

156 Morkus ir Aurelionas. Apysaka iš pir
mų amžių krikščionystės. Vertė Vytautas. Til
žėje 1899, Pusi. 82 .................................................. 20c

158 Matulė paviliojo. Stebuklingoji tošelė ir ki
tos labai gražios apysakos iš žmonių gyvenimo, 
Parašė Lazdynų Pelėda. Vilniuje, 1980, pusi.
262 ............................................................................. 50c

159 Mylėk savo artymą. Apysaka iš laiko ka.
rėš Prancūzų su Arabais Afrikoje. Pagal 
F. Hoffmaną parašė P. B. Chicago, Ill. 1908,

197 Pelkės. Apysaka -iš lietuvių darbininkų gyve
nimo Lietuvių kalbon išverto Kazys Puida. 
Vilnius. 1908. Pusi 46$......'......................... $1,20

198 Pasaka apie kantrią Aleną dukterį
turkų ciesoriaus ’Antonijaus, kuri per 22 metus 
vaikščiodama po svietą, daugybę bėdų ir vargų 
iškentėjo. Ahtra laida. Iš lenkiško vertė A. 01- 
ševskis. Chicago, DI. 1902, pusi. 66 ................... 2" C

199 Paludieniai. V. Orkan. Vaizdelis iš pie
menėlio gyvenimo. Lietuviškai išguldė V. Sta

garas. Antra laida. Shenandoah, Pa. 1906, 
pusi. 16 ... jw.............................................................. 5c

260 Pasaka apie' Adomą ir Jievą Priedas 
prie sulyginamosios mythologijos. Parašė Paul 
La f argue, pagal vokišką vertimą lietuviškai su
taisė P. Miškinis. Chicago, Ill. 1908, pusi.
31 ............................................................................  10c

201 Patarlės ir dainos. Surašė nuo žmonių M.
D. Silvestraitis. Tilžėje 1899, pusi. 30................ 10c

MALDAKNYGĖS.
1100 šaltinis arba Aukso Altorius, Dangiškų Skarbų. 

Naujausia spaudimas pagal tikra dešimta ir šeš
tą spaudimus.

a Prastais apdarais paauksintais kraštais be kabės. $1.00
b Ta pati su kabe .................................................. $1.25
c šagrino apdarai apkaustyta auksuoti kraštai .. $2.00
d Morokko skuros minkšti apdarai su kabe............$2.50

1102 Balsas Balandėlės arba mažas šaltinėlis malonės 
Dievo, Naujasis spaudimas, be ar su “Officium’’
su “Officium’’ yra brangeses 10 centų.

a Prastais apdarais paauksytais kraštais su kabe . 75e 
b šagrino skuros apdarais su kabe............................  $1.00
c Morokko skuros kietais apdarais............................. $1.00
d Morokko skuros minkšta su kabe............................ $2.00
e Aksomo apdarais su auksiniais kryžiais ant šo-

uų. Labai daili knyga paaukavimui........................ $2.75
1104 Garbė Dievui ant aukštybės o pakajus žmonėms 

ant žemės geros valios. Puiki knygute turinti 
daugelį litanijų ir šeip jau maldų.

r a Prastais apdarais......................................................... 75c
Prastais apdarais paauksuota.........................................$1.00

1105 Kantiškos arba Giesmių Knygos.. Surinktos ir 
perveizėtos per M. Voločiauską Žemaičių Vyskupą,
Vilniuje 1906 metuose.

a Prastais apdarais.............................    50c
b Drūtas apdaras paauksuotos..................................... 75c
c Šagrino apdarais paauksuotos....................................$1.00

1107 Mažas Naujas Aukso Altorius, didei naudinga 
maldų knygelė, pavesta visos Lietuvos Katalikų 
Jaunuomeniai, pagerinta ir per naują devintą 
kartą atspausta su dadėjimu visų rožančių.

pusi. 131 ..................................................................... 25c
Ta pati apdaryta.......................................................... 50c

160 Maksim Gorkij.Pasakojimai iš Rusų kalbos 
vertė A. L—is. Turinys: Giesmė apie sakalą, Ne-' 
naudelis, Makaras Čudra, Rudenyj, Dvidešimts
šeši ir viena. Chicago, Ill. 1906, pusi. 103 .........-. 25c

162 Mythai. Pasakos ir legendos žemaičių. Surin
ko Dr. Ed. Veckenstadt, verto dr. J. šliupas 
Dalis I. Yra tai žingeidžios ir juokingos senoviš
kos pasakos apie visokius stebuklus ir prajovus, 
apie darbus gerų ir piktų dievų, apie laumės, lai
mes, Raganius, Vilkalvkos ir tt. Plymouth, Pa.
1897, pusi. 190 ....................................."..........  50c

163 Musų Socijalistai. Apysaka iš paskiausiujų 
Lietuvoje atsitikimų. Parašo Jonas Kmitas.
Shenandoah, Pa. 1906. Pusi. 57......................... 10c.

164 Mokytojas iš Nazareto. Parašė Antanas
Vyslouch. Vertė L. P. Apysaka iš laikų užgimi-

(mo Kristaus. Vilniuje 1907, pusi. 103 ................ 30c
165 Meilės karštligė. Mintys ir prilyginimai a.

pie dabartini supratimą meilės. Parašė I. A.
Chodov, verte iš rušisko J. Stropus. So. Boston, 
Mass. 1911, pusi. £1 .. ...............................................  20c

166 Mokslinčius 1. ardauckas. Apysaka iš 
žmonių padavimų. Parašė J. J. Kraševskis, ver
tė į lietuvišką F. M. Plymouth, Pa. 1908. Pusi.
174 ............................................................................. 50c

167 Miškas vis smarkiaus degė. Piešinys
Skitaleco. Vertimas iš rusų kalbbos. Brook
lyn, N. Y. 1911, pusi. 32 ..................................   15c

169 Mobilizacijos pasekmės. Vaizdelis iš gy
venimo. Paraše žemaitė. Perspauzdinta iš “Ūki
ninko’’. Tilžėje 1905, pusi 15 ................................ 5c

170 Meiles linksmybė. ”Da niekad ant svieto
tokios nebuvo!’’ Išdavė J. A. Faraonas. Tilžėje 
1907, pusi. 32 ............................................................. 10c

171 Mūsiškiai užsienyje. Juokingas aprašymas 
kelionės į Paryžių ir atgal. Mikalojaus ir Glapi- 
ros Ivanovų.Parašė N. A. Leikin. Lietuvių kal- 
bon verte Magnus Parvalkietis. Chicago, Ill.
1909, pusi. 216 .......................................................... 50c

172 Milukijada arba nepaprasti dzūko viršžmo- 
giški nuopelnai ir juodesnis už pragarą tiems 
nuopelnams pavydas. Chicago, Ill. Pusi. 37.... 05c.

173 Magdalės Marija. Labai gražus skaitymas.
Chicago, Ill. Pusi. 75....................................;.... 15c.

177 Nuskendimas laivo “Titaniko’’. Paveikslai

1109 Skuriniais apda
rais paauksintais kraš
tais, be kabes.... 50c

1110 šagrino minkštais 
apdarais, su kabe.. 75o

1111 Prancūziškos sku
rdės, gražiausia iŠ,, vi
sų už tą prekė..”$1.00

1140 Baltos skurelės lė
ti drūti apdarai, gražus 
išspausti išmarginimai, 
auksuoti lapų kraštai 45c

1113 Su baltais kau
leliais, medalikėliais ir 
gražia kabutė.... $1.50

1114 Prancūziškos sku
relės su gražiais paau- 
ketnimais ir su kryžiais 
ant šonų.............. $1.75

1112 Morokko švelnios 
skurelės su gržiais paau
ksinimais ir su kryžiais 
ant šonų.............. $1.50

1120 Prastai drūtais 
apdarais, be apkalimo 
Prekė .................... 50c

BREVIORELIS.
Katalikiška Maldų knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 

Jaunuomenei.
Knygelės miera 2%x3% col. Pusi. 140, storis % col. 

Mažiausia gražiausia ir smagiausia maldaknygė neštis baž 
nyčion. Mišios, mišparai ir suplikacijos yra dviejose kalto 
se: lietuviškai ir lotyniškai. Turi visas reikalingas maldės 
ir kalendorių, teip kaip didelė knyga. Balta, plona, gera
popiera. čia yra jų paveikslai ir kainos:

1135 Juodi kieti, drū
ti audimo apdarai, iš
rodo kaip skuriniai, gra
žus išspausti išmargini- 
mai, lapų kraštai raudo
ni..................................30c

1136 Juodi, kieti, drū
ti audimo apdarai, išro
do lyg skuriniai, gražus 
išspausti išmargijlimai, 
auksuotas kryžutis ant 
šono, auksuoti lapų kraš
tai............................. 35c

1137 Baltos celuloidos 
gražus apdarai, išrodo 
kaip balčiausias sloniaus 
kaulas, čysta, slidi, 
žvilganti popiera; ■ ant 
šono graži kvietkos ša-

kėlė su aukso ir sidabro 
lapeliais, aukso Ištaro
mis knygos vardas at
spaustas, lapų kraštai ap
ščiai auksinti, ant vi
durio kabutė.........$1 PO

1138 Juodos prancūziš
kos skurelės kieti lygus 
apdarai, auksiniai para
šai ant šono ir nugaros, 
lapų kraštai apščiai rau
donai auksuoti, rundini 
kampai..................... 70c

1139 Juodos praneuziš- 
kos lygios skurelės, min
kštai iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti, auk
siniai parašai ant nuga
ros ir šono, raudonai ap
ščiai auksinti lapų kraš
tai, rundini kampai. 90c

1141 Baltos skurelės 
minkšti iškimšti apdarai 
per abudu galu auksuo
tos juostos, auksuotas 
kryžius ir ant nugaros 
parašas, auksuoti lapų 
kraštai, rundini kampai 
prekė,...................... 60c

VAINIKĖLIS.
Katalikiška maldų knygele pateikta Katalikiškai Jau

nuomenei. Su aprobata Vilnias Vyskupo kun. E. Roppo. 
Miera knygutės 3x5. Spausdinta 1909.

1128 Prancūziškos sku
relės, minkštais apda
rais ........................... 60c

121 Krikščionis ir Raudonas Gvazdikas.
Dvi apysakos. Vertė Pranas Siūlelis. Shenan
doah, Pa., 1909, Pusi. 52 ........................................ 15c

122 Koks tas paukštis “kun.” V. Dembskis? Tilžė
je, pusi. 34................................................................... 10c

.24 Kas priešius? Akyva apysakėlė iš lietuvių gy
venimo. Parašė Lazdynų Pelėda. Tilžėje 1900, 
Pusi. 32 ............................................................. 10c

125 Kaip Motiejus po peklą keliavo ir Vy
nas. Dvi apysakos. Iš lenkiško vertė Pr. 
Siūlelis. Shenandoah, Pa. 1908, Pusi. 23 .............. 10c

126 Kas teisybė tai ne melas. Parašė Aišbe
’’Aušros“ išleidimas. Septynios naujai pertaisy
tos pasakaites. Vilniuje 1905, Pusi. 63 .............. 25c

127 Kent kaltas, kent ne kaltas. Vaizdelis iš
žmonių gyvenimo, parašytas Žemaitės. Vilniuje 
1907, Pusi. 39 ........................................................... 10c

128 Kaukazo belaisvis. L. Tolstojaus apysakėlė.
Vertė S. O. Tilžėje 1894, Pusi. 40 ....................... 10c

129 Keiionė į Europą. (Su dviems paveikslė
liais iš visasvietinės parodos Paryžiuje 1900 m. 
Lietuvių skyriaus). Kun. J. Žilinsko. Shenan
doah, Pa. 1902, Pusi 52 .......................................... 15c

J 30 Kares laukuose. (kareivio atsitikimai), 
Parašė Vsevolod Garšin. Vertė A. L-lis. Labai u- 
žimanti apysaka iš laikų kares maskolių su tur
kais. Chicago, Ill. 1906, Pusi. 81. Kaina........  20c

131 Katorgon. Labai gražus skaitymas. Chicago....... 10c
132 Katoržnykas. Puikus aprašymas apie katorgą.

Spauda ’’Kataliko“ Chicago.............................. 15c.
134 Keturios Istorijos. Prasižengėlis; Doras Timkus;

Jonas Tvardauckas; Ugnis kaime T. Mahanoy 
City, Pa. Pusi. 45.................................................... 20c.

135 Keturios Pasakos apie Dukterį Akmenoriaus;
Klarą; Nuspręsta ir Ant kiek moters užlaiko 
paslaptį Mahanoy City, Pa. Pusi. 61...,.......... 20c.

136 Keturios Istorijos ape: Kaip kapitonas Stormfield
buvo danguje; Pabėgėlis; Kas.gi ištyrė? ir Pri
gautą vagi. Mahanoy City, Pa. Pusi 60.............. 20c.

137 Keturios Istorijos. Ant prapulties be kranto;
Mistras ir Krepešius; Kampelis duonos; Iš ko di: 
dūli ponai. Mahanoy City, Pa. Pusi. 105 .............. 80c

13.8 Keturios Istorijos: Sugertuves rrauKynije; Žibin
te Bažnytaitėje; Aliutė duktė kunigaikščio Ker
niaus; Bokštas ant salos Dago. Mahanoy Oity, 
Pa. 1902. Pusi. 64.   20c.

143 Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko
J. Basanavičius. Dalis X. Čia telpa Ml labai

ir aprašymas. Surinko M. Paltanavičia. So.
Boston, Mass. 1912 Pusi. 17......................   10c

178 Našlaitė. Ne pasaka. Labai užimanti apysakėlė
iš dabartinių lietuvių gyvenimo. Parašė Lazdy
nų Pelėda. Tilžžėje 1902, pusi. 62........................... 15c

179 Namelis ant Volgos. Apysaka, parašė S. Step- 
niak, versta iš rusų kalbos. Chicago, Ill. 1909,
Pusi 72................................................................. 20c.

180 Nebepirmas. Paveikslėlis iš mokslaeivių gyveni
mo. Parašė B. Tilžėje. 1902 Pusi. 23.............  5c.

181 Nakvynė. Pasaka apie vieną mažesniųjų gyve,
nimo vargų, paprastai vadinamą beda. Parašė 
R. L. Stevenson. Iš anglų kalbos vertė L. Juras, 
Chicago, Ill. 1911, Pusi. 38......................... ....10 c.

182 “Nie gadaj” arba baisus sapnas. Parašė ž.
Tilžėje 1902 Pusi. 18....................... ’.................. 5e.

183 Našlaičiai. Paveikslėlis iš praeities. Vertė Arto
jas. Chicago, Ill. 1904. Pusi 256..................... 50c.

184 Namelis pustelninko. Pertaisytas antras leidimas.
Graži morališka apysaka. Shenandoah, Pa. 1906 
Pusi 170.................................................................. 50c.
Audimo apdaruose ........v................................  75c.

185 Neišmokamas žiedas. Dvi gražios pasakos,
Mahanoy City, Pa. 1907. Pusi. 62..................... 25c.

190 Onuka. Labai dailus apsakymas iš tikro atsi
tikimo. Mahanoy City, Pa. Kaina . ........ 25c

191 Obrusiteliai Galerija paveikslėlių iš mas
kolių gyvenimo Lietuvoje. Parašė Dėdė Atana
zas. Tilžėje, 1898. čia yra aprašyta, kaip masko
liški činovnikai elgiasi su mųsų broliais lietu
viais mųsų tėvynėje. Pusi. 76. Kaina................... 20c

192 Olga Liubotavičiutė. Vaizdeliai iš gyve, 
nimo nihilistų. Parašė M. Stepniakov. Vertė 
Stasys Kirvis. Chicago, Ill. Pusi. 40. Kaina .... 10c

193 Olitipa. Graži apysaka iš laikų savitarpinės
karės šiaurinės Amerikos indijonų. Vertė A. 01- 
ševskis. Antra laida pataisyta. Chicago, Ill. 1906 
pusi. 95 ......................................................................... 25c

194 Prakeiktas Meilingas Kriminališkas aprašymas,
vertė D. T. ir F. W. Bočkauskai Mahanoy Ci
ty, Pa. Pusi. 202 ...............................    50c

195 Pirmoji Gegužės; Sapnas apysaka. Parašė Skruz
dė. Brooklyn, N. Y. 1908, pusi. 39...........................  15c

196 Parsidavimas ir pelnas. Iš prietikių 
Prūsų Lietuvoje. Pagal A. 8więtochoskj. 
(Papasakojimas kaip vienas lietnvis atėjęs iš 
Didžiosios Lietuvos, atsidavė vokiečiams, net 
pravardę ir tikėjimą permainė, o paskui vokie- 
Uai jį išvarė.) Plymouth, Pa. 1901, pusi. 32 .... 10c

1121 Prastais, drūtais 
apdarais, auksintais kra- 
štais, apkaustytoms 
briaunoms pasidabruoto
mis blėtelėmis, su kabu
te.............................. 60c

1123 Prancūziškos sku 
relės minkštais apdarais 
apvaliais kampais, au
kso kvietka, kryžius, pa
rašai ir kraštai .. $1.25

1127 Prastais apdarais 
gražiai paauksuota. 40c

1129 Morokko gražiais 
-nąs tųs-ąutui ‘srerupda 
relė, paauksuotais kraš
tais...............................50c

1130 Prancūziškos sku
relės su auksiniais išgro- 
žinimais.................... $1.00

1131 Puikiai išgro- 
žinta, su auksuotis 
kryžiais, taip-gi vi
duryje yra auksinis 
kryžils.......... $1.60

MctiiiMteAsui/ 
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1122 Morokko skuros 
minkštais apdarais, ap
valiais kraštais, paau
ksinta, parašai ir auksin
ta kvietka ant vieno šo
no..............................$1.00

1124 Apdėta baltais 
sloniaus kaulais ir eelu- 
loida, 3 sidabrininai me- 
dalikėliai kabo ant len
ciūgėlių, aksomo nugara,' 
apkaustytos briaunoj įi\ 
dabruotomis bleteKhhis/ 
su kabe, auksinti kjraš-i 
£ai.........................   $1.00

Ei . ,U ’

1125 Baltos celuloidos 
apdarai, vienų ornamen
tai kaip ant šio paveik
slo, kitų gi graži auks'1 
šakelė ir aukso litaro- 
mis knygos vardas at- 
-paustas, su kabute, ąu- 
asir.Li kraštai .... $1.50

1142 Aniolas Sargas. Maldaknyge su bažnyčios aprobatu. 
Didumas 3x4 col. Rožančiai, Mišių maldos, stacijos ir kitos 
reikalingos maldos, litanijos, giesmės, ir tt. Pusi. 448. Ma-

1126 Baltos celuloidos 
apdaru, ant vieno šono 
kvietkuotas kielikas, su 
kauline kabute, auksinti 
kraštai.................. $1.75

hanoyCity, Pa. 1908
a) Audimo apdaru paauksuoti kraštai .................... 50c
b) šagrino apdaru, paauksinta...................................... 75c

1150 Biblija arba šv. 
Raštas Naujo Įstatymo. 
Lietuviškon kalbon iš
guldė Vyskupas Kuni
gaikštis Juozapas Arnul
pas Giedraitis, antru 
kartu atspausta kaštu 
kun. S. Pautieniaus su 
komentorium parenktu 
kun. A. Staniukyno, tel
pa čia išguldinėjimas šv- 
evangelijų visų keturių 
evangelistų. Apaštalų 
tai, pusi. 494 lotyniško- 
darbai ir Apaštalų raš- 
mis litaromis.......... $2.0(

1152 Bybele (Biblija)
tai esti: visas šventas 
Raštas Senojo ir Naujo
jo Testamento. Devin
tas spaudimas. Berlyne 
1908, pusi. 1128. Drūtuo
se apdaruose, spauda 
graži, lotyniškos raidės, 
graži knyga pasiskaity
mui tiems, kurie nori 
žinoti apie šventą Raš
tą.......................... $3.00

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.

Kad atituštinti vietą maldakny
gėms, kurių norime ištisą eilę įdėti 
į savo knygų krautuvę, priversti esa
me išparduoti už pusę kainos visas čia 
paminėtus STEREASKOPUS arba Te- 
LESKOPUS.

Stereoskopai yra dirbti garsiausių ar
tistų; Stereoskopai yra tai puikiau
sia dovana merginai arba vaikinui. 
Toki stereoskopa mergina gavusi, vi
sada laikys atminti kaipo didžiausią 
dovaną ir kada tik per jas pažiūrės, 
visada atmins jos prisiuntėją.

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa aiba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta į 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
'itlas grupa.s žmonių, trlobų, visą mies- 
bvą, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats toje 
vietoje būtumei ir viską savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia į 
naturališką esybę, padidina jį askirs- 
to žmogų ni:o žmogaus ir išrodo jau 
ne paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Mes turime dabar ant pardavimo 
gražiausius stereoskopiškus paveikslus, 
kaip matote žemiau surašytus.

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

veikslėlių iš Kristaus gyvenimo. 
Kaina $1.00 už bakselį su 22 pa
veikslėliais.

štai ką juose gali pamatyti:
1. Kristaus užgimimas Betlejaus Štai-

nėlėje.
2. Trįs Kare ! i ai atlanko gimusį Kris

tų ir dovanas jam kloja.
3. Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

4. Kristus ant svodbos, Kanoj Gali
lėjaus. Permaino vandenį į vy
ną.

5. Kristus ant kalno kalba priešais.
6. Judošius savo pabučiavimu išduoda

Kristų žydams.
7. Simonas pagelbsti Kristui kryžių

nešti.
8. šventa Veronika apsiuosto veidą 

Kristui.
9. Jėzus ramina moterie, kad jo ne

verktų.
10. Jėzus prie kalno Golgotos, nukry- 

žiavojinio vietos.
11. Kareiviai ir šv. Poras prie kalno 

Golgotos.
12. Kristus paveda savo motiną Jonni.
13. Skaito Kristui myrio dekretą ant 

kalno Golgotos.
14. žydai ruošiasi kalti Kristų prie 

kryžiaus.
16. Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
17. Kristus keliasi iš grabo.
18. Kristus žengia į dangų.
19. Regykla šiandieninio Betlejaus.
20. Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku

rioje Kristus gimė.
21. Bažnyčia apreiškimo šv. P. Ma

rijos.
22. Bažnyčia budavota ant grabo šv, 

P. Marijos.
23. Kaip šiandien išrodo Kristaus gra

bas.
24. Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 

kur Kristus mirė.
25. Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai 

žmogus ’ ’.
SERIJA H.

Susideda iš 100 Stereoskopiškų paveik- 
lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 
bakselį.

Šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa
veikslėlių ką pirmutinėse serijose. Ir 
štai ką juose galite pamatyti:
26. Besiartinanti audra ant ežero Erie.
27. New Yorke tavorų krovimas į di

delį oceaninį laivą.
28. New York. Pilies daržas (Casttlo 

Garden).
29. Boston. Ežeras viešame darže.
30. Atlantic City, New Jersey. Pa- 

maryj.
31. Niagara. Patkavinis vandanskri- 

tys nuo ožinės salos. (Horse Shoo 
Falls from Goat Island).

32. Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

33. Kaskados ir pokynnė svetainė. L. 
P. Parodas 1904 m.

34. Moki indijonas namieje.
35. Moki indijonų gyvenimas. .>
36. Sioux indijonų vadas, Ho-No- i

Fraid.
37. Vartininkai (The Sentinels) 3.043 

pėdų augščia. Yosemite, Cal.
88. Motina girių, 68 pėdas apėmio. 

Yosemite Klonyj, Cal.
89. Magdelenos Kolegija, Oxford, An

glijoj.
40. Airija. Killarney, pilis Ross.
41. Inėjimas į Muckross Klioštorių, 

Airijoj.
42. šiaurinis miestas, Gibraltar.
43. Berlynas. Bondler lovis ir Ka

tedra.
»4. Vokietija. Griuvėsiai viduramži

nės pilies.
45. Vokietija. Laivas aplcidžiantis Ko- 

bleucą, int Rheino upės.
46. Švedija. Stockholmas nuo vandens 

pusės.
47. Stockholmas. Karališkas palocius.
48. Švedija. Ant kelio į Odde.
49. Švedija. Lejono pilis, Geteborge.
50. Šveicarija. Mount Blauce žiūrint 

nuo Chamonix.
51. Thun, Šveicarijoj.
52. žuvinis kiemas, Alhambra, Grana

da, Išpanijoj.
53. Katedra Notre Dame, faskada. Pa

ryžiuj, Francijoj.
54. Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran

cijoj.
55. Palociai tautų ant upės Seinaos 

Paryžiaus Paroda, 1900 m.
56. Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 

Francijoj.
57. Des Shamps Elysees. Paryžiuje, 

Francijoj.
58. Didžiosios operas palocius, Pary

žiuje, Francijoj.
59. Tvirtynė šv. Jono ir Katedra, Mar

seilles, Francijoj.
60. Laivų užplauka ir ežeras, Ville- 

france, Francijoj.
61. Carniche kelias ir ežerėlis Ville- 

farnehe, Francijoj.
62. Pajūrinis kraštas Casino, Monte 

Carlo.
63. Vatikano daržas ir šv. Petro ka

tedra, Ryme, Italijoj.
64. Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. Pet

ro katedros.

JONAS M. TANANEVICE 
3249 b? S. Morgan 8L 

Chirngo, m.
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ADMJJ..STRACIJA LIET. TEATRAI.. 
PRAUG\STĖS PO PRIEGLOBA BV. 

MARTINO.
Petį. Andrejauekas, Pirm., į. 

918 — 33rd St.
Btan. Stonevicze, Vice-prez., J

320.6 Auburn Ave. į
Ant. Kasparas, Prot. Raštid;, 

3416 Auburn Ave.
Dom. Kadzekski, Fin. RaštL;, 

1900 W. 17th St.
" Mart. Kadzievskis, Kas.

2118 W. 20th St.
REŽISIERIUS TEATRŲ, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

r •

ADMINISTRACIJA DB-STĖS BV. 
STANISLOVO V. IB K.
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave.
Mot. Randis Pagelbininkas, 

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

3249 S Morgan St.
Jurgis Brazauckas, Fin. Rašt., 

4530 S. Wood St. 
Kazimieras Stulga, Kasierius.

4513 S. Wood St.

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

VILKE-BARRE, PA.
Laukis, Pirmininkas, 
425 S. Grant St. 
Ažis, Pagelbininkas, 
130 Stauton St.

Kučinskas, Fin. Rašt., 
141 Park Ave.

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.

J.

J.

V

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIC.

J. V. ZachareviCe, Prez., 
917 — ė3rd St.

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

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

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

DMINISTRACIJA DR-STĖ3 BV. 
JUOZAPO 'AIM. SM.

Juazapas Zalandauckas, Prez., 
3234 Illinois Ct.

Ant. Petrokas, Vice-PrczidentcE, 
4341 S. Hermitage Av.

Juozapas Palekas, Prct. Bait. 
4520 S. Marshfield Av.

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

Stan. Anučiauskis, Išdininkaa, 
4617 S. Hermitage Ave.

ADMIN7.1TRACIJA L. T-. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WILKES-BARRE, PA.
Adomas Cikanauskas, Pirr;sėdu, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

78 Deo Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius,
R. F. D. No. 1 Box 171.
f,KATALIKO” KLIUBO 

ADMIN IS7 RACIJA.
EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Mair St.
Jonas Kučinską?, Raštin, 

238 Slocum St.

ADMINISTRACIJA PP-STĖS
MATEUŠO AP Al TALO<

sv.

tnti-nas Mazelauskis, Pajebirinkas,
3244 S. Morgan St.

Vikodimas Overlingas, Et lt. Prot,
3245 S. Morgan Sv.

Antanas Kasparavičių Raut. Fin, 
3416 Aubnrn Avė.

Kazimieras P. Situs, Išdintikas, 
918 — 33rd Street.

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

BV. MYKOLO DR-STEB WIL’VES- 
BARRE PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras r-iiecaas, Prezidentas, 
462 E. South St.

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

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

Kazim. Deltuva, Finansų Sek?. 1-nnia, 
96 Ligan St.

if jaas Linukus, Finansų Sekr. 2-raiy 
425 S. Grant £».

Juozai Šnipas, Kasierins, 
r 386 New Grove St

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTES 
BV. JURGIO KAREIVIO K. 

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

425 S. Grant . t. 
V. Stazeika, Vice-prerid, 

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

462 E. Bouth 8~. 
J. Daukšys, Kasierius, 

18 N. Meade 8*.
V. Adomynas, I Fina"ft Sekr., 

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

New Grovi St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
BIRDIES V. JĖZAUS DRAUGUOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

Jonas Bagdonas, Vice-prezi, 
3236 So. Morgan St.

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

Vine. Grigaliūnas, Finansų Raštinink.,
1906 So. Union St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
R40 — 33rd PI.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DID2. 
L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIŲ ANT TOWN OF LAKE.

J. Klimas, Pirmsėdis, 
1833 W. 45 St.

P. Ciapas, Pagelbininkas, 
4436 So. Hermitage Ave.

B. J. Keperša, Nutarimų Raštin. 
4644 So. Paulina St.

K. A. Ciapas, Fin. Rašt.
4742 S. Hermitage Ave.

V. Jasulaitis, Kasierius, 
4552 So. Ashland Avė.

K.Trakšelis, Gvardijos Jenorolas, 
1852 W. 45 St.

V. Jasulaitis, Gvardijos Adjutantas, 
L Boniaviče, Gvardijos Maršalga.

VYR1AUSYBS a U SI VIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.
J. M. Tananeviče, Pirmininkas,

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

3200 Illinois Ct.
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO R. ir K. 

Kas. Naugžemis, Pirmsėdis, 
3202 Auburn Ave.

Joe. Gurinskas, Pagelbininkas, 
3347 Auburn Ave.

Ign. Mateliunas, Prot. Raštin^ 
1424 So. 49 Ave., Cicero HL

I 3T, 8. Palyanskr.s, Fin. Raštin. 
3325 8. Morgą a St.

I Tine. Stankus, H dr linkti,
V • 2934 — 29 St : A /

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

Draugysčių Reikalai
TEMYKITE 

LIETUVIAI!

silankyti ant šio musų Teatro, o už
tikriname jog nesigailėsite. Su go
done, KOMITETAS.

PASARGA: Per neapsižiūrėjimų
spaustuvės buvo išmetita apgarsini
mai su klaida vieton žodžio nedėlioję, 
buvo subatoje ir šiuomi ta klaidų pa
taisome, jog augščiau minėtas teatras 
atsibus NEDALIOJE, 8 d. gruodžio.

T AT’VYKIT PINIGUS!
“Keistute” Paskolijimo ir Būdavo- 

jimo Dr-stė (Spulka)
Nauja 46-ta Serija 

ge, Lapkričio 7-tą d. 
kimai atsibuna kas 
vai. vakare 
1251 Ilinois 
gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą ak
cijų. Akcijos užsibaigia už 6% meti) 
ir kiekviena akcija atneša $100.00

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra geriau
sia būdas del sučėdijime pinigų.

Si Dr-ja (Spulka) yra seniausia 
iš visų lietuviškų Spulkų Chicagoje.

Virš minėta Dra gija (Spulka) yra 
po priežiūra valstijos Illinois) ir yra 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų išly
gų del pirkimo arba statymo namų, 
ant pirmo mergišiaus (Mortgage) su 
peržiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
Ben. Butkus, Prezidentas, 

843 W. 33rd wt.
J. P. Ewsldus, Sekrešorius, 

3236 S. Morgan St.
Phones :įj-Yards 2716—Wabash 2200.

Juoz. Ridikas, Kasierius, 
3251-3253 Hlinois Court.

No 1.
prasidės Ketver-
1912 m. Susirin-
Ketvergas 8-tų 

uozo Ridiko svetainėje 
Court, kampas 33eios

DAR NEBUVUS IR NEGIRDĖTAS 
ATSITIKIMAS, KAD TIEK DAUG 

DALYVAUTŲ PROGRAME.
1) Keturi chorai (Birutėc, 81-os 

kuopos L. S. S., Rūtos ir Latvių cho
ras.

2) Benas “Lietuva”.
Keletas musų geriausių solistų. 
Kvartetas instrumentalinis.

5) Du puikiausi monoliogistai. 
Keletas deklematorių.

‘gy -*»---------- - ~
Parsiduoda lietuviška krautuvė 

“Valgomų daiktų ”, jįr visokių smul- 
kuminų. Lietuvių apgyventa, gerae 
kampas, naujam ,naiąe, didelis Storas, 
apšviestas gazu ir d elektros šviesa. 
Malama mašina, vienuolika mėnesi“ 
kaip visi nauji . krautuvės rakandai 
Biznis gerai išdirbtas. Dienos apy
vartas $180. Parduosiu pigiai dėlto, 
kad trumpu laiku turiu įstoti į dides
nį biznį. Joe Lobeoki, 23 avė. cor. 
Lake :st., Melrose Park, Ill. (47—49)

R&MB ra

3)
4)

3200-3202-4 South 
avė. Gera proga

6)
Sudaro programų Aušros Dr-jos 

giamo vakaro 15 d. gruodžio 1912 m. 
M. Meldažio svetainėje, 2242-44 W. 
23rd PI. Pradžia 7 vai. vakare, ti- 
kietai po 20e. ir augščiau. Po užbai
gimui programo bus žaismes, taip 
ypatingai surengtos, kad gales kiek
vienas 
dinti.

ren-

dalivauti ir visi bus užganė-

AUŠROS KOMITETAS.

PAIEŠKOJIMAI.

Du storai išrandavimui.
Išrandavimui du storai su 

penkiais pragyvenimais, po 
numeriu 
Ashland
lietuviui kampiniame store 
pradėti karčiamą, o antrame 
store gera vieta uždėti bu- 
černę ir grosernę. Atsišau
kite j: J. M. Tananevičio 
Banką: 3253 So. Morgan st.

TĖMYKIT LIETUVIAI!
TAUPYKITE PINIGŪSI

“Lietuva” Paskolijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

36-ta Serija prasidės Utaruinke, 
Lapkričio 5-tą dieną 1912 m. Susirinki
mai atsibuna kas Utarninkas Stą vai. 
vakare Dom. Bernaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijoj kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų ,L- mokant po kelius cen
tus arba dolerius Į savaitę, galima 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6% metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti.

Virš minėta Dra »_‘ija (Spulka) 
po priežiūra valstijos Hlinois ir 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų 
lygų del pirkimo arba budavojimo 
■ ių ant '
su 'peržiūrėjimu visų j opierų.

Su guodone,
Laz. Katutis, Prezidentas, 

710 W. 18 St.
J. P. Ewaldas, Sekretoriis, 

3236 S. Morgan St.
Phenes:—Yards 2716—Wabash

Paieškau darbo už duonkepį, supran
tu savo amatų. Jaigu butų kam rei
kalingas duonkepis, meldžiu atsišaukti:

Ign. Urbas,
833 — 33 Place, Chicago, Hl.

ANT RANDOS
Naujas š’oras randsi prie pat Lietu

viškos Bažnyčios. Grand Worke, arba 
Cicero, Ill., Norinti randavoti kreipkitės 
prie IVEN AXEN
4802 W. 12th St. Chicago, Ill.

(47-49)

pamatyti šiuos pigumus

IHalsted Furniture
1936-1938 S. Halsted StM tarp 19 ir 20 gatv.

Didžiausia Rakandu Krautuve
Ant West Side. PINIGAIS ARBA ANT IŠMOKĖJIMO

Ateikite

Šitas Fonografas su 
didele triuba, gvaran- 
tuotas, su 5 re-§Q 
kordais dykai. V"

yra 
yra

iš-
Na-

-no mergišiaus (Martgage)

2200.
Mykolas J. Tananevicze, Kasier.

670 W. 18 St.

Susirinkime pirmininka-
Buvo

m. Tečiau 
susirinkimas delei nekuriu 
neinvyko ir liko perkeltas 
dienos gruodžio š. m. Su- 
prasides taip apie 3-čią va- 
pietų bažnytinėj svetainėj, 

Visos aplinkinės

SUS-MO LIET. RYMO-KATALIKŲ 
P. DR. A. REIKALUOSE.

Rugsėjo 8 d. š. m. Wilkes-Barre, Pa. 
buvo Sus. L. R. K. P. D. A, atstovų su 
sirinkimas.
vo prezidentas Jonas Vabalas, 
kalbama apie bėgančius reikalus, bet 
nieko tuo tarpu svarbesnio nonutarta. 
Iš nutarimų svarbiausias buvo, kad su
šaukti S-mo atstovų susirinkimą ant 
lapkriėiaį 17-tos dienos š. 
tą dienų 
priežasčių 
ant 15-tos 
sirinkimas 
landą po
Wilkes-Barre, Pa.
lietuviškos draugijos kviečiama pri
siųsti savo atstovus paskirtą dienų, 
kadangi tą dienų galutinai bus pa
baigtas Susivienijimo užmanytas dar
bas. Draugijų atstovai lai apsirū
pina mandatais, nes be mandatų ne
turės balso. Prie musų Susivieniji
mo gali prigulėti bile viena lietuviška 
draugija, kuri tik pildys mus nutari
mus ir visus reikalus.

Pa. susirinkime nutarta su- 
$1.00 iš kiekvienos drau- 

uždengimui. Visos drau- 
malonios tą nutarimą iš- 

maži iškasčiai, tė
jau šių draugi-

Luzerne, 
mokėti po 
gijos lėšų 
,.-ijos bus
pildyti, nes nors 
Ciau vis-gi pasidaro, 
jų sumokėta:
šv. Jono Krikšt., Luzerne, Pa. $1.00 
šv. Jurgio, Luzerne, Pa..............
šv. Benedikto, Braddock, Pa... 
šv. Martino, Braddock, Pa..........
Šv. Antano, Edwardsville,.. Pa.

Visų draugijų inmokėta suma 
pažymėta protokolų knygose ir
išduota atskaita organe. Gerbiamos 
draugijos tegu nepamiršta ateinančio 
susirinkimo, tegu prisiunčia savo at
stovus ,nes kur vienybė, ten galybė.

Su pagarba,
Jonas

238 Slocum avė., Kingston, 
Jonas Vabaas, prezidentas,

7 Webster st., Luzerne, Pa.

1.00
1.00
1.00
1.00
bus 
bus

Kučinskas, raštininkas,
Pa.

PASINAUDOKITE Iš GEROS 
PROGOS!

Susivienijimas Brolių Lietuvių Tau- 
tiškaPašelpinė Dr-ja, praneša, kad bus, 
galima įstoti į minėtų dr-ją be jokio 
Įstojimo. Pašclpos ligoje draugija 
moka $5.50 į savaitę. Posmertinės 
išmoka $50.00 iš išdo ir po $1.00 nuo 
nario Mėnesiniai susirinkimai atsi- 
buna kas antra nedėldienj. Sekantis 
susirinkimas atsibus 8 dienų lapkričio 
šių metų, A. Valančiaus svetainėje 
1732 S. Union st., Chicago, Illinois.

(45—50)

TEATRAS SIMANO DAUKANTO J. 
T. KLIUBO.

Stato ant scenos “UŽBURTAS KU
NIGAIKŠTIS ’ ’ 3 veiksmų komedija 
ir “JAUNAVEDŽIŲ NAKTIS” vie
name akte, atsibus nedėlioję, 8 d. 
gruodžio (dec.), 1912 m., Apveizdos 
Dievo svetainėje, kampas 18 ir Union 
gatvės. Svetainė atsidarys 6:30 vai. 
vakare, pradžia 7:30 vai. vakare. In- 
žanga 25c., 35c. ir 50c. ypatai, vai
kams iki 12 metų 15c

Moloniai užkviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites kuonoskaitlingiausiai at-

Paieškau savo tikro brolio Jurgio 
Vaičio ir Juozapo Vaičio, abudu pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Tauragės volosties, Pagramančij par., 
sodos Kuturių. Prašau atsišaukti ar 
jų pačių arba kas kitas, duoti žinių 
šiuo antrašu:

Augustas Vaičis,
Box 86, Madison Co. Livingston, III.

Reikalinga du agenu j Wines Li
quors and Bottle Beer, kurie kalba 
lietuvikai ir lenkiškai. Atsišaukite 
bent kokių dienų 5 vai. po pietų 3950 
West Madison st., Walter P. Powers 
Liquors House.

Šitas didelis čysto aržuolo 
“chiffonier” kaip ant pav. 
su 5 stalčiais ir gražiom ren- 
kinom, parsiduodavo papra. 
štai už $7 50, dabar ^8 
UŽ..............................

Šita aržuoline komo
da, su dideliu francu- 
zišku veidro- CO Q& 
džiu, $15 vert.

Paieškau savo brolio Juozo Meš- 
kauskio, paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pav., Pajarsko vol., Kreivių įai-' 
mo. Jis pats ar kas kitas, malonės, 
pranešti šiuo antrašu: .

Adomas Meškauskas, ■■ 
920 — 35th Place, Chicago) III.

PASISKUBINKITE UŽSISAKYTI 
“PERKŪNĄ”.

Juokų, džiaugsmo, nuliudimo ir su
siraminimo laikraštis.

“PERKŪNAS” eis kas mėnesį nuo 
sausio men. 1913 m.

Kaina metams tik $1.00.
Prenumeratų ir rankraščius meldžia

me siųsti tokiuo adresu:
2 : ' . “PERKŪNAS”,
P. O. BOX 290, WATERBURY, CONN.

i*i Mib ■■ .. .
Šita pilno didumo varine lo
va su 2 col. stulpais, gvaran. 
gerai dėvės, vertes 
$10, musų kaina.......

Šita didele skurine Sofka (kaip ant pav.) ge
rai padirbta, ir puikiai išmarginta, gerai dė
vės, mes parduosime dabar tiktai $7,98 
po............................................................ ■ ’

Paieškau savo dėdės Kaz. Jak, pa
eina iš Kauno gub., Raseinių* pav., 
Pajursko vol. Malonėkit atsišaukti 
šiuo antrašu:

Franciškus Jakas, '
920 — 35th Place, CĖioagĮoį TH.
____ ______________________ —---- -  aį,-

Paieškau Antano ir Juozo Zinonu, 
abudu Suvalkų gub., Naumiesčio pav., 
Paluobių kaimo. Keli metai atgal 
gyveno Anglijoje, Londone. Girdė
jau Juozas atvažiavo į Ameriką. Tu
riu į juos labai svarbu reikalą, malo
nėkite atsišaukti ant šio adreso:

Jonas Endziulis,
3207 Lowe Ave., Chicago, -Ill.

ANT PARDAVIMO.

O KĄf^tA?

Wabash Ave. & Adams St.

14k 
pri. 
904

Spedallstas kuris 
iszgydo ko kiti negali.

iszsigydyti Ir būti sveiku. Goda ir iss- 
«faaaisavojinias dykai, ar gydysiesi ar 
ne. Asz pritaikysiu mano maža uzmo- 
kesni, pagal jusu iszgaleįima. Netruk
dyk! bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu lletuvlszkai.
Western Medical Institute

1827 Blue Island Ave., 2 lub. viiszul Siru- 
kos, prie 18tos gatves, Chicago, 111.

DR. RENFER, Specialistas.
Vai. 8 r. iki 8:30 v., ncdel. 8 r. iki 12 dies

Rašymui, su vi- 
ijįdnimais ir su 
linęleniis, auksi- 
į&Žiomis šilkine-

šokiais gražiais 
tam pritinkamomis; : 
nėmis raidėmis, su;'... 
mis kvietkelčmis ir Sfr* visokiais pa
veikslėliais. Parsiduoda labai, pigiai. 
Kas prisius 25c. kvatos markėmis; tas 
aplaikys 12 popiąrįiffiia ktųj^ertais ir 
dar pridėsiu dovakų skbni' gražią Kris
taus užgimimo stoįumę, išrodo, kąip. 
altorėlis. Verta "duo
dam 6 tuzinus popilkių'. Agentams

•ą uždarbį.“J* Adrėsuokit.
K. J. INTAS,

P. O. Box 1724, NEW YORK, N. Y.
(47—49)

teMj
illMtIB

KONCERTINOS

Udliojam gerą uždarbi

Parsiduoda bučernė ir grosernė, la
bai gera vieta, lietuviais apgyventa. 
Vieta sena ir biznis gerai išdirbtas. 
Priežastis pardavimo: savininkas iš
važiuoja į Lietuvą. Atsišaukite prie 
savininko: Stanislovas Eidintas, 12022 
So. Halsted st., West Pullman, Ill. 

(46—49)

Parsiduoda pigiai farma su budin- 
kais 40 akerių Michigan State. Far
ma randasi labai gražioj pozicijoj ar
ti vandens. Atsišaukite į J. M. Ia- 
nanevičio Banka, 3249-53 So. Mor
gan St., Chicago, HI.

DOVANOS.
Fonografas vyriškas arba moteriškas 

paauksintas laikrodėlis (kišeninis) sta- 
lavas laikrodis su muzika, armonika, 
mašiuka rašymui ir kuknios rakandai, 
jaigu norėtų gauti viską dykai kaipo 
prezento tuomet rašykite prašydami 
išsiųsti informacijas, prisiųsdami vieną 
pačtos stempų atsakymui.
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO„ 
Dep. A. 18, 115 E. 7 St., New York City

50)

Lyon & Healy Majestic Koncertinos ir 
Italiszki Armonikai yra pirroybe szios dide
les instaigos. Tarpo invairios daugybes 
madų mes taipgi užlaikomo “Mellotone”, 
“Special” ir “Concert”. Szitie instrumen
tai yra geriausi savo ruszies ant marketo ir 
pilnai gvarantuoti per Lyon & Healy. Vie
nos, dvieju arba trijų derdiniu instrumentai 
paprasti arba iszdailinti visi parduodami 
ant lengvo iszmokejimo. Kaina $15.00 iki 
$150.00. Mes imame jus sena Koncertina 
mainoms kaipo dali pirmo inmokėjimo. I- 
dant patarnaut tiems kurie noęali pribūti 
dienos laike, mes turime specialiszka repre
zentantą kuris atsilankys pas jus vakarais 
sn sampoliais. Siuskit atvirute in musu 
koncertinos departamentu o aplaikysite pui
ku koncertinų ir armonikų katalioga (iliu
struota spalvose).

W. «l. STANKŪNAS
Geriausias lietuvis fotografistas Chicago^.... 

nes per daug metą dirbau 
pas Rashinską ir kitose vie
tose. Dabar atidariau savo 
lociiŲ galeriją po num. 3452 
So. Halsted st. Užprašau 
visus savo kostumerius ir 
visus lietuvius ir lietuves 
pas mane su fotografijų 
reikalais, o aš užtikrinu už- 
ganėdinimą, nes aš padarau 
viską kas tik į fotografijos 
skyrių eina, puikiai, grei
tai ir į laiką. Jaigu nori

gražią savo ar keno kito fotografiją, tai 
pas W. J. STANKŪNĄ,
So. HALSTED STREET. CHICAGO. ILL.

turėt 
ateik 
3452

Parsiduoda medinis namas su _ visa 
lietuviška krautuve arba po viena ga
lite pirkti. Namas 2-jų lubų, šteras 
ir trįs pagyvenimai. Bandos atneša 
$61% į mėnesį, kaina $5000 cash. 
Krautuvės kaina pagal susitaikymų. 
Priežastis pardavimo del kito biznio. 
W. Waishvilas, 1810 Johnson st., Chi
cago, Ill. (47—49)

IM. 23 AKMENŲ

Parsiduoda grosernė ir Ice Cream 
Parlor ,tarp lietuvių apgyventa, par- 
siduos labai pigiai. Priežastis par
davimo, kad savininkas išvažiuoja Eu
ropon. Atsišaukite, 3258 So. Mor
gan st., Chicago, Ill. (48—50)

Parsiduoda geras restaurantas geroj 
vietoj, biznis išdirbtas. Vieta ran
dasi apgyventa tarp lietuvių ir kitų 
tautų. Priežastis pardavimo ,kad' sa
vininkas turi du bizniu. Atsišaukite:, 
Antanas Būdžius, 1450 S. Halsted St.

(46—49)

Vyriškas arba 
moteriškas laik- 
rodėlis gvarantuo 
tas ant 20 metų. 

į paauksuotas du 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gera1 

laikų laikantį, labiausiai naudojam 
keliauninkų, kurie turi daboti laikų 
Speciališkas pasiulijimas. Mes nusiusi 
me šitą laikrodėlį kiekvienam C.O.D 
už $5.75 ir expreso kaštus del peržiu 
rejimo. Jei nepatiks, nemokėk nei cen 
to. Už jį kitur mokėtum $35. 
paauksuotas lenciūgėlis dovanai 
kiekvieno laikrodėlio. Key 

EXCERSIOR WATCH CO.,
904* Athanaeum Bldg., Chicago, ID

Išgydysiu Jus mEfl NUO PASLAP- BU O Ua TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma 
ne, o asz iszgry 
dysiu jus an 
x isados. A 
^varant uoju 

kiekvien am u 
ganedinima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
f įsa. Asz isz 
gydysiu jus uz 
pigiau i r ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szczius. Asz 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas ku
rias asz pats 
importuoju.
Dabar laikas

Pabaigoje Lapkričio men, išeis iŠ po spaudos

Amerikos Lietuviu

Kalendorius
1913 metams, sutaisytas J.ILGAUDO

Iš turinio kalendoriaus reikia paminėti keletą 
svarbesnių straipsnių: Kodėl viskas brangsta, Kaip ir 
ką mokintis, Daile ir proletarijatas, Chronika revoliu
cijos judėjimo Rossijoje, Vilnys, Gyvenimo Tikslas, 
Ar bus blogi metai 1913, ir daugybe įvairiausių statis
tikų ir šiaip gyvenime reikalingų žinių ir informacijų. 
—Šitas kalendorius yra labai naudingas ir būtinai rei
kalingas kiekvieno lietuvio namuose. Puikiai iliustruo
tas. Prisiųsk mums 25c pinigais ar stempomis, o męs 
prisiusime šitų KALENDORIŲ tamstai į namus kartu 
su 36 puslapių KIŠENINIU KALENDORIUMI 1912, 
1913 ir 1914 metams dovanai.
AGENTAMS pusė kainos. Kas ims už $10.00 ant karto, 
tam prisiuntimo lėšas męs apmokame. Pinigai siunčia
mi iš kalno.

J. ILGAUDAS
1841 So. Halsted St., Dept. 9. CHICAGO, ILL.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS
Labai pigiai parsiduoda geras mū 

rinis namas ant ' Morgan St., netoli 
33-čios. Namas 3 augštų; apačioj 
puikus Storas ir 4 geri pragyvenimai. 
Parsiduoda su labai geromis išlygom 
mis, kadangi jis turi būti trumpu laiku 
parduotas. Kam reikia gero bizniniė 
namo ant Bridgeporto, tegul noprą- 
leidžia šių progų. Platesnėms apie tą. 
namų žinioms kreipkitės į. '-i-’'")’? 
JONO M. TANANEVICZIO BANKĄ. 
3249-53 So. Morgan St., Chicago, Ill.

Parsiduoda karčema labai gei-oj pie
toj prieš pat McCormicko dirbtuvę. 
Priežastis pardavimo, kad savininkas 
iš važiuoja kitan miestan. Jonas 
Zalatoris, 2564 Blue Island avė, Chi
cago, Ill. (47—49)

Parsiduoda grosernė ir bučernė labai 
geroj vietoj tarpe lietuvių apgyventa 
per 30 metų. Biznis gerai išdirbtas. 
Priežastis pardavimo del sveikatos. 
Atsišaukite: 3440 So. Morgan st. Chi 
cago, IU. (47—49,

J. W. Zacharewicz
notaras

Ištiria abstraktus perkantiems 
namus ir padirba visus kitokius 
legališkus dokumeųtus, Ameriko
niškus ir Europišk™, Asekuruoja 
namus nuo ugniek ciklono atsa 
kančiose kompanijos^ ir skolina 
pinigus ant pirmo morgičiaus.

Kreipkitos ęrie tai>l zio kuris yra 
atsaknutis o visados šit teisinga pa
tarnavime. Priešą . Jurgio bazn.
911 W. 3 5 rd J 'el Yard 5423

Ijgp

; «■' ' . . .

t? Nauja Lietuviška < 
I ® APTIEK* ’
f Aš atidarau naują lietuvišką 
4- Aptieką. Aš užlaikau'Sever, s gy- 
į duokles, ir geriaušią Trainnką ir 
S geriausius rusiškus lašus. Aš taip 
r pat užlaikau visokias žoles iš senos 
£ tėvynes. Ateikite persitikrinti.
{ F. FRANK, Aptiekorius
+ 3462 S. Halsted st. arti 35 g.
X Telefonas Driver 2.73

<į
* 
4
•i
4* 4
4

4

^************#***«********
* - ' - ------*
***
*
# Vai. 8 iki 9:30 ryte, i iki 5
?r nuo B :30 iki 7:30 vak. nedi 
#»»»»*»*****»*****»****»**|

Telephone Canal 37.

DR. J. L. ABT
Pasekmingai gydo visokias ligas.

1832 S. Halsted St. Chicago 
. 8 iki 9:30 ryte. 4 iki 5 po pietų, ir 
6:30 iki 7:30 vak. nedel. 8 iki 10 ryte

***
%*** *

W****^******************Jf j 
~ — ~ ‘ — - - - —

***
*

DR. O. C. HEINE 
DENTISTAS

Kamp. 31mos ir Halsted gatvių 
Ofisas viršuj Aptiekos 

15 metų vienoje apygardoje.

* *** t*»****»**»***»*******»*****)

2ĖMYKITE LIETUVIAI!
Visiems žinomas lietuviams Jonas 

Kučinskas, kuris užlaiko Kriaučių ša- 
>ą po num., 238 Slocum Ave. Kingston, 
Pa, užsidėjo didelį skaitlių lietuviškų 
Knygų. Todėl reikale pirkimo knygų 
□leidžiame kreiptis ant žeminus padė
to anrašo:

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Ave., 

Kingston, Pa.
)

Teisingai padaryta degtinė iš^ 
nepaprastai puikaus mišinio. I 

Per daugeli metų sendinta E 
jbalto ąžuolo bačkose pirm I 

suteikimo publikai. S 
Frimniai švelnios i] 

prieprovos daro j 
SOLO degtinę 3 

geru vaistu 1 
Šeimynų j 
varrtoji- g 

m ui.

Ant 
baro

geriausia 
Žmones supran
tanti vertę geros 
ruginės degtinės
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų. 
Nusipirk bonką savo šeimynai.

Reikalauk S-O-L-
STRAUS BROS CO. Dislillers - Chicago, 

216 W. Madison St

11
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SS VIETINES ŽINIOS. »
Šv. Mateušo Ap. dr-jos 

vakaras.
Lapkričio 30 d. š. m. p. J. 

Ridiko salėje, 3251 Illinois 
Ct., atsibuvo šv. Mateušo 
Apaštalo pašelpines draugi
jos narių susirinkimas — 
vakarėlis. Prakalbos pra
sidėjo apie 8 vai. vakare. 
Daugiausiai kalbėjo tos 
draugijos nariai-inkurėjai, 
kaip tai: K. Pocius, 'N. 
Overlingas, K. Naugžemis, 
V. Armonas, J. A. Martin
iais ir A. Geceviče ir dau
gumas kitų narių, kurie aiš
kino plačiai apie draugijos 
inkurimą, jos sunkią, pra
džią, dabartinį stovį ir au
gimą finansiškai ir narių 
skaitliumi. Kalbėjo “Ka
taliko” leidėjas J. M. Taną- 
nevičia apie prigulėjimą 
prie draugijų ir jų didelę 
lietuviams naudą; priminė 
susirinkusiems emigracijos 
biuro reikalingumą; patarė 
visoms draugijoms tam rei
kalui susivienyti ir bendro
mis pastangomis Įsteigti to
kį biurą arba namus, kur 
lietuviai ateiviai pirmomis 
jų atkeliavimo dienomis bu- 
tų šelpiami ir apdovanojami 
sveikais patarimais. Pas
kui kalbėjo J. P. Evaldas 
apie draugijos reikalus ir 
užsiminė apie Keistučio Pa
skolinimo ir Budavojimo 
Dr. No. 1. Skatino visus ir 
draugijas minėton draugi- 
jon rašyties, nes tai geriau
sias ir atvangiausias būdas 
pinigus taupyti, juo labiau 
lietuviams, kurie yra pra
kaito žmonėmis, dirbanti 
sunkius darbus. Toliau kal
bėjo B. Butkus; jis ragino 
lietuvius rašyties į draugi
jas, vieny ties ir visiems gy
venti kuodidžiausiame suti
kime. J. Ridikas skatino 
susirinkusius remti savuo
sius verteivius, nesibičiuo- 
liauti su žydais ar kitais 
svetimtaučiais. Lietuviai 
turėtų visuomet atminti se
ną obalsį: savas'pas savą! 
Kitų tautų žmonės lietuvių 
verteivių (biznierių) nepa
remia, jie remia savuosius, 
tatai ir lietuviams pridera 
visuomet savuosius vertei
vius remti. Pagaliau S. J. 
Martinkai pagrojo ant kon
certinos ir smuiko ir tuomi 
susirinkusius pralinksmino, 
o nekurius net prašokino. 
Visas laikas ant stalų sto
vėjo užtektinai užkandžių ir 
gėrimų. Šv. Mat. Ap. dr- 
jos pirmininkas Andrijaus- 
kis susirinkusiems drau
gams širdingai padėkojo už 
atsilankymą tan vakaran, 
gražų užsilaikymą ir tuo bil
du vakaras gražiai pasibai
gė apie 11 vai. nakčia.

Reporteris.

rašyti prie tos draugijos. Jo 
kalba daugeliui nepatiko; 
nekurie taunlekiečiai ver
čiau išsižadėtų ko kito, ne
gu to raudono skystimėlio. 
Deklemavo eiles vaikai: St. 
Anušauskis ir L. Anušaus- 
kaitė. Pianui pritariant 
padainavo poni A. Cimmer- 
man. Kareiviu persirėdžiu- 
si buvo p. Petrauckaitė, bet 
jai nenusisekė atlikti savo 
užduoties; po sceną išėjusi 
pasisukinėjo ir — viskas. 
Gi “Dzūką ir žydą” lošė J. 
Polekas ir F. Stasiulis. 
Juodu yra prasilavinusiu.

M. E.

“Dzūkas ir žydas”.
Lapkričio 24 d. šv. Kry

žiaus parapijos salėje Teat
rališkas Kliubas “Lietuva” 
lošė komedijėlę “Dzūkas ir 
žydas”. Publikos buvo ga
na daug. Komedijėlė atloš
ta gerai. Pirm teatro buvo 
prakalbos ir deklemacijos. 
Kun. kleb. A. Skrypko aiš
kino apie dabartinį lietuvių 
stovį Lietuvoje, apie apšvie
timą, mokyklas, laikraščius, 
pramonę, rankinius išdar
bius ir apie giedorius ir nu
rodė, kad Lietuvoje tarp 
musų brolių daug augščiau 
pakilus kultūra, negu tarp 
Amerikos lietuvių. Kuni
gas vikaras A. Briško 
kalbėjo apie blaivybę ir 
Skatino susirinkusius prisi

Liet. Moterių Dr-jos “Ap- 
švietos” vakarai.

Subatoj, lapkričio 30 d., 
šv. Jurgio parap. salėje 
“Apšvietos” draugija sulo
šė vieno veiksmo komediją 
“Čigonė” arba “Tamsumas 
brangiai apsimoka”. Ko
medijėlė gana juokinga ir 
pilna gyvumo, sulošti pasi
sekė vidutiniškai. Ant pro- 
gramo buvo pažymėta, kad 
čigonės rolę loš M. Dundu
lienė, bet ant estrados pasi
rodė Vilkevičienė. (Mat, 
Dundulienei susirgus, Vii-, 
kevičienė užėmė jos vietą ir 
turėjo išmokti čigonės rolę 
tą pačią dieną). Po loši
mui prasidėjo šokiai ir lė
kio j anti krasa. Publikos 
buvo nedaugiausiai; mat, 
lietuviai nelabai pripratę 
lankytis į teatrus šiokių 
dienų vakarais.

Nedėlioj-gi gruodžio 1 d. 
viršminėta draugija turėjo 
parengus daug svarbesnį 
dalyką, būtent valgių pa
rodą. 3 stalai išilgai šv. 
Jurgio salės buvo apkrauti 
visokiais valgiais. Čia tai 
jau aiškiai buvo matyti, 
kiek draugija turėjo paneš
ti triūso kol pagamino virš- 
minėtus valgius; ir nedė- 
lioj nuo 11 vai. ryte iki 6 
vai. vakaro kiekvienas tu
rėjo progą pamatyti ir pa
simokyti iš ko ir kaip pa
daromi visokie valgiai; bet 
kiek teko matyti, tai mažai 
musų moterėlių pasinaudo
jo ta reta proga, nes ne
daug jų atsilankė; mat, 
daug musų moterėlių ma
no, kad jaigu vyrui nepa
tinka koks valgis, tai alutis 
priduoda daugiau skonio.

Vakare buvo surengta 
vakarienė ir du ilgi stalai 
buvo apsėsti svečių ir visi 
svečiai privalgę ko kas tik 
norėjo. Po vakarienei ne
kurie kalbėtojai pasakė 
trumpas prakalbas. Pir
mas kalbėjo p. Jonas Za- 
charevičia; jis pagyrė drau
giją už jos veiklumą ir per
statė sekantį kalbėtoją ad
vokatą Bradchulį. Po Bra- 
chuliui kalbėjo daktaras 
Graičunas, p. Butkus, p. A. 
Olševskis, p. Davidonis, p. 
Rutkauskiutė ir p. Stasys 
Tananevičia. P. Butkus 
atkreipė atidą į lietuvius 
mėsininkus ir duonkepius, 
kurie visai nepasirodė su 
savais produktais. Ir iš- 
tiesų, musų duonkepiai vi
sai nemato reikalingu žino
ti, iš ko ir kaip jie duoną 
kepa.

Taip kaip paprastai tarp 
lietuvių pasirodo nesuprati
mai, tas pats ir čia atsiti
ko. P-nas Davidonis patė- 
mijęs svečių nelygumą, sta
lų skirtumą ir nevienodą 
patarnavimą, tad, pasiprašęs 
balso, labai skaudžiai už tai 
užgavo “Apšvietos” draugi
ją. Na, suprantamas da

lykas, į įžeidimus pirminin
kė turėjo atsakyti ir pub
likai paaiškinti p. Davido- 
nio klaidingumą. Paskui 
prieš p. Davidonio neman
dagumą užprotestavo p. S. 
Tananevičia ir vardu užpa
kalinio stalo (taip tą stalą 
pavadino p. Davidonis) už
tikrino susirinkusius, kad 
visi lygiai esą vaišinami ir 
nei vienam neprisieis eiti 
namo alkanam.

Už tokius vakarus /J Ap
švietos” draugija užsitar
nauja garbę.

Ten buvęs.

Gaisras skerdyklose.
Pereitoj pėtnyčioj sker

dyklose gaisras sunaikino 
Armouro bustą, taip vadina
mą “old beef house”. Tūk
stančiai blekinių su taukais, 
mėsa ir kitkuom išmesta 
laukan. Nuostoliai siekian
ti $200.000. Gaisras gimęs 
7 vai. vakare.

vakare bus 1-mos kuopos 
“Aušros” draugijos susirin
kimas. Kaipo narius, taip 
ir norinčius prisirašyti kvie
čiama kuoskaitlingiausia at
silankyti.

“Aušros?” Valdyba.

imas.
.ehą šv. Jur-

Susiri:
Gruodžio 1 

gio K. parapijos salėje at
laikė savo pušmetinį susi
rinkimą Saldžiausios Širdies 
Viešpaties Jėzaus draugija. 
Buvo valdybos rinkimai. 
Išrinkta senoji valdyba, bū
tent: pirmininku B. Butkus, 
vice-pirm. Jonas Bagdonas, 
prot, rašt. Antanas Mostei- 
ka, finansų rašt. Vincas 
Grigaliūnas, išdininku Jo- 
nas Bijanskas. Organu ir 
sekantiems metams palikta 
“Katalikas”.

Bartzen pralošė.
Pavieto tarybos pirminin

kui P. Bartzen teisėjas 
Owens liepė pasitraukti iš 
užimamos vietos, kadangi 
ton vieton šiemet išrinkta 
naujas pirmininkas A. Mc
Cormick. Tokiuo budu 
Bartzen reikalą prakišo, 
nors visiems sakėsi, kad iš 
užimamos vietos nepasi
trauksiąs, nes, girdi, McCor
mick nesąs legaliai išrink
tas.

Šią savaitę Cook paviete 
laimėjusieji demokratai už
ėmė savo valdvietes.

Priešai saliunus.
Nesenai miestelyj Gary, 

Ind. už saliunų užlaikymą 
(licence) buvo sumažinta 
mokestis nuo $500 lig 
$200. Dabar kalbama, 
kad miestelio valdyba 
sumanius išnaujo pa
didinti mokestį lig $500. 
Akiveizdoj to daugumas sa- 
liuninkų sako, kad jie saliu
nus uždarysią, kadangi ta
sai “biznis” visai neapsimo
kantis.

Kliubo vakaras.
Lapkričio 30 d. vakare p. 

J. Kušleiko salėje, ant 
Town of Lake, Teatrališkas 
Kliubas “Lietuva” parengė 
šeimininį vakarėlį. Pir
miausiai buvo lietuviški ir 
amerikoniški žaislai su dai
nomis ir muzika, paskui pa
ruošta puiki vakarienė. Po 
vakarienei vėl prasidėjo šo
kiai, žaislai ir tt. Salėje bu
vo tik vieni Kliubo nariai, 
pašaliniai nebuvo įleidžiami. 
Vakarėliu atsilankė ir gerb. 
musų klebonas, kun. Al. 
Skrypko. Viskas buvo pui
kiai ir pavyzdingai sureng
ta ir visi buvo kuogeriausiai 
užganėdinti. Kiekvienas 
jautėsi linksmas ir laimin
gas. Vakarėlis buvo su
rengtas kaipo atlyginimas 
aktoriams ir kitiems dailės 
mylėtojams už jų triūsą ir 
darbštumą. Linkėtina jiems 
ir toliau pasekmingai dar- 
buoties dailės dirvoje.

Lietuvis.

Pupausky išnaujo areš
tuotas.

Pereito panedėlio angliš
ki rytiniai laikraščiai pra
nešė, kad žinomas Geo. Pu
pausky išnaujo areštuotas. 
Jį skundžiąs nekoksai Loko- 
ric, kuriam pardavęs juodo 
katino ausį ir pupelę, kaipo 
“talismanus”.

I
Sim. Daukanto dr-jos 

susirinkimas.
Pereitoj nedėlioj Simano 

Daukanto dr-ja nuo Brid
geport© atlaikė savo pus
metinį susirinkimą, kuriame 
išrinkta sekantiems metams 
viršininkai. Į viršininkus 
pateko visi senieji, ty. šių 
metų viršininkai.

Paskaita ant West Side.
Gruodžio 8 d. š. m. 3 vai. 

po pietų p. M. Meldažio sa
lėje, ant West Side, Vieša
sis Knygynas parengia pas
kaitą temoje “Tabokos 
kenksmingumas ’ Skaitys 
dr. A. Rutkauskas. Apie 
sekančias rengiamas paskai
tas bus paskelbta kitusyk.

Vyriausiam municipali
niam (miesto) teisėjui Olso- 
nui padidinta metinė alga 
nuo $7.500 lig $10.000.

Naujas Cook pavieto ko- 
misionierių pirmininkas, Al. 
McCormick, kuris pereitą 
panedėlį užėmė iškilmingai 
savo valdvietę.

Aušros draugijos prelek- 
cijos.

8 d. gruodžio 1912 m., 
pradžia 4 vai. vakare. 1) 
Ant Bildgeporto, “Aušros” 
svetainėj, 3149 S. Halsted 
str., skaitys A. Kvedaras, 
temoj “Darbininkų judėji
mas Japonijoj”.

2) Ant Town of Lake 
‘ ‘ Aušros’ ’ svetainėj, 1800 
W. 46 str., skaitys Kl. Jur
gelionis, temoj “Apdraudos 
draugijos ir kompanijos”.

9 gruodžio 1912 m., 8 vai.

(ADVERTISEMENT).

Iš Europos..'! Ameriką.
Sunai ir dukterįs visų 

Europos tautų atvykę į šitą 
svetingą šalį, pirmiaus ar
ba vėliaus tampa neužganė
dintais. Deltd Joseph Tri- 
nerio fabriko pagarsėjęs 
Triner’s American Elixir of 
Bitter Wine išleido gražų 
kalendorių 1913 metams. 
Kalendoriuje rf randasi pa
veikslai laivų, kurie atvyks
ta į New York su ateiviais. 
Knygutėje parodo visokias 
tautas su tarnaitėmis. Ko
pija šito kalendoriaus bus 
išsiųsta tam, kuris prisius 
10c. del Jos. Triner, 1333- 
39 S. Ashland avė, Chicago, 

Įrii.

Sipkortas ir pinigų Siuntimas
Dabartinės šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti 

Europon yra sekančios:
Į krajų. čia paduodame kainą kelio per vandeni: Iš krajaus.
$38.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d $43.00 
$36.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per Philadelphia eina 12 d. $43.50 
$41.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Expr. eina 7 d. $43.00 
$37.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. $41.00 
$35.00 North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 dienų .... $41.00 
$38.00 Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 dienas .... $43.00 
$38.00 Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką eina 9 d... $43.00 
$33.00 Russian American Line Libava per Nek Yorką eina 10 dienų.. $41.00 
$35.00 Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Montreal eina 8 d. $41.00 
$42.00 Cunard Line iš Libavos i New Yorką .................. $38.50
$41.00 Cunard Line iš Hamburgo per New Yorką eina 7 dienas .... $38.50 
$35.00 White Star Line iš Hamburgo per New Yorką eina 8 dienas .... $38.50 
$35.00 American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 8 dienas .... $38.50 
$34.00 Anchor Line iš Antverp arba Rotterdam per New York eina 9 d. $38.50 
$33.00 White Star Dominion iš Hamburg per Montreal eina 8 dienas .. $41.00

Apart šitų kainų kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikoniškų 
Citizens popierų, turi mokėti $4.00 Head Tax.

Apart šitų linijų mes turime ir daug kitų į visas dalis svieto, jaigu reikalas pa
rašyk iš kur ir į kur nori važiuoti, o mes kainas paduosime koteisingiausiai.

KAINOS EUROPOS GELEŽINKELIŲ:
ir Tilžės 

$5.20 
$4.85 
$6.95 
$6.90

Tarp
Bremen
Hamburg
Antverpen 
Rotterdam

Eydkunų 
$5.25 
$5.00 
$7.10 
$7.05

RUBLIŲ KAINOS:

Rublių
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

$ c 
.52i/2 

1.05 
1.58 
2.10 
2.63 
3.15 
3.68 
4.20 
4.73 
5.25 
5.78 
6.30 
6.83 
7.35 
7.88 
8.40 
8.93 
9.45 
9.98 

10.50 
11.03 
11.55
12.08
12.60
13.13
13.65
14.18
14.70

Rublių 
29 
30 
31 - 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56

$ c
15.23
15.75
16.28
16.80
17.33
17.85
18.38
18.90
19.43
19.95
20.48
21.00
21.53
22.05
22.58
23.10
23.63
24.15
24.68
25.20
25.73
26.25
26.78
27.30
27.83
28.35
28.88
29.40

Rublių
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

_ 81
82
83
84

$ c
29.93
30.45
30.98
31.50
32.03
32.55
33.08
33.60
34.13
34.65
35.18
35.70
36.23
36.75
37.28
37.80
38.33
38.85
39.38
39.90
40.43
40.95
41.48
42.00
42.53
43.05
43.58
44.10

Rublių 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99

100 
150 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
2000 
3000

$ c 
44.63 
45.15 
45.68 
46.20 
46.73 
47.25 
47.78 
48.30 
48.85 
49.38
49.83 
50.40 
50.93 
51.45 
51.98 
52.25 
78.38 

104.50 
156.75 
209.00 
260.00 
312.00 
364.00 
416.00 
468.00 
519.50 

1039.00 
1558.50

Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštų.
Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo Rosijos konsulio, 

taip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdomas.
Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus, rašykite mums i kur norite išva

žiuoti ar iš kur parvežti, o jaigu su vaikais, paduokite mums visų vaikų me
tus, o mes atgal pačta prisiusime jums visų linijų kainas, tada jus pasirinkę 
sau liniją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderi, o mes jūsų 
šifkortes kogreičiausiai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šitaip:

J. M. Tananevičia
3249=53 S. Morgan St-, Chicago, Ill
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