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| Politiškos Žinios. |

Iš Karo lauko.
PASKIAUSIOS ŽINIOS.

Austrijos karo ministeri
joje tomis dienomis įvyko 
permaina, kas liudija, kad 
karo partija ten ima virtą. 
Būtent pasitraukė iš savo 
vietos karo ministeris Auf- 
fenberg, ano vieton gi pas
kirtas gen. Krobatin. Gene- 
ralio štabo viršininkas, ge- 
ner. Schemn ir gi pasitrau
kęs iš užimamos vietos. Aiš
ku, kad Austrijos karas su 
Serbija ir Rusija kabąs 
kaip ant plauko.

Visoj Galicijoj gimus fi
nansinė pasiauba. Gyven
tojai iš banku ištraukę kuo
ne visus pinigus.

Ir Serbija pasirengus ka
ram Bielgrado dienraštis 
“Pravda” rašo: “Jei Aus
trija nori karo su Serbija, 
reikia jai duoti progą. Bus 
tai atkakliausias karas his- 
torijoje. Kiekvienas serbas, 
senas ar jaunas, moteris ar 
vyriškis dalyvaus kare. Jei 
Austrija norės savaip pas
tatyti, turės pirmiau išnai
kinti visus serbus.

Rumunija taippat rengia
si karan. Ji yra Austrijos 
šalininkė.

Austrijos karo laivai Ad- 
riatike sukonfiskavę 800 to
nu miltą, kuriuos Serbija 
gabenus savo armijai.

Serbijos karalius Petras 
pavojingai susirgęs.

Bulgarija, Serbija, Černo- 
gorija, Graikija ir Turkija 
jau pasiuntę savo atstovus 
Londonan į taikos konfe
renciją.

Turką armija tomis die
nomis jau apleidžiusi Tri
polį, kur pasibaigęs karas 
su Italais.

Iš karo lauko šiandie ne
gaunama tikrą žinią: vie
nos skamba, kad graikai 
aplinkui tvirtovę Janina 
kaunasi su turkais, gi kitos, 
kad Graikijos valdžia su
tikus su kitomis Balkaną 
valstybėmis pertraukti ka
rą tarybą metu.

Iš Konstantinopolio Lon
donan pranešta, kad Grai
kijos atstovai sutikę per
traukti kovą ir pasirašę po 
tam tikruoju dokumentu, 
tečiau valdiškai toji žinia 
nepatvirtinama. Gi iš 
Graikijos sostinės Atėną 
rašo, kad tvirtovė Janina 
vis dar bombarduojama ir 
kas valanda laukiama ant 
jurią susirėmimo, būtent 
graiku karo laivyno su tur
ką karo laivynu, kuris sku
biai sultonui liepus ant 
Egejaus jurią sutvarkytas. 
Graikai sumanę užblokuoti 
Dardanelius ir paskui juos 
užimti. Jei tas butą at
likta, tatai turkai susilauk
tą paskutinio sau smūgio, nai, oaiyvavę veiuvos min

is Sofijos rašo, kad ties džiojime turį but sudegra-l

but 
bus

šu
te-

Konstantinopoliu abidvi ar
mijos ilsisi. Karo pertrau
kimas baigiasi sulaukus su- 
batoje, gruodžio 14 dieną, o 
santaikos tarybą laikas 
sausio 7 dienoj. Tarybos 
bus vedamos Londone. Taip 
sutikusios Balkanų valsty
bės, bet reikia tikėties, kad 
tasai laikas turėsiąs 
prailgintas, jei tik tas 
reikalinga.

Turkijos su Graikija 
sinešimai bepertrukio 
siasi. Turkija reikalauja, 
kad ir Graikija pertrauktą 
kovą ilgesniam laikui, bet 
pastaroji dideliai statos ir 
stato turkams augštus rei
kalavimus. Nuo salos 
Chios praneša, kad graikai 
tenai energiškai darbuojasi 
užimti salą ir regis į kelias 
dienas tai atsieksią. Grai
kijos karo laivai ieško tur
ku karo laivą, kuriems sul
tanas liepęs pasirengti ko
von su graikais.

Balkaną Lygos valstybės 
vedančios tarp savęs pere- 
trakcijas reikale solidariš- 
kumo, koks yra reikalingas 
konferencijoje Londone, 
kur bus apkalbama santai
kos reikalai.

Sofijoje pasklydus žinia, 
kad buk Bulgarija jau su
tikus su Turkija netik per
traukti karą, bet ir užbaig
ti ir jei ne kitos valstybės, 
tai tas dalykas greitu laiku 
butą užbaigtas. Kas ar
šiausia, kad pati viena Bul
garija negali nieko veikti. 
Susitaikymas — visą vals
tybią dalykas.

Austrijos ir Italijos pa
siuntiniai Atėnuose aštriai 
ir neatmainomai užprotes
tavę prieš bombardavimą 
graiką karo laivais Albani
jos miesto Ablona, atsiran
dančio 'Adriatiko pakraštyj. 
Pasiuntiniai sako, kad 
Graikija tą miestą galinti 
užimti tik laikinai, bet ne 
ant visuomet. Austrija su 
Italija susinešus ir nus- 
prendžius neleisti Albani
jos skriausti, kuriai pri
klausanti višiškoji nepri
klausomybė.

Austrijos vyriausybė nu- 
sprendžius pas serbus pa
reikalauti užganapadarymo 
už įžeidimą savo konsulio 
Prohaskio mieste Prizren- 
da, kur serbą kareiviai su
draskę Austrijos vėluką ir 
paskui sumindžioję purvy
ne. Štai ko Austrija norin
ti pareikalauti: Serbijos 
karalius Petras pilnoj uni
formoj privaląs nueiti pas 
Austrijos konsulį Bielgrade 
ir jį atsiprašyti už tą įžei
dimą; mieste Prizrende ser
bą kareivią pulkas privaląs 
pereiti pro Austrijos kon- 
suliatą ir atiduoti prigulin
čią garbę; visi pulko oficie- 
riai, dalyvavę Vėluvos min-

duojami, o generolas. Jąn- 
kovič turįs but prašalintas 
iš savo vietos.Žinoma, 
Serbija nesutiks tiek daug 
nusižeminti, o jei nesutiks, 
Austrija turės priežastį 
pulties ant Serbijos.

Rusijoje armijos mobili
zacija paslaptomis daroma. 
Trumpu laiku ties Austri
jos siena Rusija turėsianti 
8 korpusus kariuomenės. 
Gyventojams tikras vargas 
kur pasisuka žiaurąs burlo- 
kai kareiviai.

Iš Vienos Londonan rašo, 
kad lenkai Rusijos Lenki
joje rengiasi sukilti prieš 
caratą, sakoma, susitvėrus 
jau slapta iš lenką valdžia, 
kuri supirkusi daug ginklą 
ir lavina busimus oficie- 
rius ir kareivius; lavinimai 
atliekama naktimis miškuo
se. Toji slapta valdžia ma
nanti pastatyti 150.000 ka
reivią, žinoma, paprastąją 
klopą su dalgėmis ir spra
gilais. Gal lenkai išnaujo 
nori sukelti “povstaniją” 
ir anon išnaujo patraukti 
daug lietuvią. Tuščias bu
tą ją toksai manymas, ka
dangi šiandie pas lietuvius 
išsivystęs kitoniškesnis su
pratimas.

Graikija andai užgynė, 
jog ji nesanti susivaidinus 
su Bulgarija ar kitomis 
Balkanų valstybėmis. Ji 
atpenč daugiausiai palai
kanti Balkaną valstybią 
Lygą. Graikija todėl nesu
tikus pertraukti karo, kad 
jai esą reikalinga karo sto
vis palaikyti ant jurią, ji 
kadangi tik viena turinti 
karo laivyną ir ji viena pri
valanti sergėti, idant Tur
kija jurią keliu ne gabentą 
Makedonijon ir į Dardane

jahoio

CONSTANTINOPLE
Perstatoma, kaip Konstantinopolio gyventojai turkai galvatrūkčiais kraustosi į 
Aziją. Taippat matoma Serbijos gener. 4aftkovič, kuris su savo kariuomene 

užėmęs portą Durazzo, už kurį daugiausiai protestuoja Austrija.
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lius iš Azijos kareivią ir 
amunicijos. '

Graikai priversti sunkią 
kovą vesti su turkais Epire, 
kadangi tenai randasi daug 
turką kariuomenės burią, 
paeinančią iš sumuštos Mo- 
nastiriaus ingulos,* Lapkri
čio 27 d. graiką laivai iš 
Saloniką į Daąenghač atga
benę 13.000 bulgarą karei
vią ir 3.000 ją arkliu. Ka
riuomenė tuojaus pasiąsta į 
Bulair, kur ji užtvėrus tur
kams visokią prieigą į Dar
danelius. t .

Nuo Dedengliač | šiaurius 
ties upe Marica-, bulgarai 
sumušę turką 1 armijos li
kučius iš M’onastirio; pa
ėmę nelaisvėn 8.000 karei
vią. Gi Adrianopolis vis 
dar nepaimtas.

Bulgarijos karalius Fer
dinandas prisakė sutaisyti 
teisingus raportus su už
muštąją ir sužeistąją ka
reivią pavardėmis, bet tos 
pavardės busią skelbiamos 
tik pasibaigus karui, kad 
šiais laikais nebauginus gy
ventoją. Visoj Bulgarijoj 
pirklyba išnaujo prasidė
jus.

Karo petraukimo sąlygos 
yra sekančios':

Abieją pusią kariuome
nės privalo stovėti ant savo 
poziciją, be jokią atmainą. 
Turkijai leista gabenti pro
viantai apgultose tvirtovė
se, bet tik jūrėmis, kas vi
siškai negalima padaryti. 
Visokį ant vandens blokada 
turi but sulaikyta.. Tam 
bet pasipriešinus Graikija, 
taigi todėl ir gimęs tuščias 
gandas, kad Graikija esą 
susiyaidinusi su Bulgarija.

Sofijoje apskaityta, kad 
ligiol Baikalą valstybėms 
V' - 'į. v

karas atsiėjęs $150.000- 
000. Kareivią gi pražūta: 
Turkija — 30.000 užmuštu 
ir 100.000 sužeistą; Bulga
rija — 10.000 užmuštą ir 
40.000 sužeistą; Serbija — 
4.000 užmuštą, 15.000 su
žeistą: Černagorija — 2.500 
užmuštą ir 5.000 sužeistą; 
Graikija — 1.000 užmuštą 
ir 3.500 sužeistą.

REIKALAUJA DIDĖS 
NIO KARO LAIVYNO.
Washington, D. C. Karo 

jureivijos sekretorius Me
yer tomis dienomis perstatęs 
kongresui savo raportą 
apie karo laivyno stovį. 
Sekretorius Meyer tvirtina, 
kad Suvienytos Valstijos 
privalančios turėti didesnį 
karo laivyną. — Kiekvienas 
— rašo Meyer — kuris stu
dijuoja politiką ir tarptau
tinius santikius, aiškiai ma
to ir supranta tą faktą, kad 
turėjimas didelią turtą, iš
tekliaus ir gyventoją, tau
tos neapsaugoja nuo užpuo
limo, kuomet susikimba jos 
reikalai su geriau prisiren
gusios tautos reikalais.

Kad Suvienytas Valsti
jas palaikius tame pačia
me stovyj kai dabar yra, 
ty. antroje vietoje iš atžvil
gio galingumo ant vandens, 
sekretorius Meyers pataria 
ateinančiais metais padirb
ti tris “dreadnoutghus”, du 
skraiduoliu, šešioliką kontr- 
forpedinią laivą, šešias po
vandenines torpedvaltis, 
dvi kanonieres ir daugybę 
kitą pagelbinią laivą. Be 
to, pataria karo laivynui tu- 
rėti didesnį skaitlią lėktu
vą., 50.000 jurininką taip
gi, visuomet turėtą but at
sargoje.

Jei tie svarbesni dalykai 
nebusią nuveikti ir išpildy
ti, Suvienytą Valstiją karo 
laivynas nupulsiąs labai že
mai ir negalėsiąs statyties 
kadir prieš menkesnį bile 
katros valstybės laivyną.

Sekretorius Meyers dar 
savo raporte patėmija, kad 
visą praėjusiu laiką histori- 
ja aiškiai parodo, jogei yra 
labai pavojingu daiktu rem- 
ties ant kitu valstybią ge
ro pasitikėjimo ir teisingu
mo ir net dar tuomet, kuo
met gyvuoja tvirtos sutar
ties gvarancija, ypatingai 
šiais laikais, kuomet nepa
prastai plačiai išsivysčiusi 
pasaulio pirklyba; silpnes
nė valstybė juk pasilieka 
tvirtesniu valstybią malo
nėje, ar nemalonėje ir vi
suomet pirmutinę gali vi
siškai panaikinti nuo že
mės paviršiaus.

AMNESTIJA REVOLIU- 
CIONISTAMS.

Naujas Meksiko viduri
niu reikalą ministeris Her
nandez esąs tos nuomonės, 
kad revoliucionistai valsti
jose Durango, Coahuila ir 
pietinėj dalyj valstijos Chi
huahua tiktai 'todėl neno
rinti padėti ginklą, kadan
gi bijosi, idant vyriausybė 
ją visą nepasmerktą miriop 
ir nesušaudytą. Taigi, nau
jas ministefis nusprendė 
apskelbti amnestiją visiems 
Meksiko sukilėliams. Va
dinasi, katrie valdžiai pasi- 
duosią, tiems bus viskas do
vanota, už visokius prasi
žengimus nebus baudžiami, 
nepaklusnius laukianti mir
tis.

Ar toji amnestija valdžiai 
atneš kiek naudos, tai rei
kia daug abejoti, kadangi 
jau kelis sykius panašios 
amnestijos buvo skelbia
mos, tečiau revoliucionistai 
siaustė siaučia visoj šalyj 
ir nei nemano turėti ant sa
vęs bent kokią vyresniąją 
ir perdėtinią. Senovės tik
rieji revoliucionistai pavirtę 
šiandie plėšikais-žmogžu- 
džiais; pas juos užgesus 
idea kovoti už laisvę arba 
gerbūvį, bet ją nūdien vi
sas tikslas tinginiaujant 
svetimu lobiu dengties. Va
dinasi, žmonės atprato dirb
ti darbus ir pavirto į ban
ditus, kuriuos sunku bus 
suvaldyti kadir preziden
tams autokratams. Juk 
banditams nei ne galvoj ten 
kokia siūloma amnestija; jie 
tik žmonią kraujo ir lobio 
ištroškę. Jei atsiras koks 
Meksika antrasis Trepovas 
tai, rasi, ir sutvarkys tą 
griūvantį skurdan kraštą.

ENVER BEY NEPASI 
DAVĘS.

Nežiūrint Turką, su Ita
lija karo pabaigimo Tripo- 
lyj, tenaitinis turką ir ara
bą kariuomenės vadas, pul
kininkas Enver Bey, visai 
nei nemanąs ginklus mesti 
ir italams pasiduoti.

Italijos karo departamen
tas Enver Bey’aus stovyk- 
lon buvo pasiuntęs majorą 
Bougiovanni. Šis savo val
džios vardu pareikalavo pas 
Enver Bey’ą pasiduoti su 
savo kariuomenės saujale, 
kurią suorganizavęs dau
giausiai iš arabu, bet jis 
griežtai atsisakęs tai pada
ryti. Beto, Enver Bey pa
siuntęs į Konstantinopolį 
turku valdžiai dekleraciją 
(apreišk imą), pa žymė da
mas, jei valdžia jam liep
sianti iš Tripolio pasitrauk
ti, jis atsisakąs nuo karinės 
tarnystės, priešingai gi jis 
kariausiąs už Tripolį. Kuo
met jam valdžia liepė ita
lams pasiduoti, jis antru 
kartu pranešė Konstantino
poliu, kad Turkijos valdžios 
daugiau nepripažįstąs ir 
kovosiąs už Tripolio nepri
klausomybę. Paskui prie 
jo prisijungė buvusia Beng- 
hasi komendantas ir daugu
mas turku oficierią. Da
bar jie savarankiai užpuldi
nėja italus ir tiems neleidžia 
ten ant vietos bile kur ap
sistoti.

Italijos vyriausybė pasta
raisiais laikais jam pasiun- 
čius ultimatumą, kad jei jis 
paskirtame laike su savo bu
riu nesudėsiąs ginklą, su 
juo busią, apsieinama kaip 
su paprastu banditu.

Bet Enver Bey nepaklau
sęs ir šiandie italai priversti 
kariauti ne su sultonu, bet 
su paprastu turką pulki
ninku.

KOVA SU SUFRAGIS- 
TEMIS.

Anglijos sufragistės ne! 
kiek nenusigąsta, kad jas 
valdžia žiauriai persekioja, «, 
uždaro į kalėjimus ii- nelei
džia laisvai šeimininkauti 
kaip namie prie kakalio. 
Kadangi kelinti metai Ang
lijos valdžia pasilieka vi
suomet kurčia į sufragisčią 
reikalavimus, visai nei ne
mano suteikti joms lygią 
teisią politikoj su vyriš
kiais, jos galutinai viename 
savo susirinkime nuspren- 
džiusios naądoties bombo
mis ir kitokiomis sprogs
tančiomis medžiagomis. Ir, 
sako, nepaliausiančios ka
riavusios tol, kol valdžia 
nėišpildįsianti galutinai ją 
norą.

Tam tikslui busią išrink
tos laisvanorės, kurios mė
tysiančios bombas į parla
mentą ir gatvėse.

Pastaraisiais laikais jos 
sugalvojo azoto rakštimi 
naikinti laiškus krasos 
skrynelėse Londone, bet 
kad valdžia ėmė saugiai 
niekdares daboti, sumanė 
pasinaudoti bombomis. Mo- 
terįs tiesiog proto neteku
sios reikalaudamos sau ly
gią teisiu ir valdžiai su jo
mis beveik jau sunku ir 
grumties. Vienas išėjimas 
telieka — suteikti joms po
litines teises.
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Mas turime daugybę lietuviu par
davėju kurie malon’ai jums pa
tarnaus, atėję čia klauskite ju.

toliau 
parapijos 

kun. Vin- 
valdytojo

Vilniun.
a. kun. V. Butvidas 

susipratęs lietuvis,

Tau lengva že- 
kunige, pilieti 
Amžiną atsilsį
Viešpatie, o

daromos! Turbut

*!

net jo gimines, 
laidotuvėsna iš 
ir nemokėdami 
lenkiškai, nebe-

Albninai 
fotografi

joms su mu- 
zyke, pluši- 
niai ir velve
tiniai, rank
om teplioti, 

ven.$li50

šviečia! Liudas Gira.

Dvigubos Markes
IKI* KALĖDŲ 

2 Markės su kiekvienu 10c pirkiniu

Moterų su 
raidėm ske
petaites, per 
šita pardavi-

bakse C” v

Vyru marš
kiniai 12 ma
dų, naujos 

mados, $1.25 
vertes, su 

kvoldais ar 
be, dabar

85c
zobovų miestą. 
24 colių lė
le sulenkia
ma, krutan
čios akys, 
?2 vertos
$1.45

Puikios kau 
lo užpakali
nes šukos, 

gerai padir
btos, $3 50 
ikiT.5Gc

Szilko ran
kiniai maiše
liai—turi 

baltus meta
linius kraš
tus, šilkines 

rankenos,

venos. 59C

nieko nesiklausę, 
stulpus iškasė Išai- 

ųkinaikų - - laukuo-

❖ 
❖

❖ 
•?

W Supanti arkliai— 
gražiai uuinaliavo- 
ti, su 2 supimais, 

£“.'..„.$1.39

budu iicbeišprašysią 
vakarinių pamaldų,

Moterų vil
noniai megz
ti kaklarišei 
su ir be kal- 
nierinus juo
di, balti ir 
koloruuti SI. 
50 ver-nj- 
tl po.. fc

2

(S

■a

Moterų ir Vyru $18 kotai tikfai po 
Motei u -r Merg ra $18 Kotai po $12.05 
visi puikiausios materijos taipgi Seal 
Plush, Pony Caracul, Chinchillas, ir 

textile materijos, 
jausios 
made s 
S18 verti.
Vyru $15 ir $16.50 Siutai 

ir Cvarkotai po $11.50
Mes darom iščystijimą 
geresniu vyriškų siutų 
ir overkotų, visokio di
dumo didelis išsirinki
mas, naujos mados ir 
koloro, S15 ir 816.50 
vertes; dabar parsiduos 
po

A. A. KUN. VINCENTAS 
BUTVIDAS.

Lapkričio 3 dieną vakare 
staiga mirė Vilniuje eida
mas 71 metus buvusis Stak
liškių klebonas a. a. kun. 
Vincentas Butvidas. Amži
nos atminties velionis buvę 
kilęs iš Raseinių apskrities, 
Žvingio parapijos, gimė 
1841 metais; išėjęs Šiaulių 
gimnaziją ir Varnių semi
nariją, buvo išvestas kuni
gu 1868 m. Tais laikais 
jaunųjų Žemaičių vyskupi
jos kunigų tarpe susidarė 
pirmas būrelis kunigų lietu
vių tautininkų, kurie ėmę 
gabenti ir platinti lietuvių 
knygas. Veikliuoju tos 
kuopelės nariu buvo ir a. a. 
kun. Vincentas. Policijai 
apie tai susekus, kilo byla. 
Buvo tai pirmoji byla del 
lietuvių raštų. Kun. Vin- 

- centas Butvidas ir dar keli 
jo draugai administrativi- 
niu budu buvo nuteisti tvir
tumom Visus juos atvežė 
Vilniun ir užrakino vadina
majam “14-tame No.” Čia 
tai išsėdėjo porą mėnesių ir 
kun. Vincentas.

Taigi matome, kad a. a. 
velionis buvo pirmuoju 
kankiniu už lietuvių raštą.

Atsėdėjus tvirtumos 
bausmę, kun. V. Butvidui 
vyriausybė jau nebeleido 
grįžti savo Žemaičių vys
kupų on, bet paliko čia. A. 
a. kun. Vincentas buvo pas
kirtas kamendoriumi į Žiež
marius, paskui buvo trum
pai Marcinkonių filijoje, iš 
kur jį perkėlė klebonu Birš- 
tonan. Pabuvęs ten kelius 
metus kun. V. Butvidas 
1883 metais buvo paskirtas 
Stakliškėsna (Trakų ap.) 
klebonu. Stakliškėse kun. 
Butvidas išbuvo nuo 1883 
m. ligi šių metų pavasario. 
Nebepakeldamas 
sunkių didelės 
klebono pareigų, 
centas pasiprašė
jį atstatyti ir persikėlė gy
venti

geru kunigu. Jis kad ii’ 
gražią, bet apleistą Stak
liškių bažnytėlę visą laiką 
žiurėjo taip rūpestingai, 
kaip savo mylimiausią kū
dikį. Jo rūpesčiais bažny
tėlė pasipuošė naujais var
gonais, naujais varpais, 
naujais altoriais, bažnyti
niais rubais.

Per jo buvimą Stakliškė
se visa parapija išmoko lie
tuviškai skaityti ir visa įsi
gijo sau lietuviškas malda
knyges. Kol buvo uždraus
tas lietuvių raštas, kiek tai 
“Šaltinių” perėjo per kle
boniją parapijon! Būda
mas pats geras ūkininkas, 
kun. Vincentas žodžiu ir 
pavyzdžiu ragino savo pava
pi jonis geriat! sutvarkyti 
savo ūkį. Jo tai raginimais 
labiausia ir išsikėlė kuone 
visa parapija ir pats didelis 
Stakliškių miestelis viena- 
sėdžiais.

Įsikūrus Kaune lietuvių 
draugijoms, kun. V. Butvi
das taippat, kiek tai leido 
jam jau sumenkėjusi svei
kata, populcrizavo jas žmo
nėse. Per jo raginimus šv. 
Kazimiero draugija turi 
Stakliškių parapijoje nema
žą narių skaičių. Įsikūrė 
taippat ir “Blaivybės” sky
rius. Pradėjus eiti lietuvių 
laikraščiams, kun. V. B. ne 
vieną jų išsirašė ir laikė, 
buvo taippat ir “Vilties” 
dalininku ir skaitytoju iš- 
pat pirmųjų jos metų.

Būdamas jau menkos 
sveikatos, a. a. kun. Vincen
tas, persikėlęs gyvent Vil
niun, nebedalyvavo čia lie
tuvių gyvenime, nes niekur 
jau nebesilankė, negu tik 
artimon Bernardinų bažny
čion mišiomis. Per tai kaž
kaip išėjo, jog jis buvo pas
kutiniais laikais globiamas 
lenkų. Kokiuo tai keistu 
nesusipratimu ir jo laidotu
vės buvo lenkiškos. Atly
dėjo jį vieni kunigai lenkai, 
lenkiškai jį atgiedojo, len
kiškai pasakė pamokslą ties 
jo kapu kun. Cyraskis. Tru
putį keista ir liūdna buvo 
žiūrėti į tokias pirmojo mu
sų kankinio už lietuvių raš
tą laidotuves. Bet ką da
rysi, kad taip išėjo. ’A. a. 
velioiries kaičios tame ne
buvo, kad 
atvažiavę 
Žemaičių 
nei žodžio
galėjo nuraminti savo su
skaudusios sielos nei lietu
viškuoju “Aniolas Dievo”... 
Galima spėti, jog ir kapų 
paminklą padės jam lenkiš
ką, mat, Vilniaus lenkams 
oficijalė kalba vis dar te
bėra lenkiška.

A. a. kun. Butvidas palai
dotas lapkričio 5 dieną Ber
nardinų kapuose.

A. a. kun. Vincentas gy
vas būdamas daug gera da
rė. Užjauzdamas mokslo 
ideai, jis rėmė savo pini
gais ne vieną jaunikaitį ne 
tik iš giminių, bet ir visai 
jam svetimų žmonių. Ir 
rašantis šiuos žodžius gavo 
progos ingyti mokslui ir 
būti — sulyg išgalių — 
naudingu Lietuvai tik kun. 
Vincento pagalba.

Lai būna 
mele, geras 
ir žmogau! 
duok Tau,

buvo
buvo ’ tai vienas iš tų ne
daugelio musų senosios kar
tos kunigų, kuriems lietu
vybė rūpėjo.

wKaip matėme, jis del lie
tuvybės buvo nukentėjęs 
jau pirmuose savo kuniga
vimo metuose. Perkeltas 
Vilniaus vyskupijon jis ir 
čia buvo tuo pirmuoju pi- 
jonierium, ir nemaža prisi
dėjo prie lietuvybės sustip
rinimo Trakų apskrityje, 
kur jis visą laika darbavos. 
A. a. kun. V. B. buvo žmo
gus ramaus budo, be to bu
vo begalo taktingas, del to 
apie jo darbus lietuvybei 
gal mažai buvo girdėt, te
čiau jis buvo tikras kultū
ros platintojas ir žmonių 
švietėjas.

Atvykus jam Stakliškės
na, nors tai ir gryna lietu
vių parapija, visa buvo čia 
lenkiškai, nes klebonais sė
dėdavo čia ilgus metus ku
nigai lenkai, nei nemoką 
lietuviškai. Kun. V. But
vidas pamažėle, be trukš- 
mo įvedė lietuviškai visas 
pamaldas; jo parapija buvo 
viena iš tų pirštais skaity
tinų parapijų kur lietuvių 
kalba turėjo visas savo tei
ses, kur nei lenkų intrigos 
nebegalėjo įsiskverbti. Bu- šviesybė amžina tegul Tau 
damas geru lietuviu, 
įmn. V. B. buvo ir lygiai

KRIUKAI,
Naumiesčio ap., Suvalkų- $.• 

Musų kraštas- šį rudeiiį 
Susilaukė naujienos. Mž£ 
mūšų dvarininkai, gyvenai!- 
kėji panemuniais, sumailb 
Savo dvarus suvienyti 
Kauno miestu telefonu. Šu- 
manymas, nėra ką kalbėt, 
kultūringas, o ponams Tai 
net naudingas. Bet visa 
nelaimė ta, kad, statydami 
telefonui stulpus, vietomis 
visai 
tuos 
kurių 
se. Pakelėse, mat, stulpus 
statyti ne visur buvo paran
ku, palei Nemuną, — pava
sary gali ledai juos išrauti. 
Taigi stulpai buvo inkasti 
toliau nuo Nemuno, tokiuo 
budu, daugelį jų inkasė ūki
ninkų laukuose. Žmones, 
pamatę tokią “ypatingą 
eksproprijaciją”, išpradžių 
nežinojo, kas čia darosi. 
Manė sau kai-kurie, kad gal 
jau ir pas mus, kaip Požna- 
niuje, bus galima nesiklau
sus užimti svetimą ženię. 
Bet kiek pagalvoję (o gal 
pasiklausę kokio advokato), 
pradėjo prieš šitokią sauva
lę protestuoti. Kai-kurie 
gi, kaip tai padarė Kume
čių kaimas, visiškai neleido 
savo laukuose statyti stul
pų ir p. Žano, Panemunės 
dvarininko, darbininkus, 
kurie tuos stulpus norėjo 
ten inkasti, šalin nuvarė. 
Na, ar čia ne juokai, kad 
20-me amžyje gali būti ši
tokios “štukos” “klopams” 
ponų 
musų, telefonų karščio ap
imti, ponai užmiršo, kad jau 
baudžiavų laikai senai pras
linko. Dabar juk kiekvie
nas ant savo lauko ponas! 
Ii’ nenuostabu, kad pane- 
inuniškiai neleidžią be jų ži
nios p. Žano darbininkams 
savo laukuose šeimininkau
ti. Mat, tasai p. Zanas 
smarkiai draudžia eiti žmo
nėms griovių krantais per 
savo žemę į Panemunės baž
nyčią. Pastatė net lauksar- 
gį, kuriam įsakė žmonių, 
per jo lauką einančių, ne
leisti. Tegul, sako, eina ke
liu, o keliu ir daug toliau ir 
baisus purvynas. Taigi da
bar žmonės ir kalba: “kaip 
Zanas tai einančius per jo 
lauką gaudo, o patsai po 
musų laukus liuesai nori 
sau šeimininkaut be musų 
žinios!...” Valstietis.

Navicką ’kažkas nusmaugi 
tykodamas j 3 pinigų. Jai= 
§ii nebūtų Tbuvęs ingėr^gj 
liėbutų 41 sulaukęs naktiėK 

dar-tebdbutų buvęs gy=
; ..^Nebejaunas;

MIRĖ.
Lapkričio 5 dieną viešbu

tyje mirė širdies liga žino
mas vilniečiams lietuvis 
Juozas Paketuris, matinin
kas. Velionis prieš kelius 
metus buvo Įsisteigęs Vil
niuje ilLietuvos” knygyną, 
kuris tečiau neilgai tegyva
vo. Lapkričio 6 dieną ve
lionį iš šv. Jokūbo ligoni
nės nulydėjo Bernardinų 
kapuosna. Velionis mirė 
teturėdamas 34 metus, pa
liko pačią ir vaikų. ..... .

Uždusimu diena lietuviu
i *• *

būrelis nulydėjo dar vieną 
pažįstamą vilniečiams lietu
vį, 17-kos metų vaikiną, 
Kazį Kasperskį, M. Kuktos 
spaustuvės raidžių statyto
ją. Palaidojo šv. Petro ir 
Povilo kapuose.

TRAUPIS,
Ukmergės apskr.

Spain; 22 d. Mickūniškių 
laųjįe rado po ratais nebe
gyvą Savicką. Išvažiavęs 
iš namų 21, Traupio mieste
lyje girtuokliavęs, kilnojęs 
pinigus (buvęs iš namų pa
siėmęs 100 rublių). Poli
cija iškračiusi neberado nei 
skatiko. Laukia apskrities

LIETUVIŲ17 PAMALDOS 
VILNIAUS AUŠROS 

VARTŲ BAŽNYČIOJE.
“Viltyje” jau buvo mi

nėta, kad Vilniaus lietuviai 
buvo intfeikę vyskupijos 
valdytojui prašymą, kad 
teiktųsi įvesti lietuvių kal
ba pamokslus ir giedojimus 
vakarais per Aušros Vartų 
Panelės Šv. Globos atlai
dus. Valdytojas buvo ža
dėjęs padaryti visa, ką ga
lįs. Dabar nesenai Vil
niaus lietuviai kunigai ga
vo iš valdytojo žinią, kad 
jis tas pamaldas lietuviams 
leidžiąs, tik ne vakarais, bet 
rytais nuo 7 iki 8 vai. Tai 
patyrę Vilniaus lietuviai 
(daugiausia liaudis) gerai 
apsvarstę šitą malonę, iš
rado, kad tas leidimas gali 
lietuviams veikiausia blo
gai! išeiti. Ir padavus pra
šymą valdytojas siūlęs lie
tuviams pamaldas rytais, 
bet delegatai išrodę, kad iš 
tų pamaldų lietuviams ne
busią naudos. Visų-pirma 
rytų pamaldomis (7—8 v.) 
negalės naudoties vyrai 
darbininkai, kurie mažne 
visi pradeda fabrikuose 
darbą rytą 6 valandą. Ga
lėtų naudoties kai-kurios 
tarnaitės, bet tuo pačiu laiš
ku Aušros Vartų bažnyčio
je esti primarija prie išsta
tyto šv. Sakramento. Pri
marija prasideda 6Į4, po 
jos esti giedojimo suplika
cijos, po suplikacijų dalina
ma komunija. Prie komu
nijos eina4r ‘dauguma lie
tuvių tarnaičių. Kuomet 
visa pasibaigia, jau beveik 
baigiasi aštunta valanda ir 
netrukus (8 vai.) augštai 
koplyčioje prasideda iškil
mingos mišios. Taigi leng
vai gali atsitikti, kad tą va
landą (7 — 8) koplyčioj ir 
ant gatvės labai maža bus 
žmonių. J aigu gi pasiro- < + 
dytų, kad nėra kam pa-1 * 
mokslų klausyti, juos ir vėl j 
lengvai galėtų panaikinti. * 
Be to lenkai pamatytų tai,! £ 
ko norėtų pamatyti, būtent, t 
kad Vilniuje lietuvių visai + 
maža. Lietuviai gyvai at-j J 
simena, kaip treji metai at- | 
gal panaikino Aušros Var
tų bažnyčioje lietuvių kal
ba pamokslus dėlto, kad pa
sirodę, jog nesą kam sakyti. 
Pasirodę gi taip dėlto, kad 
nepatogiu laiku lietuviams 
buvę paskirti pamokslai — 
aštuntą valandą rytą, tą 
pačią valandą, kurią buvę 
sakomi pamokslai ir kated
roje. Lietuviai buvę beve
liję turėti pamokslų 7 vai. 
rytą. Bet ir tos paskirtos 
valandos pamokslininkas 
nesilaikęs. Vieną sykį anks
čiau sakęs, kitą syk vėliau. 
Kartais lyg tyčia laukda
vęs, kad žmonės išeitų iš 
bažnyčios ir tada, žinoma, 
pasirodydavę, kad beveik 
nesą kam sakyti. Taigi vi
sa to bijodami ir dabar, 
Vilniaus, lietuviai nutarė ei
ti pas valdytoją ir maldau
ti, kad neleistų tyčioties iš 
lietuvių^ o paskirtų pamal
das patogiu ir 'lietuviams 
laiku, butęnt: vakarais ir 
prieš, ar po lenkų pamaldų. 
Lapkričio 2 d. 3 delegatai 
ir nuėjo pas valdytoją. Nu
ėję prašė bent pamokslo 
lietuvių kalba, kurs butų 
pasakytas vakare ar prieš 
ar po lenkų pamaldų,. Val
dytojas atsakęs, kad vaka-

—C. R. Macaulerz m New York Worl<£ 

Anglių karalius šiais laikais iš visuomenes iškrato visus pinigus.

rais jis jokiu budu negalįs 
leisti, nes bijąs, kad nekil
tų sumišimų tarp lenkų ir 
lietuvių, kad, jo nuomone, 
vien pamokslo lietuviams 
neužteksią, nes ir jie juk 
esą tokie patįs katalikai, 
kaip ir lenkai, kad jiems 
taippat kaip ir lenkams rei
kią ir mišių ir giedojimų. 
Visa tai lietuviai turėsią 
rytais nuo 7 iki 8 vai. Pa
galbaus valdytojas prašė 
nebevarginti jo sunkiais 
prašymais: juk jaigu atsi
tiksią kokių sumišimų, tai 
visų-pirma jis, valdytojas 
turėsiąs tai pajusti.

Delegatai, matydami jo
kiu
sau
kad ir sunkia širdimi, pa
galinus, sutiko prim t i ir tą 
malonę.

Taigi lietuvių pamaldos 
per visas astuonias atlaidų 
dienas bus rytais nuo 7 iki 
8 valandos. K.

866 Milwaukee Are. 
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.

Uranium Steamship
Company

Reguliariška Tasaiierine Linija tarp

NEW YORK ir ROTTERDAM
Geriausi Laivai — Ruimingi kambariai
Jliirconi bevieline stotis—Geras Valgis

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

Del Tikietu ar informacijos kreipkitea

Uranium Steamship 
Company

■13 Broadway, • New York
- J. V. Zinner Co..

140 N. Uearborn St.. Chicago. UL
Arba pas mus agentus kurie randa

si visur Suvienytose Vuletijose.

KHORĮ11 halsteOošįStS JĮ AL CANALPORT AV

Kalėdinis Pardavimas
Vyrų Union 
Linen~ lan
kom išsiuvi
nėtos su rai
dėm skepc- 
taitės, 
Obaksc WOv

Moterų su 
fui ra Juliets 
juodi, rudi, 
mėlyni, ran
kom sukti

padai, iki 8 
numerio po- 

£*'.796
Atsiveskšt vaikus į musų

Lėlės—aprė
dytos, ką 

jus mergaitė 
myli, pasiri 
likimas po

50c
Bubniukai G col. 
pločio, gi a- 
žiai nubaigti &

Supantis Sliool’ly, 
gražiai nu- Eft- 
maliavotas.. wvl»

Lėlės— mie
gančios, di
delio didu
mo. su gerais 

plaukais, 
25c

KIŠENINIS

4
UEWltalHIUSlK 

n
UEUSui-iinmSus

I atdara
■ kožną va- 
į karą iki 
[ pat Kalėdų

1'asakiį kny
gos visokios 
rūšies, A, B, 
C ir kitokių 

$1.25 iki

10c

$12.95

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ABGŪŠKAS

v 1R

ANGLIŠKAI-LIETUViŠKAS
Talpina savyje tiek žodžių, kiek ir didelis f o« 

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 kišeninį. Popiera knygu
tės plona ir drūta, spauda jos aiški. A be Inai žody
nėlis sutaisytas su didele atyda, iš geriausių šaltinių 
ir suteikia didelį pąlengvinimą prasi mokinimui An
tiškos k a Los. Jis yra labai reikalingas atlikimui ka
sdieninių reikalų, todėlei kiekvienas tegul jį nusipirks 
o nesigailės!

PnnciirGškos skareles apdaruose.........$1.00
Audekliniuose apdaruose_....................... 75c

* MICHAEL J. TAHANEVICZ 
670 W. I8th SI

2



•^O****-"" ■——r-1.- -•

-u, '* ■*- v ‘ ’ s< vriV?

KATAĮįIKAS

•a*

AMERIKOS ŽINIOS
“Pragaran su konsti

tucija!“
Richmond, 

gubernatorių 
pasirodė labai 
ir švelniu“ i 
Carolina gubernatorius C. 
L. Blease, kuris savo kal
boje pradėjo vartoti tokius, 
šlykščius žodžius, kad su
sirinkusios gubernatorių 
pačios ir dukteris turėjo 
greitai išsinešti laukan. 
Matai, ir toksai “džentel- 
manas“ toleruojamas, o juk 
ir tarp gubernatorių turėtų 
rasties išmintingų žmonių, 
suprantančių ne tik biznį, 
bet ir dorų.

Jis gubernatorių konfe
rencijoje gynė nigerių 
“linčia vimo “ taisykles, ka
dangi nigeriai užpuldinėjų 
baltąsias moteris su nemo
raliais tikslais. Kuomet 
jam patėmyta, kad “lin- 
čas“. arba minios teismas 
priešinasi Suvienytų Vals
tijų konstitucijos taisyk
lėms, ponas gubernatorius 
Blease aštriai atsiliepęs: 
“Pragaran su konstituci
ja!” Konstitucijų sudras
kysiu ir mesiu laukan, jei 
ji man turės ginti trigerius 
už užpuldinėjimus ant bal
tųjų moterių!“

Kitų valstijų gubernato
riai pasipiktino jo tokia 
kalba.

Colorado gubernatorius 
Schafrath atkreipė susirin
kusių domų, kad minios 
teismas yra bjauresnis už 
paprastų žmogžudystę, ka
dangi “linčas“ padilgina 
minias prie piktadarybės ir 
duotoj vietoj pagimdo tie
siog anarchijų, taip kad po
licija ir kariuomenė pri
versta panaudoti durtuvus 
ir kulipkas, nuo ko krinta 
daug nekaltų žmonių. 
Blease tačiau apreiškė, kad 
kol jis busiąs gubernatoriu
mi, tol jis nebusiąs priešin
gas “linčiavimui“.

Toliau jis apreiškė, kad 
jo valstijoje nesą žinomi 
-porų persiskyrimai ir jis 
nekuomet neįeisiąs poroms 
skirties, be to pavartojęs 
tokius šlykščius žodžius, 
kad moteris buvo privers
tos apleisti salę.

Tai vadinasi gubernato
rius, tvarkadarys. Jei bi
le vienas iš darbininkų 
drįstų atsiliepti kuomet 
nors taip pažeminančiai 
apie konstitucijų ir “ lin
elis ”, tuojaus atsidurtų ka
lėjiman, gi tokiam “poten
tatui“ tie dalykai atleistini. 
Vadinasi, Suvienytose Val
stijose turime luomų “ly
gybę” ir “laisvę“. Nege
rėsiu tad ir kiti visi guber
natoriai, jei tokius dalykus 
toleruoja ir su tokiuo “lin
eli“ mylėtoju draugauja.

Juk tai tikrasis skanda
las!

Va. Čionai 
suvažiavime 

į “išmintingu 
žmogumi So.

organizacijoje. Tik svar
bus klausimas, ar jaunikiai 
norės imti tokias merginas, 
kokias perstatys jiems mi
nėta organizacija. Juk 
jiems laisvai pasirinkti 
merginas yra daug paran
kiau.

Sakoma, tos organizaci
jos narės turėsiančios pasi
sekimų, nes jau ir dabar 
anos valdyba gaunanti laiš
kus net nuo Philipinų salų 
ir nuo Hawai, kuriais pra
šoma perstatyti susenusias 
merginas, būtent norinčias 
paragauti moterystės... sal
dybių.

čiuolis turįs žinoti jo visus svarbiausiuoju 
norus ir to viso be jo žinios ir užsilaikymų butą — ap- 
nebutų visai sakęs. gaudinėti margaites, ypa-

Kandidatu į prezidentus 
iš pažangiosios partijos 
1916 metais busiąs arba bu
vęs federalis senatorius Be
veridge iš valstijos India
na arba senatorius J. L. 
Bristow iš Kansas. Mc
Cormick, kuris rėmė Roo- 
seveltų, dabar palaikąs Bri- 
stowo busimų kandidatū
rų. -

Bet pulkininkas Roose
velt visas laikas apsiėmęs 
agituoti už savo sutvertų 
pažangiųjų partijų.

užsiėmimu

tingai tarnaites,viliojant 
iš jų pinigus.su apsivedimo 
prižadi} pagelba. Tasai 
niekdaris iš kelių desėtkų 
mergaičių išviliojęs daug 
pinigų, kiekvienų^ pažadė
damas vesti.

Dabar tasai nenaudėlis 
sėdi kalėjime, o policija 
ieško nuskriaustųjų mergi
nų, kurios pareikalaus jam 
atsakančios bausmės.

Turtų verte valstijoje 
Illinois.

Severos Kalendorius 1913 m. jau išėjęs. Pasiimk vieną egzempliorių. Duodam dykai.

ilndomų Atsitikimą
t«:xi_ ________ t? i._aprašo mums laiške ponas F. Juricek, R. F. D. No. 7, Box 29, Ennis, Tex.: ’’Mano 

dukterei suputo koja per čiurnį ir labai skaudėjo. Kadangi liga atrodė ne mažu 
daigtu, pašaukėme gydytoją kuris suputimą pradūrė. Bet ir po to nebuvo geriaus. 
Gydė ją keturi gydytojai; antgalo pasakė, jog reikia koją mupjauti:

Dideliai susirūpinę, parašėme į W. F. Severos Bendrovę patarimo ir tuojaus 
apturėjome

Davėme ligonei vidun O išlauko trinti skaudamas 
vietas

n

I
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Gyduoles nuo Reumatizmo
(Severa's Rheumatic Remedy) $1.00

Čionai

Gubernatorius “linčaus“ 
šalininkas.

Richmond, Va. 
gubernatorių suvažiavime
valstijos So. Carolina gu
bernatorius Blease apreiš
kęs, kad jis paremiųs “lin- 
čų”, ty. minios teismą savo 
valstijoje, kur žudoma dau
giausiai nigeriai, kadangi 
tie juodi žmonės pertankiai 
užpuldinėjų su nemoraliais 
tikslais baltas moteris, o 
net nepilnametes mergai
tes. Gubernatorius Blease 
atvirai pripažino, kad už 
nigerio nužudymų jis ne
baustų nei vieno “linčinin- 
ko“, jei tik nigeris butų nu
žudomas už užpuolimą ant 
baltųjų motelių. Į vieto
ves, kur skaitlingai linčiuo
jama nigeriai, jis nei mili
cijos nesiunčiųs, ir 400 to
kių “linčininkų“ jis išlei
dęs iš kalėjimo.

Turi būti ten dailus san- 
tikiai, kur gubernatorius 
turi tokias kraugeringas 
pažiūras. Jam reikėtų Ab
rahamo Lincolno.

Suvienytų Valstijų 
biudžetas.

Washington, D. C. Mil
žiniškos valstybės mašinos 
palaikymui jau sutaisyta 
naujas biudžetas. Abelnai 
sekantiems fiskaliniems 
metams biudžeto komisija 
paskrus $823.415.455 už
laikymui visų valdiškų de
partamentų. Iš tos sumos 
išskirta krasos žinyba, ku
riai bus sustatytas atskiras 
biudžetas. Karo jureivijai 
išlaidos padidinta $20.597- 
297, iš ko turi but padirb
dinti keli karo laikai ir kit
kas.

20 milijonų dolerių dau
giau reikalaujama algoms 
valdininkams, kurių skait
lius žymiai pasididinęs.

Panamos kanalo darbams 
busią išleista $30.174.432, o 
publiškiems būstams — $8- 
722.200.

Krasat išlaidos apskaity
ta ant $281.791.508, bet 
krasos departamentas turįs 
išsilaikvti iš savo pajamų.

Ir vėl nauja organizacija.
Boston, Mass. Čionai 

sutverta moterių organiza
cija, kurios tikslu busią 

jaunikiams senas 
ir tas kokiuo nors

išleisti už vyrų. To
ji organizacija be to kovo
sianti prieš našles ir per
siskyrusias moteris iš to at
žvilgio, kad jos neitų ant- 
rukart už vyrų, kol randa
si daug senų merginų, ku
rios taippat norinčios para
gauti... moterystės saldy
bių. Merginos sufragistės 
turinčios pirmenybę toje

Roosevelt 
siąs

New York. Charles 
Summer Bird iš Bostono, 
pulkininko Roosevelto bi- 
čiuolis ir patarėjas, čionai 
vienanie susirinkime miniai 
žmonių apreiškęs, kad bu- 
vusis prezidentas T. Roo
sevelt ir buvusis kandida
tas j prezidentus iš pažan
giųjų partijos, nekuomet 
neprisiimsiųs kandidatūros 
į prezidentus, norints jam 
tas kuomet nors ir butų 
siūlyta.

Tokiam Birdo viešam ap
reiškimui visi tiki, kadan
gi jis kaipo pulkininko bi-

nekuomet nebu- 
kandidatu,
York.

Nauji poperiniai pinigai.
Washington, D. C. Jau 

imta rengties spauzdinti 
naujus Suvienytų Vastijų 
poperinius pinigus, kurių 
išvaizda busianti visai ki
toniškesnė už dabartinius 
pinigus. Visų banknotų 
formatas, pradėjus nuo $1 
ligi $500 busiąs vienodas ir 
vienu trečdaliu busiąs ma
žesnis už kursuojančius. 
Valdžia tno bildu nori su
taupyti daug pinigų už po- 
perą, kuri yra brangi.

Viena pusė visų bankno
tų, pradėjus nuo mažiausių 
lig didžiausių sumų,' turės 
but vienoda, oMjk antroji 
puse visokeriopos išvaiz
dos. Pinigvno sekretorius 
McVeagh nusamdęs artistų- 
piešėjų K. Coxų, kuris ap
galvosiąs naujus bankno
tams piešinius. Piešiniai 
turėsią but. simboliniai, 
perstatanti pažangumų ir 
sandorą.

Naujus banknotus pradė
sią spauzdinti vasario mėn. 
ateinančių metų.

Springfield, Ill. Valsti
jos komitetas mokesčių iš
lyginimui savo darbų jau 
pabaigęs ir apskelbęs ra
portų. Sulyg to raporto 
vertė turtų visoj valstijoj, 
už kuriuos turi but moka
ma mokestįs, išneša $7.031- 
639.076, arba $25.546.451 
daugiau už pernykščius me
tus.

Žemės vertė valstijoj U ii- ® ■nois apkalimo ant $691- 
756.356, o lotai miestuose ir 
miesteliuose ant $951.081- 
600. Geležinkelių kompa
nijų turtai visoj valstijoj 
apkainuota tik ant $175- 
594.437.

i Gothardini Aliejų.
(Severa's Rheumatic Remedy) $1.00 (Severa’s Gothard Oil) 50c

Stebėtinas tokio gydymo pagelbingumas netruko apsireikšti, Dukrelė musų pas
veiko. Neturime žodžių išreiškimui musų dėkingumo už suteiktą taip brangią 
pagelbą.”

Šitie du vaistai padaro ideal j sudėjimą gydymui 
reumatizmo neuralgijos; dieglio strėnose padar
gas. putmenų, sutinimo ir skaudėjimo strėnose.

Pardavinėjami aptiekininku visur. Jei tavasis apiiekininkas ne'uri — rašyk 
pas mus. Laiškus gydytojo patarimais rašyk pas

M. Damikiutei. — Ačiū 
už korespondencijų. Mel
džiame tankiau mums raši
nėti.

J. Undzis, Montello, 
Mass. — Tamstų norus 
mielai išpildysime, 
tik įstengsime,
mieji, praneškite, kaip 
pas Tamstas gyvuojąs 
tuviams ?

Už nemoralybę kalėjiman.
Detroit, Mich. Buvusis 

bernaičių įstaigos Benlah 
Home, Boyne City, admi
nistratorius, Herman Swift, 
teismo pasmerktas penke- 
riems metams kalėjiman už 
nemoralius santikius su 
bernaičiais toje įstaigoje. 
Swifto bičiuoliai tvirtina, 
kad jis kritęs politikierių 
suokalbio auka. Pasmerk
tajam nei apeliacija nieko 
negelbėjo.

Gubernatorius Osborn 
paliuosavęs Swiftu, 10 die
nų, idant jis galėtų nuva
žiuoti Chicagon .ir ten ap
lankyti mirtinai sergančių 
savo pačių, o paskui sugrįž
tų valstijos kalėjiman.

Chicagoj Swiftu saugosiu 
detektivai, idant jis kartais 
kur nepasprūstų.

Perdaug meldžiasi.
Stockton, Cal. P. Pearl 

E. Rollins įnešus teisman 
del persiskyrimo su vyru 
bylų ir kaipo svarbiausių 
priežastį padavus, kad jos 
vyras perdaug meldžiasi. 
Jis daugiau laiko pralei
džiąs maldoms, negu dar
bui, o todėl visų šeimynų 
palaikus didžiausiame skur
de; gi retkarčiais pabaigęs 
meistres, imdavęs su pačia 
barties ir anų daužyti.

Panašių veidmainių die
vučių visur pilna.

B. Lūkstą. — Ten kokios 
našlės pasielgimai yra gry
nai privatinis dalykas, tatai 
tos žinutės ir laikraštin ne
dedame.

Meldžia- 
ten 
lie-

viršutinė laisvė, bet Vokie
tijos parlamento protestan
tai ir socialistai atstovai 
priešinasi jėzuitams suteik
ti laisvę ir, regis, jie nieko 
ten negalės laimėti.

Pusniai vakaruose.
Denver, Colo. Smarkios 

sniego pūgos andai aplankė, 
visas vakarines valstijas ir 
iš ten po poros dienų nu
slinko i rytus. Kanadoj, 
Colorado, Idaho ir keliose 
kitose vakarinėse valstijose 
daug sniego prisnigta. Vie
tomis per pušnius negalima 
prasikasti. 
kiniai ant 
kyta, kitur 
susivėlinę.

S. Bugnovich. — Atsaky
mo į korespondencijų, til
pusių “Laisvėje“, nespauz- 
dįsime, kadangi “Kataliko“ 
skaitytojams tas nesvar
bu. Ta savo atsakymų pa
siųskite “Laisvei“ ir jei 
ana atsisakys talpinti, tada 
mes tai padarysime.

Daukanto Nariui, Rock
ford. — Tamsta nepaduodi 
savo tikros pavardės ir no
ri, kad mes indėtum Tams
tos korespondencijų laik
raštin. Redakcijai tikroji 
pavardė žinoti yra reikalin
ga.

Atsižymėjęs kunigaikštis.
Italijos karaliaus brolis, 
Abruzzų kunigaikštis, iš 
Paryžiaus Mokslo Akade
mijos aplaikęs augščiausių 
atžymėjimų ir dovanas už 
moksliškus atidengimus Hi
malajų kalnuose ir Azijoje.

Rezignavo. Respublikos 
San Domingo prezidentas, 
Eladio Victoria, andai ofi
cialiai pasitraukęs iš savo 
vietos ir su taja valanda vi
sa šalis aprimus, revoliuci
ja pasibaigus. Paskui pa
leista iš kalėjimų daug po
litiškųjų.

Kai kur fran
kelio sulai- 
atėję žymiai

P. šedvydis, Bayonne, 
N. J. — Malonėkite prisiųs
ti mums savo adresų, tada 
į Tamstos klausimus laišku 
atsakysime.

Nori matyti karalių. Ka
nados vyriausybė ir gyven
tojai ėmę reikalauti, kad 
1914 metais Kanadon apsi
lankytų Anglijos karalius 
Jurgis. Nepaprasti gyven
tojų norai.

Vokietijos parlamente 
įnešta svarstyti jėzuitų 
klausimas. Kaip žinoma, 
Vokietijoj jėzuitams už
drausta visokias kunigiškas 
priedermes pildyti ir laiky
ti sau vienuolynus. Bava
rijoj jėzuitams suteikta pa-

Oro laivynas. Vokiečiai 
patriotai — rašo iš Berlyno 
— nusprendę sutaisyti oro 
laivynų iš 20 styrinių orlai
vių Zeppelino tipo. Tasai 
laivynas busiąs paaukotas 
kaizeriui.

Pirmasis parlamentas. 
Sausyj ateinančių metų 
Chinų sostinėj Pekine bu
siąs iškilmingai atidarytas 
pirmasis Chinų respublikos 
parlamentas. Ton iškihny- 
bėu kitų valstijų parlamen
tai siunčia savo perstatyto- 
jus.

Traukinis susikūlė.
Zanesville, O. Astuoni 

asmenįs užmušta, o trįs 
sunkiai sužeista susidaužus 
dviem pasažieriniam trau
kiniam ant linijos Pennsyl
vania ties Drezden, O. Tuo
du traukiniu eidamu vienu 
keliu kitas prieš kitų, ir, 
ne.turėdamu atsakančių sig
nalų, užbėgo visu smarku
mu viens ant kito sudaužy- 
damu garvežius ir kelis va
gonus.

Už tų nelaimingų atsitiki
mų kaltinamas signalistas, 
kuris paskirtu laiku trau
kinių mašinistų tam tikrais 
ženklais nepersergėjęs, ka
dangi buvęs... užimtas ten 
kur pas savo merginų. Jis 
busiąs patrauktas už tai at
sakomybėn.

Suimtas mergaičių ap
gavikas.

New York. Čionai suim
tas ir kalėjiman uždarytas

Gubernatorius susirgo.
Spring-field, Ill. Valsti

jos Illinois gubernatorius 
Deneen smarkiai peršalęs, 
susirgęs ir atsigulęs lovon, 
tatai visos kalbos ir reika
lai, kokius turėjo atlikti, 
tuo tarpu atidėta tolesniam 
laikui.

Jis jau turėjo nusipirkęs 
geležinkelio biletų į Rich- 
mon, Va., kur turėjo daly
vauti gubernatorių suvažia
vime ir pasakyti kalbų, bet 
liga sulaikė jį nuo kelionės.

RED. ATSAKYMAI.

Rockforde. — 
korespondencijų

Mažas, 
Tamstos 
žymiai sutrumpinome, pra- 
leizdami vienos draugijos 
viršininkų peikimui Juk 
tokie peikimai nėra naudin
gi ir tas visuomenei nesvar
bu. Gal Tamstai bus delei 
to ir nesmagu, bet mums ki
taip negalima elgties. Be 
to, jei Tamsta norėtum to
kių korespondencijų indėti 
laikraštin ištisai, turėtum

nekoksai Julius Krokolov- jpo ana padėti ir savo tikrų 
skis, jjodfigį lenkas, kurioįpavardę.

Naujas vokiečių išsišoki
mas. Vokietijos kanclie- 
rius Bethmann-Hollweg to
mis dienomis išleido palie
pimų, kad vokiškiems pa
siuntiniams ir ambasado
riams draudžiama vesti 
svetimšales moteris; kas 
tų paliepimų peržeiigsiųs 
privalus pamesti valdiškų 
tarnystę, o jau vedusių dip
lomatų pačioms ne vokie
tėms draudžiama rodyties 
kaizerio rūmuose. O juk 
daugumas vokiečių diplo
matų yra vedę svetimtau
tės.

Iš San Francisco Philadelphijon gauta dviejų mylių 
vaikų peticija, kuriaja prašoma busimon San Francis
co parodon prisiųsti “Laisvės Varpą“ (Liberty Bell).

_ _
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GERŠAUSIA IR DIDŽIAUSIA CZEVERYKU 
KRAUTUVE JUSU APIELINKEJE.

Kada reikės gerų, drūtų ir gerai tinkančių 
čeverykų del jūsų arbo jus familijos, atsi- 
Tankykit 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 porų, ir užtikrinsiu jog ma
no tavoras kogei iausias. Mano kai
nos yra prieinamos ir užtikrinu kad 
užganėdinsiu. Pabandykit mano 
krautuvę, o visi busit užganėdinti.

* ************************
* Telephone Yards 687 į 
| DR. G. M. GLASEE, |
* 3149 So. Morgan St., Chicago ,in.
S Pranešu visuomenei, kad aš esu * 
J seniausias gydytojas ant --bridge.- J
* porto, praktikuojant 21 metais."'Vi- * 

sus ligonius stengtsiuosi užgąnė- *
* diuti sąžiniškai ir esu visuomet *
* ant pareikalavimo dieną arba nąk- *
* tį. Esu specialistas ligose vaikų, *

moterų, ir vyrą. Taipgi darau * 
visokias operacijas__

į *****>.#*>t**^»*** ******** *

flu»io Obuolio Hisiorija 
((ŠRA1&Ų MYTOLOGIJOS ŽIUPSNELIS). 

' ;ą i! ' -
■i

Lietuvių kalbon išguldė 
ALYVA.

Karalienė Arėta, toks buvo jos vardas, visa
dos būdavo maloni ir gera del visų. Ji prakalbėjo 
maloniai į Ulyssesą ir prižadėjo jam pagelbėti. Ka
ralius Alcinus taiposgi prakalbėjo į jį keletą žodžių 
draugiškai. Alcinus prisakė visiems savo perdėti- 
niams, kad privalo susirinkti vieną rytą į jo rumus 
ir pakalbėti apie Ulyssesą, kokiuo budu galima bu-

VARŽCOCELĘ, HYDROCELĘ (Be peilio ir skausmo)
©Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuj Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 

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

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

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

Tikrai išgydau Skilvio, Plausią, Kepenų ir Inkstą nesveikumus 
a (Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo, nemokėk) _
9

Išgydo, kiti būtum sveikas

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų ir Inkstų. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajiesa, 
Nuovąrgj,Kraujo užnuodiji- 
mą, Šlapumo bėgimą.

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

Rodą Dovanai.
Specialistas x

Vyrų ir Moterį}

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

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

VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas įieško. 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. ZSNS,a183į^SCHICAG0 
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedėtiems, 8 ryto iki 4 po pietiĮ.

Sučedyk pusę 
savodantų balos

Žemiausios kainos Chicagoje už 
atsakančiausią dantę darbą.

Daugelis dentistu visada randasi.

Mes prižadame užgaačdininią su 10 
metų gvaraneija.

Musų neskaudantis ištraukimo 
būdas padarys jumis mus 

y draugu.

Visai Neskaudėjo! YS! lU 1 a

Seni Užtikrintieji
State Dental Parlors

Skersai gatvg nuo Siegel Cooper & Co.
State Van Buren Sts., (Vi ršuj saldumynų krautuv.)

Atdara VAKARAIS iki 8 ir NEDEGIOMS iki 2 po piet. .

Labai linksma knyga

HUMORAS IR SATYRA
kurioje aprašoma senovės ir šios gadynės juokai, juo
kingi prietikiai, meiliški atsitikimai, linksmos patarlės 
ir tt.

Toj knygoj atrasi daugiau juokų nei dešimtyje 
humoristiškų laikraščių per 10 metų; daugiau užganė- 
dinimo, nei išgėrus bosą alaus; daugiau gerų patarimų 
ir pasargų, nei visose virtuvių knygose it tt.

Jei nori turėti linksmą būdą, tai nelauk nei die
nos, nei valandos nei minutos, bet tuojaus atsiųsk 
“Kataliko” redakcijon tik 50 centų idant tau toji 
knyga butų išsiųsta ir tai greitai.

Kaip tik gausi tą knygą, gali su ana išsitiesti kui 
medžių pavėsyj, o iš skaitymo turėsi daugiau linksmy
bės nei iš poros šimtų centų, daugiau atsivėdinimo, nei 
iš pilnų statinių “aiskrimo”, daugiau pajaudinimo, nei 
iš draugijos 25 merginų!

Gal netiki ? Gali apie tai persitikrinti dykai. Jei 
nebūtum šita knyga užganėdintas, gali ją sugrąžinti ir 
už tuos 50 centų išsirinkti kitokių knygų.

Kas uri kišeniuje 50 centų, tegul 
neliųsta, bet tuojau perka

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus šiųzdamas adresuok tiaip:

JONAS M. TANANEVICZE
3244 So- Morgan Street Chicago, III.

Kas atsiųs 1)2.00, gaus taj juokingų knyg'ą ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.

Dr. K F. Wisniewski
Ofisas 1268 Milwaukee Av.

CHICAGO, ILL.
SFEOI JAUSTAS LIGŲ: VYRU, 

moterų, vaikų ib tau. gim- 
DYKO - '

Gydau privatiškM 'igaj vyrų ir mo
terų, taipgi skausmą skilvio, inkstų, 
piauučių, ’ -dies, reumatizmo, užnuodi
jamą kraujo ii ligas akių, ausų, nosies 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nūo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

d. H. OLSON
ARU ir karštu v 

ndeniu šildymo 
prietaisų ’vedimas; 
ir pataisymas. i

4012
Street

T el .Oakland 14411

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

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

dama eina 8 dienas, į Libavą 11 dienų 
$31.00 III kliasa $33.00
$45.00 II kliasa $50.00

$60.00 I kliasa $70.00
Czar — December 14th
Russia — December 28th
Kursk _— January 11th

Del smulkesnuių . 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, Ill.

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vynui 

ir ruginę degtinę, o cgiarai, tai net 
iš pat Kauno, o prie to turiu didelę 
svetaine, delei veselijų ir kitokių su
sirinkimų.

T. BADAVICZIA 
936W. 33rd St. Chicago.

*************************,
**
**
***
**
%*************************

Telefonas Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 

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

Nuo 9 rytojki 12; 6 iki 9 vakare. 
Nede!. nuo9ikii2po piet; nuo 6 iki 8 v 2':,

URRA

VISI

PAS

į Juozapą Ridiką
| 3253 Illinois C!, kerte 33 g.

Szallas Alus, gardi Ariel
ka, kvepenti Havanos Ci
garai. Turiu didelę salę 
del mitingų, veselijų ir tt.

TELEPHONE YARDS 2716

* * * * * ** * **

************❖+*****************i

2 (Tąsa).
ttpanas prie upės kranto, kur buvo dan
tis. Žmonės neturėjo vandens savo na- 
ip mes turime šioje gadynėje.

goda®) 
gel
niuose, _____________ ________ ...' -• 4- ■ :«• tl • O •/ t# ,

Nausica turėjo didelį skalbimą tą rytą ir dra
panos buyo sudėtos į krūvą ir nuvežtos prie upės 
dideliu augstu vežimu net dvi mylias. Kunigaikš- 
čiutė, pienius vadeles, nuvyko su mulais, bet jos 
tarnaitės ėjo paskui, nes nebuvo vietos del jų ve
žime..

Kuomet ji atvyko prie upės, nukinkė mulus ir 
paleido gąhyklon. Pamerkė drapanas vandenyje, 
kur kaitino spinduliai. Kuomet jąu visos drapanos 
buvo įmerktos, mergelės šokinėjo ant jų, plakdamos 
jas savo pėdomis. Tokis tuomet buvo būdas skal
bimo. Ir dabar kaip kur taip skalbia.

Pabaigus darbą, Nausica ir jos tarnaitės atsi
sėdo žolėse užkąsti. Jos buvo atsinešę valgių gur
bais ir, kuomet jos pasivalgė, dainavo meliodiškas 
dainas, o kitos pradėjo žaisti pilke. Jos žaidė mė
ty damos viena kitai ir gaudydamos ją. Viena iš 
jų nepagavus pilkės, įpuolė upėn. Tuomet jos vi
sos suriko garsiai, jų riksmas buvo taip garsus, kad 
pagalios net Ulyssesą prikėlė, kuris tą laiką gu
lėjo po medžiu lapuose; tai buvo toje dalyje salos, 
kur Nausica ir jos tarnaitės ėjo skalbti drapanų.

XXV. Alcinuso rūmai,
Ulysses labai nusistebėjo išgirdęs juoką ir klik- 

smą. Išsyk truputį buvo persigandęs, nežinodamas 
kas per pašalietis galėjo būti. Bet lųiomet jis žvilg
terėjo pro medžių šakas, pamatė mah būrelį mer
ginų. Be baimės tat žengė artyn jų.

Akimirkoj merginos, pamatę pašalietį, visos 
pabėgo apart Nausicos. Ji lukterėjo pasikalbėti 
su vargingu, nuskurdusiu, pailsusiu žmogeliu ir pa
žiūrėti, kas jis per vienas ir ko reikalauja. Ji mo
stelėjo į jį, kad ateitų arčiau; tuomet Ulysses pri
ėjo arčiau prie jos. Pašalietis apsakė jai savo ne
laimingą kelionę, kaip audra pakilo ant jūrių, kuri 
sulaužė jo troptą į trupučius ir meldė jos pasakyti, 
kur galėtų gauti prieglaudą.

Nausica pasigailėjo nelaimingo žmogelio ir pa
liepė savo tarnaitėms atnešti jam ploščių ir maisto. 
Tarnaites buvo labai nusigandę, bet sugrįžo atga
lios ■ su našuliu prie kunigaikščiutes. Tuojaus pa
davė-' pks'aliečiui ploščių ir maistą, kuris dar'buvo 
atlikęs nuo jųjų. Bevalgant jam, Nausica tarė:

“Ši yra labai graži šalis. Jos karalius vadina
si Ai cinus, o aš esu jo duktė. Jis gyvena nepertoli 
mieste. Aš dabar važiuosiu namo, o tu gali eiti 
su tarnaitėmis drauge užpakalyj mano vežimo, kol

Ulysses Alcinuso rūmuose.

tų jis išsiųsti saugiai į jo tėvynę.
Perdėtiniai nuėjo namo, o karalienė prisakė 

savo tarnams atnešti Ulyssesui valgio ir gėrymo. 
Užsidrutinęs Ullysses nuėjo atsilsėtų į puikų 
kambarį.

XXVI. žaida ir puota.
rytą perdėtiniai ir bajorija susirinko į 
rumus apkalbėti pašaliečio padėjimą ir 

Jie visi buvo ge

Kitą 
karaliaus 
kaipo jam pagelbėt jo nelaimėj, 
ri jurininkai ir turėjo gana daug laivų ir valčių. 
Išsirinko gerą laivą ir įgulą ir liepė nugabenti pa
šalietį į jo tėvynę ir, kuomet jau reikalas buvo at
likta, nuėjo pietautų rūmų didelėn salėu.

Jiems valgant griežė puiki muzika. Karaliaus 
dainininkai dainavo dainas ir skambino ant arpos. 
Viena iš tų dainų buvo apie Troy’jaus pilį, ką Ulys
ses išgirdęs apsiašarojo.

Pabaigę pietus jie visi nuvyko lošti žaidas. Jie 
turėjo pėdą bėgimo, imtynes, mėtymą sunkenybių 
ir kiekvienas jų mėgino savo gabumą. Vienas iš 
karaliaus sūnų klausė pašaliečio parodyti savo buk
lumą. Ulysses atsakė, kad jo smegenys esą per
daug nuvargę mąstyti apie žaidas.

“Tu negali mąstyti apie žaidas!” suriko vienas 
iš tarp jaunų vyrą.# “Tat tu nežinai nieko apie žai
das, bet turbut tu esi tiktai jurininkas arba gal tu 
esi jūrių plėšikas”.

Ulyssesui jo kalba labai nepatiko ir jisai tarė:
“Jaunas vyruk, tu kalbi labai žiauriai. Bet 

žinomas dalykas, kad ne visų lygios aplinkybės. 
Nekurie esą gražus, o nekurie gabus. Tu esi gra
žus, bet negabus. Tu nesi gero budo (pasielgimo). 
Aš tau prirodysiu, kad tu nežinai, ką vyras gali pa
daryti”. ; - - ■ ■ . >

Ulysses gieda.

Tuomet Ulysses paėmęs didelę sunkenybę nu
metė daug toliaus, negu vienas iš būrio. Jisai sakė, 
jog galėtų eiti imtynių ir atlikti viską taip gerai, 
kaip ir jie, arba šauti iš sedoko ir vilyčios, bet ji
sai negalėtų bėgti lenktynių, kaip jau esąs sykį 
mėginęs, kadangi jo kimo dalis yra susilpusios ir ’ 
pastyrusios.

Pabaigę žaidas, karalius pakvietė visą bendri
ją eiti atgalios į rumus ir parodyti pašaliečiui, 
kaip gražiai jie gali šokti. Jie buvo labai puikus 
šokėjai. Du karaliaus sunu šokdami metė bolę į 
orą ir bešokant pagavo. Kuomet jie šokdami pa
gavo bolę, taigi sulaikė muzikos taktą.

Pabaigus šokius visa bendrija suteikė Ulysse
sui dovanas. Ten jų buvo dvylika perdėtinių ir 
kiekvienas davė jam tuniką, ploščių ir šmotelį auk
so. Karalius taipgi suteikė jam dovanas.

Karalienė Arėta davė pašaliečiui gražią skry
nutę sudėti dovanoms. Tuomet Ulysses turėjo pirtį 
ir po pirties apsisiautė nauja tunika, kurią pats 
karalius jam buvo suteikęs. Pagalios visi susirin
ko vakarieniautų. Ulysses tapo pasodintas deši
nėje karaliaus Alcinuso, tai yra garbingoj sėdynėj.

Ulysses eina paskui Nausicos vežimą.

mes prieisime topeliui medžių gojų, kur nuo tos 
vietos prasideda mano tėvo daržas. Tuomet mes 
tave paliksime, nes jaigu tu eitum su mumis kartu, 
tai žmonės gal apie mumis kalbėtų. Kada mes ta
ve paliksime, tu pamažu? gali eiti pinny n, kol pa
tiksi vieną asmenį, kuris tau parodys kelią į minus. 
Kaip jau prisiartinsi prie rūmų, eik stačiai į vidų, 
o ten rasi karalienę, mano motiną, verpiančią drau
ge su savo tarnaitėmis. Apsakiki jai savo atsiti
kimus, o ji tau pagelbės”.

Mulai tapo pakinkyti ir sausas drapanas su
dėjo į vežimą. Nausica keliavo namo, o Ulysses su 
tarnaitėmis ėjo paskui vežimą.

Jos atsiskyrė nuo j®, kuomet atvyko prie go
jaus. Ulysses truputį palaukęs ėjo tais keliais, ku
riai^ Nausica jam liepė ir tuoj priėjo rumus. Ei
damas dgr sustojo ant poros minučių pasižvalgyti į 

'aįržą. Daržas buvo pripildytas meilingiau- 
giaMsu gėlėmis iįr ten radosi šaltinis, iš kū
gi gtynas vaiiduo-imaža sriove per žoles tarp

* * 
tI 
* * * * *

MOKYKLA ŠOKIU.
Waltz, '.Two Step ir kitokių.

Pirma liętuviszka Mokykla Amerikoj 
Prof. Julius kaip iszmokina, tai niekas 
taip negali iszmokint niekur kitur.

PROF. JULIUS SILSKO 
1836 S. Halsted St. Ctlicagro. III. 
Nuo 9 ryto iki 11 va - .Phone Canal 3762 z<s 

************^^***^**^****

***

John Cochinsky 
LAWYER

Liotuvys 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, lohj. 
biznių ir tt. Lietuviai, kurie turite kokį 
legališką reikalą, atsišaukite pas tautietį*

Ofiso va!.: nuo 9 lyto iki 5 po pietų.
Gyvenimas:

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

Leveskio SSS

šia: 
rio 
roja .. & ‘ 
. «VĮt®ryje daržo stovėjo karaliaus Alcinuso ru- 
mai^ ki^o buvo labai gražus. Lauko durys buvo 

; nai^igijses,<''b.riaųnoš pliėnii nugluduotos, b iš vi- 
dauš durys buvo auksinės.

;MUl^sės įėjo į rūmus. Jis įžengė į didelę salę, 
kur karalius ir karalienė sėdėjo ant savo sostu su 
perdėtiniais ir bajorija. Ulysses puolė ant kelių 
prie karalienės- kojų ir apsakė jai, jog esąs drau
giškas pašalietis, kuris ieškąs pagelbos. Jis meldė 
jos, idant duotų jam kokią patarmę sugrįžti atga
lios tėvynėn, kadangi esąs jau daugel mėti] apleis 
dęs aną. Paskui jis atsisėdo ant grindų priešais 
karaliaus sostą. ’.

Lauko durys buvo

XXVII. Ulysses apsavo savo historiją.
Bevakarieniaudami dainininkai vėl užtraukė 

dainą apie Troy’jaus karą. Daina pasakė garsius 
veiklumus apie Ulysses ir Menelaus ir taiposgi pa
pasakojo apie medinį žirgą.

Beklausant tos dainos apie Troy’jaus karą, 
Ulyssesui vėl ašaros byrėjo per veidus. Karalius 
Alcinus patėmijęs jo ašarojimą, sustabdė daininin
kus dainuoti tardamas:

“Šita daina skausminga musų svečiui ir mes 
vietoj duoti jam linksmai laiką praleisti, dar už- 
duodame skaudėjimus. Pašalieti, delko tu verki, 
kaip .tik užgirsti dainuojant apie Troy’jaus karą? 

’Gal tave draugas tapo užmuštas kare? Pasakyki
(Toliau bu»),

4
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Iš Lietuviškų Dirvų

Spring Valley, Ill.
Jau greit bus pusė metų, 

kaip lankau lietuvišką mo
kyklą. Kol nebuvo lietu
viškos, ėjau į public school. 
Ėjau šešerius metus. Pra
eitą rudenį visi linksmai 
pradėjom eiti į lietuvišką 
mokyklą. Alokykla nėra 
toki didele ir graži kaip 
public school. Nėra čia pa
veikslų. Alokykla stovi ties 
pat bažnyčia. Neturime 
kiemo pasibėgiojimui, bovi- 
jamės ant šventoriaus ir ant 
gatvės. Į musų mokyklas 
beveik kasdien ateina kle
bonas. Laike recesso kar
tais pamokina žaismių. Kle
soj klebonas mokina pote
rių ir pasako, kaip bažny
čioj ir mokykloj užsilai
kyti.

Labai mums tinka lietu
viškai mokintis. Ales norė
jom nieko kitko nesimoky
ti, tik lietuviškai. Alums 
nesunku buvo mokinties 
lietuviškai. Alokam angliš
kai, tai greit pripratom 
skaityti lietuviškai. Pir
miau mes skaitėme tik le- 
mentoriaus pradžią. Pas
kui rašėme tuos žodžius. 
Skaitant ir rašant buvo 
Sunku priprasti prie tų ke
puraičių ir uodegaičių. Ka
da išmokom rašyti iš kny
gos, tai mokytojas saky
davo žodžius, o .mes rašė-’ 
me. Sunku buvo atskirti y 
ir i, e ir ė; e ir a; ie ir ė; 
mes rašėme žamė vietoj že
mė; žema vietoj žiema. Pas
kui mokytojas liepė rašyti 
žodžius iš savo galvos. Da
bar rašome lietuviškai laiš
kus ir essays, kaip public 
school. Kasdien mokyto
jas lekcijos pabaigoj skai
to eiles ir dainas. Kurie 
gerai skaito duoda “Šalti
nėlį”, 
kytojas 
ir rodo 
Paskui, 
mokti tas eiles atmintinai, 
atiduoda tam tą lapelį. Jau 
daug eilių mokame.

Vargonininkas mokina 
giedoti ir dainuoti. Aloka- 
me giedoti “Šventas, Šven
tas”, “Šventas Aniole Sar
ge”, “Dieve gerybėj”, 
“Aniolas Dievo” ir “Šven
čiausia Pana Atari ja”. AIo- 
kame dainuoti: “Lietuva, 
tėvyne musų”, “Sveiki bro
liai” ir “Plaukė žąselė”.

Ne visi mokinasi gerai. 
Kiti negerai sėdi klesoj. O 
kai ateina klebonas, tai ba
ra tuos negerus vaikus. 
Yra ir mergaičių, kurios ne- 
simokina gerai ir

• sėdi klesoj.
Klebonas dažnai 

mokyklą poterių 
Mes mylime jį. 
27 padarėme jam “su- 
prise”: mokykloj parėdėme 
gražiai stalą, sunešėme 
obuolių, orenčių, riešutų, 
padarėme limonado ir po 
lekcijų įsivedėme jį, kur tas 
stalas buvo, 
“good time”.

Iš “Šaltinėlio” nu
skaito klesoj eiles 
kaip reik skaityti, 
kuris prižada iš-

negerai

ateina į 
mokyti. 

Lapkričio 
jam

Turėjome 
Petronėlė 

Grigalevičiutė labai gražiai 
pasakė eiles — “Berželis”.

Magdelena Damikiutė, 
Mokinė 7-to skyriaus.

Newark, N. J.
Lapkričio 16 d. Scenos 

Mylėtojų dr-ja parengė te
atrą vardu “Musų bajoras” 
ir “Dėdė atvažiavo”. Va
karo tvarka buvo paprasta. 
Pirmiausiai buvo perstaty
ti augščiau minėti veikalai, 
paskui prasidėjo: šokiai

(kas pas lietuvius inpras- 
ta) kuriais ir pasibaigė va
karas.

Šiaja korespondencija 
taigi ir noriu šį-tą patčmy- 
ti apie perstatymus.

Vakaras prasidėjo ne 
sulyg apskelbimo, ne pas
kirtu laiku, bet prisiėjo 
pradžios laukti geroką va
landą. Paskui imta lošti 
“Musų bajorai”. Atlošta 
pusėtinai. Bet puikiau bu
tų atrodę, jei nekurie lošė
jai butų turėję daugiau ju
dėjimų, gyvumo ir jausmų, 
be to vietomis nekuriems 
truko iniciatyvos. Jei tas 
viskas butų buvę atlikta, 
viskas butų išėję kuoge- 
riausiai. Pasibaigus tai ko
medijai, pradėta antroji — 
“Dėdė atvažiavo”. Čia tu
riu pažymėti, kad pastaro
ji komedija privalėjo būti 
to viso vakaro tikras pa
puošimas (taip manė ir to 
vakaro rengėjai), todėl tam 
tikslui parinko ir žymes
nius lošėjus, tečiau paskui 
pasirodė, kad nekurie lošė
jai kaip del didesnės nelai
mės užkimo, taip kad vos 
buvo galima išgirsti jų žo
džius. Atokiau sėdint bu
vo matoma tik vieni lošė
jų judėjimai.

Dėlto bus teisinga antrą 
komediją 
tomima”.
to, taip 
pradėjo 
perstatymai, žinoma, publi
ką nubaido ir nuo geresnių
jų. ’ Kasgi kaltas? Visu- 
pirmu, mano nuomone, ne
rūpestingai atliekama re-, 
peticijos, pasirengimai. Jei 
pasirengimai butų atlieka
mi kuouoliausiai, žinoma, 
tokie dalykai nuo scenos iš
nyktų. Tam tikslui dau
giausiai reikia pasišventi
mo, daugiau rūpestingumo.

Neprošalį butų nors ke
liais žodžiais paminėjus ir 
apie kitą musų draugiją, 
būtent apie “Žiburėlį”, ku
ris musų mieste užima žy
mią vietą. Čia kalbama ne 
sulyg tos draugijos skait- 
liaus narių, bet sulyg nu
veikti]. darbų. Bet kaž
kodėl pastaraisiais laikais 
toji draugija žymiai pradė
jo snuduriuoti. Pirmiau 
tankiai rengdavo teatrus, 
prakalbas, balius ir kito
kius vakarus. Debatai bū
davo kas ketvergas, o da
bar tai net pusmetinin toę 
draugijos susirinkiman vos 
keli asmenįs atsilankė. Net 
pats pirmininkas nepasiro
dė. Gal susirgo kokia ypa
tinga liga? Visgi reikėjo 
nors laišku pranešti apie 
savo neatsilankymo prie
žastis. Pusmetiniame susi
rinkime išrinkta visai nau
ja valdyba, kuri daug ką 
pažadėjo. Lauksime paža
dėjimų išpildymo.

Girdima, kituose mies
tuose lietuviai pradėjo 
rengti paskaitas, referatus, 
taip kad Adventų metu bus 
galima tuo pasinaudoti. Bet 
mūsiškiai “profesoriai”, 
ex-študentai ir kt. Lietu
vos gimnazistai ką mums 
duos? Butų labai geistina, 
kad “Žiburėlio” draugija 
panašiais vakarais pasirū
pintų, kadangi ji tam tiks
lui ir susiorganizavusi.

Ateivis.

pavadinti “pan-
Lošta labai išlė- 

kad net publika 
žiovauti. Tokie

Rockford, Ill.
Paprastai, skaitytojas, 

paėmęs į rankas laikraštį,

pilniausiai žiuri, ar nėra 
kbkių nors žinučių iš savo
jo miesto, arba kur jisai 
pats kada nors yra gyve
nęs, arba šiaip nori kokių 
naujienų rasti iš jam žino
mos vietos.

Alau gyvenant Rockfor- 
de ir nuolat skaitant “Ka
taliką”, visuomet jame at
rakdavau iš vietinio miesto 
kelias žinutes apie lietuvių 
gyvenimą ir pasielgimus. 
Bet dabar jau keli paskuti
niai numeriai prabėgo be 
žinučių (Pereitame nume
ry] buvo. Red.) iš Rock- 
fordo, nors vietiniai lietu
viai užsitarnauja šį-tą apie 
juos parašyti. Bet tas, ra
si, todėl atsitiko, kad musų 
didysis korespondentas, Ag. 
Šv., išnyko ir jam, aplei- 
džius savo priedermes, ži
noma, turi but ramu, juo 
labiau, kad kitas panašus 
korespondentas ne taip 
greitai gali atsirasti.

Smagu yra pažymėti, kad 
vietiniai lietuviai šiemet 
daugiau ėmė rupinties nau
jesniais sumanymais, negu 
pernai, nes jau šį rudenį 
apart paprastų ir visiems 
nusibodusių šokių, Lietuvių 
Ukėsų Kliubas parengė 
maskaradą, Sim. Daukan
to dr-ja teatrą “Jaunave
džių naktis”, gi socialistų 
kuopa “Netikėtai”. Vis
kas atlikta neblogiausiai ir 
dar kaipo mokiniams, pir
mą kartą parengus tokius 
dalykus, verta ištarti pagar
bos žodis. Be to turiu pa
žymėti, kad vietinė socia
listų kuopa šiemet sutikmė- 
je gyvena ir su kitomis 
draugijomis. Gi pernai vi
sai butą priešingai. Šie
met, kuomet socialistai lap
kričio 30 d. buvo parengę 
teatrą ir šokius, žmonių 
prisirinko daugiau, negu 
Simano Daukanto dr-jos su
rengtame vakare. Alat, so
cialistai susiprato. Jie pa
tįs skaitlingai ėmė lankyti 
rengiamus kitų dr-jų vie
šuosius pasilinksminimus, 
dėlto lietuviai ir jiems pra
deda atjausti.

Vietiniai lietuviai gruo
džio 1 d. turėjo sau linksmą 
dieną. Jo Alai. Rockfordo

.h';. KATALIKAI į -

Szitas yra vięnatiįiis 5c valy
tojas lygus kitų parduodamų j 
kaip už dvigubą kainąj

What’s the Use 
Paying 10c When 
l/ITCHEN 
IXLENZER

Sells for 5c

Kitchen Klenzer yra vienatinis Antiseptiškis valytojas. Išbar
styk sinkoje ir plyšiuose, Jis išnaikys tarakanus ir kitus vabalus- 
Neužmiršk kad KITCHEN KLENZER užezedys jumis 5 centus.

vyskupas davė jiems naują 
kleboną, kun. Taškuną, vie
ton kun. Malinauskio. Gal 
kun. Taškunas geriau mo
kės vietinius lietuvius su
tvarkyti ir vesti juos išga
nymo keliu.

Mažas.

Centralia, Ill.
Šis miestelis nėra mažas, 

turi apie 10.000 gyventojų. 
Apgyventas visokių tautų 
žm’onėmis, būtent anglais, 
vokiečiais, italais ir kitais, 
tarp kurių gyvena ir lietu
vių nemažas būrelis. Drau
ge paėmus su Central C. 
Junction City lietuvių bus 
apie 50 šeimynų, gi pavie
nių bus dar daugiau. Tarp 
lietuvių susipratimas men
kas, nes laikraščius mažai 
kas skaito. Teko matyti 4 
ekz. “Kataliko” ir 3 egz. 
“Saulės”; gi “Kovos”, 
“Keleivio” ir “Laisvės” po 
1 egz. Dar vienas, girdė
jau, parsisiųzdina “Birutę” 
iš Tilžės, bet to- laikraščio 
neteko matyti. Vietiniai 
lietuviai labai pripratę lan
kyti smukles, tatai jiems ir 
nėra laiko laikraščius skai
tyti. Čionai gyvuoja tik 
viena vardu Vinco Kudir
kos draugija, bet ir toji tu
ri vos tik kelioliką narių. 
Turi savo čarterį, konstitu
ciją ir kelis desėtkus dole
rių išde. Lietuviams verta 
nors ton draugysten rašy- 
ties, kadangi įstojimas pi
gus, tik $1.00. ’ Po Naujų 
Alėtų įstojimas gal bus pa
keltas. A. Ger.

!>hoios s>By AHfwcM weas osairf^Sqj

Panamos kanalo darbų vedėjas, pulkininkas Goethals, 
kurį prezidentas Taft sumanęs pakelti į gen. majorus.

Mechanicsville, N. Y.
Čionai darbininkai dirba 

pilną laiką, bet iš kitur pri
buvusiems darbas gauti yra 
sunku, ypač žiemos metu. 
Lietuviu gyvena apie 35 
šeimynos, pavienių daug 
daugiau. Lietuviai nuo ba
landžio 1 d. š. m. turi susi
tvėrę pašelpinę draugiją 
vardu D. L. K. Vytauto, ku
rion jau priguli apie 40 na
rių. Patariama lietuviams 
draugijon skaitlingiau ra- 
šyties, nes iš to apturima 
didelė nauda.

B. Lukša.

Nashua, N. H.
Vietinius lietuvius aplan

kė gerb. Tėvas Kazimieras, 
kapucinas. Lapkričio 16 d. 
prasidėjo misijos ir tesėsi 
visą savaitę. Misijų pra
džioje bažnyčion buvo pa
kliuvę ir keli girti cicilikai, 
kurie pradėjo ardyti tvar
kų. Netrukus visi išmesti 
laukan ir paskui sekė vis
kas ramiai. Tėvas Kazi
mieras per misijas pasakė 
21 puikų pamokslą, kiek
vienam žmogui jo : žodžiai 
širdin smego. Daug atša
lėlių tikyboje lietuvių at
sivertė, pažino savo klaidas 
ir prižadėjo būti uoliais 
katalikais. Pabaigoje mi
sijų pašventė misijų -kry
žių. Tegu Dievas suteikia 
sveikatą Tėvui Kazimierui.

Parapijonas.

Harrisville, N. Y.
Šis miestelis iš visų pu

sių apsiaustas dideliais miš
kais ir upėmis. Apgyven
tas svetimtaučiais. Lietu
vių nėra nei vieno.

Žmonelės čionai daugiau
siai darbuojasi miškuose. 
Taippat ir aš pats papuo
liau tau “rojiškan” gyveni- 
man, tečiau turėjau apsi
prasti. Už darbą miškuo
se moka nuo mėnesio, nuo 
40 lig 50 dol., ir duoda šio- 
kį-tokį pragyvenimą. Su 

' manimi lietuvių dirba gal 
,koks pustuzinis, tečiau jų 
būvis nepavydėtinas — per
daug myli išsitraukti. Alan 
sykį pasitaikė su tais 
savais “draugais” nueiti į 
miestelį, tai sugrįžo jie iš 
ten vieni basi, kiti be ke
purių ir tt. Liūdnas apsi
reiškimas.

Vietiniai gyventojai ru
dens metu užsiima 
lėmis. Miškuose 
tinkama briedžių, 
kai kur ir meškų.
nių žvėrelių ir paukščių tai 
pilna. J. Geidutis.

medžiok- 
daug su
stirau, o

Mažes-

luošas. Iš Pe- 
- Londonan rašo, 

kad carukas vis dar sergąs 
Carskoje Sielo rūmuose. 
Daktarai patarę jį išgaben
ti į šiltesnes vietas, sakoma, 
kadir Kryman. Caruko 
kairėj i koja per šlaunį vi
sai nesuvaldoma ir daktarai 
specialistai nusprendę, kad 
jis tos kojos visas gyveni
mas negalėsiąs, valdytį.

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

už “Kataliką” ir gaus labai naudingą knygą: Sveika
ta arba Tiesus ir Trumpas kelias i Sveikatą. Pamati
nės žinios iš Anatomijos, Fiziologijos ir Hygienos. 
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 piel- 
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 Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rank
vedis bei žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų 
Ištarimu; Lessons in Reading ir Kaip Tapti Jungtinių 
Amerikos Valstybių Piliečių.

-Yra -tai praktiškialisias 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 talpinasi 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 rankų, 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. H, yra ant butelio, reiškia turi būti geras. "55
Mes importuojam tiesiog visus Rusiekus ggrymus. Pristatėm 

in visas dalis miesto,

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

o: STQN 522 S. Halsted st
4701 S. Ashld. Av, 
3182 Elston Ave»

Jeigu iškirpsite Šitą apgarsinimtj ir atnešit Į vieną iš musų krautuvių 
mes jums suteiksime butelį vyno DYKAI.
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kitko karo departamentas 
išsiuntinėjęs -laiškus valsti
jų gubernatoriams, kuriuo
se išdėstoma pienas apie 
perorganizavimą Šuy. Vals
tiją milicijos. Visa šalis

menė, nors, toj kovoj neima 
jokio dalyvumo. Apsiėjo ir 
be kruviną muštynių, kurio
se paprastai tokiuose atsiti
kimuose daug žmonią netik 
sužeidžiama, bet ir užmuša-

ninkus, turinčius 40 metą. 
Nesulaukę te amžiaus jie 
miršta ligomis, paeinančio
mis nuo ją užsiėmimo.

Tas pat veikiasi ir švino 
pramonėje, b

dus ant Rusijos; pirmiau-* 
šiai Olševskis pasakojo 
amerikiečiams lietuvią kal
boje, kad rusą mokyklos 
niekam netikusios, todėl, 
kad viršininkai suglemžia

Suvienytos Valstijos ir 
karas.

Suvienytą Amerikos Val
stiją armijos vyriausias ko
mendantas, gener. majoras 
Leonardas Wood, labai pe
simistiškai tėmijasi į mili- 
tarinį klausimą šioj šalyj 
ir pažymi, kad karas Suv. 
Valstiją su bile viena vieš
patija nesąs dar daiktu taip 
negalimu, kaip tai daugu
mos piliečiu yra* manoma, 
ir jei gimtą bile koks ka
ras, Suvienytas Valstijas 
atrastą visai anan nepasi
rengusias.

Suvienytos Valstijos — 
bu jojanti viešpatija, o kuo
met šalis yra turtinga, kuo
met didinasi ir veikia, ki
tos viešpatijos geistu aną 
pražudyti.

Šalep tolesnio vystymosi 
ir nuosavybes ribą išplėto
jimo, amerikonine tauta 
priversta susidurti su kito
mis tautomis, kurios taip- 
pat ieško nauju savo veiki
mui dirvą, o tuokart karas, 
žinoma, nėra išvengtinas.

Pasitaikius karui, Suvie
nytoms Valstijoms tuojaus 
prisieitą sumobilizuoti 600- 
000 kariuomenės, kadangi 
be tokio skaitliaus nebūtą 
galima kariauti, 
dien Dėdė Samas 
sumobilizuoti kaip 
000 kariuomenės,

turėsią but padalinta į dvy
liką geografinią milicijos 
distriktą. Karo metu tuo
se distriktuose milicijos or
ganizacijos turėsią but for
muojamos į brigadas ir pas
kui transportuojamos į pa
skirtas rietas. Tas viskas 
turėsią but veikiama karo 
departamento priežiūroje.

Labai aišku, kad Suvie
nytos Valstijos galutinai 
nusprendžiusios mili tariz- 
mo dalykuose sekti Euro
pos galingą valstybių pėdo
mis ir pasikeisti tokia pat 
ginkluota valstybe. Greitai 
ir čionai bus nuolatos lai
koma milijoninė armija su 
pirmeiliniu karo laivynu.

Panaši politika, žinoma, 
Washingtono valdžiai gal ir 
labai patinka, nes nutildo 
perdaug perdėtą jos ambi
ciją, bet tautai jokios nau
dos nesuteikia. Amerikoni
ne tauta turės nereikalingai 
vilkti sunką jungą užlaiky
dama didelę armiją ir karo 
laivyną.

Toki 
linksma.

nau j iena nelabai

Gi nu- 
išsigalįs 
tik 1 Dū
kas net

Generolas Wood, išrūdy
damas šalies beginki ūmą 
visuomenės akyse, stengiasi 
išsiteisinti projektu, sulyg 
kurio norima Suvienytose 
Valstijose mil i tarinė tarny
stė prailginti lig septynių 
metą, iš kurią tris metai 
turi but reikiamojoj tar
nystėj, o likusieji keturi 
apsaugoj. Tą projektą su
manęs nesenai prezidentas 
ir, rasi, dabartinis kongre
sas tai užgirs, jei neatsiras 
kokiu nors priešginybiu.

Generolas Wood užtikri
na, kad geriausioji priemo
nė užbėgti už akią karui — 
tan karau kuogeriausias 
pasirengimas ir kaipo pa
vyzdį stato Turkiją.

Turkija ingalėta vientik 
delei jos neprisirengimo iš- 
anksto karau.

Wood pažymi, kad Suvie
nytą Valstiją tokiuose at
vejuose niekas- negali pa
teisinti, jei jos yra karo rei
kaluose apsileidžiusios.

Karai paprastai šiais lai
kais išsiveržia netikėtai, 
staiga, be perspėjimą, ka
dangi pirmeilinės viešpati
jos kiekvieną valandą yra 
pasirengusios užpulti ir 
ginties. Ir jei pasitaikytu 
toksai staigus karo išsiver
žimas, Suvienytos Valstijos 
negalėtą atsispirti nei prieš 
vieną ataką ir galėtą ne
tekti prieigos prie pajūrio.

Europoje viešpataujantis 
karo upas, matomai, yra 
perduodamas ii’ amerikoni- 
nės valdžios perstatytojams, 
kadangi gen. Woodo pers
pėjimai nėra niekinami ir 
trumpu laiku turį but visoj 
šalyj invedaffios žymios mi- 
litarines atmainos. Tarp

* *
Mašinistai laimėj o.

Kaip naudingi yra tre
čiąją teismai nesutikimuose 
darbo su kapitalu, jei 
tik su tokiais teismais su
tinka abi pusės, yra faktas, 
kad trečiąją teismas sutai
kė darbdavius su geležinke
liu mašinistais, kuriu 30- 
000 rengėsi sustreikuoti 
52-se geležinkeliu kompani
jose, kuriu linijos išmėty
tos Suvienytą Valstiją ry
tuose. Gimus nesutikimams 
mokesties reikale, abi pusės 
sutiko pasiduoti trečiąją 
teismui, susidedančiam iš 
penkią asmenų, kurią du 
pasirinko darbdaviai, kitu 
du darbininkai, o tie keturi 
paskui pasirinko sau penk
tą bešalį superarbitrą. Ta
sai teismas, perkratęs reika
lą, pakeitė šiek-tiek maši
nistu reikalavimus, bet pri
pažino jiems augštesnę mo
kestį, kas jiems svarbiausia 
ir apėjo.

Tasai mokesties pakėli
mas sąlyginai yra žynius, 
nes nekuriais atvejais išne
šus nuo 20 lig 25 nuošimčiu. 
Nuo šio laiko pasažierinią 
traukimą mašinistai mini
maliai turės gauti po $4.25 
už nuvažiuotą šimtą myliu, 
o už darbą po laikui imsią 
po 50c. valandoje. Dienos 
darbo laikas skaitomas nu
važiavus šimtą mylią, gi to
lesnės mylios jau priskaito- 
ma prie- ekstra darbo.

Prekių traukimą mašinis
tai minimaliai turės gauti 
po $4.75, $5.00 ir $5.25. žiū
rint garvežio didumo, gi die
nos darbo laikas taippat 
pripažinta šimtas 
tą mylią.

Stuminėjanti 
mašinistai (ties
apturės 25c. daugiau dieno
je ir darbo laikas tęsis 10 
valandą.

Žinoma, mašinistai reika
lavo sau didesnią mokesčią, 
bet galutinai sutiko priim
ti tai, ką jiems paskyrė tre
čiąją teismas. Ir abi pusės 
liko užganėdintos teismo 
nusprendimu.

Taigi’ apsiėjo be ilgo ir 
brangiai atsieinančio strei
ko, nuo kurio paprastai nu
kenčia abidvi pusės, be to 
daug nukenčia ir pati visuo-įretai galima sutikti darbi-

ma, o daugumas be to dar 
atsiduria į kalėjimus arba 
moka pabaudas. Nebuvo 
taippat jokio užsiėmimo 
įvairios rąšies demogogams, 
kurie darbininku reikalus 
pakeičia savo partijiniais 
reikalais ir pagimdo tarp 
luomą neapykantą, kuriaja 
paskui pasinaudoja viena
tos, o darbininkai su visuo
mene turi daugiausiai tada 
nukentėti.

Trečiąją teismai tatai to
kiuose atsitikimuose yra la
bai išganingi ir anais vi
siems, visur ir visuomet 
verta naudoties.

Jei butu buvęs ant tą ge
ležinkeliu liniją apskelbtas 
30.000 mašinistą streikas, 
padėjimas butu pasidaręs 
pasibaisėtinas. Traukiniai 
nebūtą galėję gabenti nei 
valgiu, nei anglies, tatai ne 
vienam miestui butą grasius 
bado ir šalčio epidemija. 
Pirkliai ir pramonininkai 
butu prakišę milijonus, bu
tą likus suparaližuota visa 
prekyba ir pramonė, o šim
tai tūkstančiu darbininką 
butą atsiradę didžiausiame 
varge ir skurde. Taigi ir 
gerai, kad toksai baisus ša
liai pavojus laimingai pra
šalinta, atsidavus trečiąją 
teismo ištarmei.

Tūkstančiai darbininką( 
žąsta jaunuose metuose nuo 
ligą, sujungtą su ją užsi
ėmimu ir abelnai Suvieny
tose Valstijose daugiau 
žmonią nuo užsiėmimo ligą 
miršta, negu Europoje.

Liūdnas tai spėjimas 
darbininkams, besismel
kiantiems darban ir geres
niu gyveniman, ypatingai 
turintiems šeiminines prie
dermes. Ir vienatinis ta
me atsitikime gali but pa
tarimas — darbininkai 
privalo hygieniškiau gy
venti, išmintingiau apsieiti 
su alkoholiniais 
arba juos 
kiekvieną 
panaudoti

Pranešėjas

to tą patį 
atkartojus

nuvažiuo

vagonus 
stotimis)

* *
Senatvė 40-tuose metuose.
Amerikoj žmonių gyvas

ties ilgis liko sutrumpintas 
sulyg nesenai kompanijos 
“The Equitable Life Insu
rance” apskelbtu skaitliniu. 
Anglijoj, Vokietijoj, taip- 
pat kitose šalyse žmonės gy
vena lig velybiausiai senat
vei, gi Suvienytose Valsti
jose žmogus sulaukęs 40 me
tą amžiaus jau linkęs se
natvei! ir jo niekas negali 
jaunu palaikyti. Taigi ir 
pripažinta, kad 40 metai 
yra jau senatvės rubėžius.

Amerikoj gyvenančio vi
dutinio žmogaus svarbiau
sieji kūno organai perdaug 
greitai silpsta, kaip dakta
rai tvirtina, ir visokios se
natvės ligos kabinasi prie 
daug jaunesniu žmonią, ne
gu kitose šalyse. Tas apsi
reiškia todėl, kad čionai vi
sas draugijinis krutėjimas 
žengia galvatrūkčiais, it ko
ki užsukamoji mašina, ne- 
atsižiuriiit į gyvasties jėgą 
aikvojimą.

Kad apsisaugojus tokią 
ligą, kaip apopleksija, 
Brighto liga, arteriją su- 
kalkėjimas, širdies ligos ir 
t. p., kuriomis tankiai su
serga žmonės po 40 metą 
amžiaus, pridera labai nuo
saikiai gyventi sulaukus to 
amžiaus, nes tik nuosaiku
mas gali sumažinti tas silp
nybes. Tuo dalyku turėtu 
rupinties netik vienatos, 
bet ir visuomenė.

Suvienytose Valstijose 
daugybė žmonią miršta 
peržengus 40 metus am
žiaus, kadangi tą metą 
žmones jaučiasi jau suse
nusiais. Žinoma, tos rą
šies atsitikimams yra kalta 
amerikonine pramonė, nes 
ji sveikus žmones pakeičia 
bejėgiais seniais, be to dar 
ir jaunesnius be laiko nu
varo į kapus.

^Tarptautiniame hygienos 
kongrese, kokis šiemet at
laikyta Washingtone, ištir

pta, kad žalvario liejyklose

gėrimais, 
visai pamesti, ir 
laisvą valandą 
išmintingai.

** *
pranašavimai...
turką kareivis,

Pildosi
Vienas 

paimtas bulgarą nelaisvėn, 
pasakojęs, kad Turkiją 
Dievas prakeikęs ir ji ne- 
kuomet neprivalėjus priim
ti dabartinio Balkanuose 
karo, kuriame turkai turė
tą but taip skaudžiai su
pliekti, nes prisiartinę lai
kai, šventose knygose pa
minėti. O turką knygose 
pranašavimas sekančiai 
skambąs: “Nelaimė tikin
tiems (turkams) dienoje, 
kuomet septyni karaliai 
apsiginkluos priešai Prana
šo (Mahometo) Vėluvą”. 
Šitai Balkanų valstybią ke
turi karaliai jau pasistatę 
su ginklais. Nesenai tasai 
kareivis girdėjęs Adriano- 
polyj kalbantį kad kiti tris 
karaliai (valdovai) remian
ti susijungusius keturis ka
ralius, tatai ir tie pasiren
gę stoti atviron kovon su 
turkais.

“Taigi matote, kad da
bar tie laikai prisiartino ir 
kad Allaho prakeikimas 
mus jau spaudžia”, baigė 
pasakoti turini kareivis.

Tasai prietaringas san- 
protaviąias yra labai ypa
tingas turką karei vią lipui,’ 
nes kareiviai tiems sanpro- 
tavimams tiki ir mūšio lau
ke netenka senobinės drą
sos grumties su priešais. 
Tamsios turką minios todėl 
už tai daugiausiai kaltina 
dabartinę naują Turkijos 
valdžią sakydami: — argi 
neperžengėme įstatymą 
pri imdami konstituciją ?... 
Ir reikalauja sostan sugrą
žinti patvaldį Abdul Hami- 
dą, kurio ištikimieji tarnai 
jau ir be to senai darbuoja
si sugražinti jam sostą.

Konstantinopolyj laukia
ma reakcijinės revoliucijos.

* * *
Rusijos valdžios šnipas.
‘ ‘ Lietuva ”; 2 49 numeriu 

paskelbė labai indomius da
lykus, būtent, kad tarp 
Amerikoj lietuvią, juo la- 
biaus Lietuvią Socialistą 
Sąjungoj^ esama tokią vyT 
rą,. kurie’pildą šnipą prie
dermes. Štai! kopija to do
kumento?1 ,iį

“Jo M^list^i Suvaiką gu- 
gernatoriūi >..................
iš Šiaurinės Amerikos. No. 
39 Gatvės ..............

“Pranešimas.
“Keli mėnesiai jau pras

linko kaip sugrįžo Rusijon 
du kunigu iš miesto Kauno, 
ir niekas nieko nepranešė 
apie juos Rusą vyriausybei, 
to, kad Jie kalbėjo ir prive
džiojo visokius bjaurius var-

visus pinigus ir praleidžia 
juos su paleistuvėmis.

“Todėl meldžiu Jūsų My- 
listos iškvošti Olševskį arba 
pasiąsti pranešimą Kauno 
gubernatoriui.
(parašas).

“Lietuva” be 
pranešimą yra
ir rusą kalboje (latiną rai
dėmis). Be to apžvalgoje 
pažymi, kad tam šnipui ji 
(“Lietuva”) leidžianti vie
šai pasiteisinti, kam jis esąs 
taip niekiškai skundęs kun. 
Ališauskį Suvaiką guberna
toriui. Tam dalykui pa
skirta dvi savaiti. Paskui 
gi, ar tasai šnipas bus pasi
teisinęs, ar ne, visvien 
“Lietuva” apskelbsianti jo 
pavardę.

Dar nepasibaigė Kutros- 
Vasiliausko reikalai su “af
fidavits s” prieš tą patį 
kun. Ališauskį, o čia išvel
kama antrosios rąšies, bet 
jau matyt ir nepaprastas, 
šnipas. Ir abudu tiedu šni
pu, deja, priguli prie Liet. 
Socialistą Sąjungos! .

Tuo tarpu mes susilaiko
me nuo komentarią, juo 
labiau, kad nei vienas, nei 
antras nėra ligšiol viešai 
pasiaiškinęs. O ją pasiaiš
kinimai yra mums labai rei
kalingi.

* 9-'
Turką žiaurumas.

Korespondentai liudija, 
kad turkai šiame Balkaną 
kare dasileidę baisiausią 
Žiaurumą, ypač upės stru
mos lygumose. Kuomet 
bulgarą kariuomenė pribu
vus sodžiui! Furneno, atra
do 147 pasibaisėtinai su
bjaurintus lavonus — vy
rą, moterių ir vaiką. — 
Vieno senelio krikščionio 
akyse turkai išžudę jo vi
sus namiškius, paskui su
rišę jį patį, ant jo paguldę 
jo sunaus lavoną ir suriš
tą nušovę. Vienos vieto
vės gyventojus bašibuzukai 
privertę sugulti ant žemės 
ir paskui juos gulinčius su
šaudę. Visi sodžiai upės 
Strumos lygumose, per ku
riuos ėjo turką kariuome
nė, paversta į degėsius. 
Namą degėsiuose atrasta 
nužudytą gyventoju (lavo
nai. Turkai visur tuos sa
vo žiaurumus yra pavarto
ję. Kai kur turkai karei
viai privertę motinas nužu
dytus vaikus valgyti... Visas 
tas turką baisenybes sunku 
ir aprašyti. 
i ** *

Bažnyčia atidaryta.
i Vilniuje šv. Mykolo baž

nyčia publikai atidaryta ir 
laikomos dabar joje pamal
dos.' Toji bažnyčia — vie
na seniausiąją; pastatyta 
1595 m. kunigaikščio Levo 
Sapiegos ir dideliais turtais 
apdovanota. Valdė aną 
hernardinės-vienuolės, ku
rios 19 šimtmetyj užsiim
davo merginą mokinimu.

1665 m. karo metu kazo
kai buvo tą bažnyčią su
naikinę ir apiplėšę; antras 
kunigaikštis Sapiega, var
du Povilas, sunaikintą baž
nyčią atnaujinęs. Gi 1888 
metais ji buvo visiškai už
daryta.

Daug turtą ir tikrą dai
lės veikalą esama ir dabar 
toje bažnyčioje. Ypač gra
žus esąs Sapiegos Levo ir 

įSapiegienės paminklas iš

marmuro įc brangus Moti
nos šv. rūbas iš paauksuoto 
sidabro brangiais akmeni
mis sagstytas.

Šiais laikais bažnyčią 
pataisę tą pačią Sapiegą 
giminės.

* * * '
Girtybės šalis.

Rusijos pinigą ministeris 
apskaitė, kad per šią metą 
tik rugpjūčio mėnesį išger
ta visoj Rusijoje 7.697.000 
kibirą (viedrą) degtinės, 
ty. 340.000 kibirą daugiau 
kaip pernai tuo pačiu lai
ku. O nuo sausio 1-mos d. 
lig rugsėjo 1-mos d. š. m., 
ty. per aštuonis mėnesius 
parduota 58.180.000 kibirą, 
arba 2.180.000 kib. daugiau 
nei pernai tuo pačiu laiku. 
Pinigais už degtinę šią me
tą rugpjūty j gauta 65.555- 
000 rubliu, o nuo sausio pir
mos dienos 501.957.000 rub- 
lią, ty. 19.678.000 daugiau 
negu pernai tuo pačiu lai
ku.

Iš to matyti, kad Rusi
joje girtuokliavimas didi
nasi.

* * *
Lenkai pralaimėjo.

Nesenai Rusijos senatas 
perkratęs žinomą Joniškio 
bylą. Senatas radęs, kad 
anąsyk Vilniaus teismas 
buvo gerai nuteisęs ir jo 
nusprendimą patvirtinęs, 
vadinasi, dabar lietuvią 
ėdikas Zajončkovskis už 
kurstymą mušti lietuvius 
turės eiti kalėjimai! viene- 
riems metams, Ivanauskas 
8 mėnesiams, o kiti lenk- 
berniai 6 mėnesiams.

Gal nors kalėjimas len
kus šovinistus sulaikys nuo 
lietuviu persekiojimo, ypač 
Vilniaus vyskupijoj.

S. Biežis.

LAIKRAŠČIŲ SKAI
TYMAS.

(Pabaiga).
Dabar pažvelgiame į ant

rosios rąšies žmones, ty. 
kurie skaito. Žmogus atli
kęs savo kasdieninį darbą 
ir, turėdamas šiek tiek liue
so laiko, griebiasi skaityti 
laikraštį, kuris duoda pro
tui maistą ir tuo tarpu su
teikia kunui atsilsį. Pa
našiam žmogui smuklė ne- 
kuomet nerūpės ir jis jon 
visai nesilankys. Beskai
tant jis daugel ko sužino, 
kaip jau augščiau matėme. 
Jis visuomet su laiku nuei
na gult, užtektinai išsimie
ga, darbą atlieka gerai ir 
ilgainiui augščiau pakįla sa
vo darbe, kas suteikia di
desnį užmokestį, taigi ir 
reiškia geresnį pragyveni
mą. O jaigu išeina kur pas 
savo draugus arba pasi
vaikščioti, kas labai dailu ir 
reikalinga, tai visuomet su
siranda sau tinkamus drau
gus ar drauges, su kuriais 
apkalba bendrus dalykus, 
apsvarsto juos, sprendžia 
kaip butą geriau ir pana
šiai. O savam laike vėl su
grįžta namo su tyru protu 
ir truputį geresne išminė ia. 
Daleiskime, eina pasivaikš
čioti su savo draugais, tai 
vasaros metu kur į parką 
pakvėpuoti tyru oru arba 
muzejun — pamatyti viso
kią žingeidumą. Taipgi jis 
suras laiko prarečiais atsi
lankyti geran teatrai!, kur 
nemažai pasimokinimo sau 
ras, arba nepraleis prelekci- 
ją bei prakalbą; taippat ži

nąs, kad ir knygynas ran
dasi, kurį jis turi tiesą lan
kyti. V • ■

Paimkime-gi vedusį vy
rą. Šiame atsitikime jam 
kaipo tėvui šeimynos gero
vė stovės pirmoje vietoje ir 
kaipo taisyklė ten viskas 
bus atsakančiai: vaikai dai
liai, švariai aprengti, pavyz
dingai auklėjami, pats bu
tas taipgi bus švarus, jame 
rasis keletas laikraščių, o 
taipgi ir knygynėlis. Įeiti 
tokiai! butan tiesiog malo
nu, ir panašioje vietoje iš- 
tikro jautiesi besąs žmonią 
tarpe, pilnoje prasmėje šio 
žodžio. Tokie tėvai yra tė
vais ir iš panašios šeimynos 
galima tikėtis geru bei 
naudingą piliečių ateityje. 
Dabar pasiskirkime vieną iš 
tą dvieju kelią.

Šnekant apie laikraščius, 
neretai išgirstame kalbant 
apie “blogus” ir “gerus”, 
ypač tą dažnai girdžiame 
prakalbose raginant skai
tyti “gerus” laikraščius, o 
“blogus” pasmerkiant. Vie
nok labai retai tepasakoma, 
kokie iš ją yra vienos rą
šies, o kokie — kitos. Ma
no nuomone, jie visi yra ne
blogi, o tik reikia skaityti, 
nes kiekviename randamo 
daugel gero. Tat ar nebūtą 
geriausia pasiimti kas yra 
naudinga, o kas yra kenks
minga visai užmiršti. Kad 
parankiaus butą kalbėti 
apie laikraščius, iš šio at
žvilgio juos galima pada
linti į keturis sekančius 
skyrius, būtent: patriotiš
kus, laisvamaniškus, socia- 
listiškus ir religiškus. ,

Patri j etiškuose laikraš
čiuose daugiausia kalbama 
apie patriotizmą, meilę sa
vo tautos ir panašiai; lais
vamaniškuose, nors šio ti
pas randasi ir kituose, svar
biausią vietą užima sąžinės 
ir pažvalgą laisvė; social is- 
tiškuose perstatoma socia
lizmo teorija, arba, kitais 
žodžiais sakant, tokis drau
gijinis surėdymas, kaine 
žmogui bus duodama proga 
lavinti savo gabumus ir pil
na darbo užmokestis, tekino 
bildu pastatant visą žmoni
ją ant lygios papėdės iš at
žvilgio gamtos dovaną; re- 
ligiški-gi gina ir platina ti
kybą. Tat iš paviršutinės 
pažvalgos tarpe šią keturių 
pusią rodos nėra sąryšio, 
bet arčiaus prisižiūrėjus su
eina į vieną tašką, žiūrimą 
iš keturią pusią. Gal tik 
laisvamaniška nuomonė 
prieštarauja religiškai, ta
čiau pačioje esencijoje nėra 
priešingumą.

Kiekviena pusė turi savo 
gerąsias išvadas, vienok 
kartais perdaug aklas įsiti
kėsimas į bile kokią pusę, 
užtemdina visas kitas ir te
kino budu greitai galima 
prasilenkti s<ii teisybe, pasi- 
statant save į opoziciją ki
toms pakraipoms. Pavyz
džiui, mes, lietuviai, esame 
visi patriotai mažesniame ar 
didesniame laipsnyje, nors 
tūli to visai išsižada. Štai 
kodėl mes esame patrio
tais. Mes vartojame lietu
višką kalbą, turime savo 
bendrus reikalus, savotiš
kus papročius, savotišką pa- 
sauležvalgį, kas visus riša 
vienan buriu ir padaro vie
ną kūną — tautą. Bet tas 
nereiškia, kad mes turime 
neapkęsti kitą tautą, kelti 
Su jomis karus, stengties 
anas pažeminti, o save išsi- 
augštinti, tas nėra patriotiz
mas, o tik trumpregystė, ku
ri, beabejonės, negeistina. 
Tikram patriotizmui peši-
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būti pilnai demokratiška. 
Taigi sakyti, kad _ žmonės 
bus lygus ir, kad visas tur
tas bus lygiai padalintas, 
yra absurdas ir žmones klai
dina (čia į tą nenoriu toli 
gilintis, nes ne apie tą kal
bu). Kitame laikraštyje 
randamo, girdi, tautiečiams 
viskas galima, jiems galima 
net per gryčias vaikščioti 
ir priverstinai liepti rašytis 
prie T. M. D. Ši vieta man 
gerai žinoma ir taipgi esu 
tikras, kad nieko panašaus 
visai nebuvo. Tai kam-gi 
neteisingai žmonės pykinti? 
Panašių neteisingumų gali
ma butų ir daugiau rasti, 
tečiau nenoriu daug vietos 
užimti.

Panašus dalykai žinan
čius žmones labai užgauna 
ir net teko girdėti nuo skai
tytojų atsisakant tolesniai 
išsirašinėti tokius laikraš
čius. Taigi iš to net pa
čiai redakcijai skriauda. Ne- 
žinančius-gi visai suklaidi
na. Laikraščių pareiga ne 
klaidinti žmones, bet juos 
kiek galima šviesti.

Dar vienas nemalonus ap
sireiškimas, tai nenaudin
gos, dažniausiai asmeniškos 
polemikos su vartojimu že
mų žodžių. Tokios polemi
kos labai mažai kam terūpi, 
o juk laikraštis turi talpinti 
naudingus ir daugumai ap
einančius straipsnius. Že- 
mi-gi žodžiai tiesiog kiek
vieno turinčio žmogaus 
jausmus suerzina ir stumia 
žemyn.

Galima nesutikti su kie
no mintimis, kas labai na- 
turališkai, vienok geistina, 
kad teisingai bei mandagio
je formoje faktai butų iš
dėstyti, kas visiems duotų 
progą kaip teisingos kriti
kos išgirsti, taip ir pačios 
kalbos pasimokinti.

Šitas visas, man rodosi, 
randasi redaktoriaus ranko
se, taigi jis gali ir butų geis
tina, kad visai neįsileistų į 
savo laikraštį tokius straip
snius, kurie žmones demo
ralizuoja, nežiūrint iš ko
ki os pusės tas paeitų. Ši
čia. reikia pasakyti, guli di
delė svarba ant redakto
riaus pečių ir reikalaują 
netik didelio sumanumo, 
bet ir plataus žinojimo; 
jam reikalinga pažinti so
ciologija, politiška ekono
mija, literatūra, historija ir 
gamtos mokslai, kitais žo
džiais sakant, redaktorius 
turi būti didis mokslinčius, 
nes su visokiais mokslo da
lykais jam 
durti.

Baigiant 
dienraščio 
mus. Savaitinių laikraščių 

geroką skaitlių, bet 
dienraščio nei vieno ir to- 
kiuo budu negalime kas 
vakarą paimti naują lietu
višką laikraštį. Anais me
tais buvo pasklidę net du 
gandai, žadanti užgimimą 
dviem dienraščiam, bet ne
gimę kūdikiai vėl mirė, 
tarsi, akmenįs paskandinti 
jūrėse, iš kur jokios vilties 
nebėra juos ištraukti.

Šiais laikais Amerikoje 
skaitoma net pervirš pusės 
milijono lietuvių, argi tokis 
būrys negalėtų bent vieno 
dienraščio palaikyti? Žino
ma galėtų net daugiau kaip 
vieną palaikyti, tik reikė
tų drąsos jį pradėti leisti ir 
pritaikinti prie daugumos 
noro. Be to, visai numany- 
tinas jam bujojimas. Be
rods ir nekurie savaitraščiai 
del tos pačios priežasties 
skurdžiai tepasilaiko. Čia 
jau grynas psychologiškas 

valdžios rankose, kuri turės klausimas, kurį patįs leidė-

priešina nei socializmo idea, 
nei laisvamanybė, nei pa
galinus religija.

Tekino būdu pasirodo, 
kad platus žiūrėjimas į da
lykus sutalpina visus ketu
rios laikraščių skyrius. Bet 
žmogus nėra šventas ir dėl
to kiekvienas dažnai prasi
žengia. Dabar, tas visas 
priveda prie to, kad yra 
reikalingas skaitymas laik
raščių visų keturių skyrių, 
norint tikresnėje spalvoje 
matyti dalyką ir taipgi įgyti 

- platesnę apyregę, nors tas 
ne vienintelis būdas įgauti 
plačią apyregę. Ir netik 
reikalingas, bet neatbūtinas, 
idant dalyką matyti iš visų 
pusių. Pavyzdžiui, paimki
me nusmailintą paišelį ir 
persistatykime jojo nekuo
met nesame matę, ir kad jo 
išvaizdą norime pamatyti 
pirmą sykį. Štai vienas 
žmogus tik tepažiurėjo į jį 
iš šono ir nuėjo sau, antras 
tepažvelgė į nenusmailintą 
galą, o trečiam pasitaikė te- 
pamatyti nusmailintąjį ga- 

“ lą. Dabar, sakysime, tie tris 
žmonės, kurie tik tą sykį te
matė paišelį ir iš to sudarė 
sau nuomonę apie jo išvaiz
dą, tegul sueina krūvon ir 
pradeda kalbėti, kaip paiše
lis išrodo. Pirmas pasakys, 
kad jis (paišelis) yra tiesios 
lazdutės išvaizdos, kuomet 
antras aiškįs, kad jis esąs 
didelio apvalo taško arba 
mažo skydelio išžiuros, kuo
met trečiasis tą girdėdamas 
užginčys, kad jis (paišelis) 
yra smailaus kūno arba kū
no formos. Tarpe jųjų, ži
noma, pakils didžiausi gin
čai, ir kiekvienas tvirtįs 
esąs teisingu, o kitą skaitys 
klaidingu. Iš dalies jie vi
si teisingi, o podraug ir ne- 
užtektinai teisingi. Čia 
jiems truko vieno svarbiau
sio dalykų — tai ištyrimo 
paišelio išvaizdos iš visų ga
limų pusių. Jaigu jie butų 
visapusiškai dalyką apžiū
rėję, beabejonės, nebūtų 
vi (‘tos ginčams, nes kiekvie
nas tą patį butų matęs. Šis 
pavyzdėlis gal tik kiek su- 
dėtesnėje formoje ir tinka 
apkalbamu! dalykui. Tat 
pasirodo, kad skaitant visų 
pakraipų laikraščius, gali
ma iš visų pusių matyti tą 
patį dalyką, nes vienos pa
kraipos laikraštis apkalba 
iš vienos pusės, kuomet ki
tas tą patį dalyką apšneka 
iš antros ir taip panašiai. 
Žmogus matąs ■ nuomones 
apie duotą dalyką iš kelių 
pusių, visuomet įgaus aiš
kesnį ir teisingesnį suprati
mą, negu tik temačius iš ko
kios hoi's vienos. Tat 
argi neverta visų pakraipų 
laikraščius skaityti ir steng
tis mąstyti plačiau? 
akimis žiūrint netik 
bet ir reikalinga.

Vienas negeistinas 
kas, ką laikraščiuose galime 
nors ant laimės nelabai daž
nai rasti, tai neteisingas ap
rašymas arba, net teisin
giau sakant, kritikavimas, 
kas neretai sukelia skaityto
jų neapykantą. Pa v., viena
me laikraštyje, čia tyčia ne
miniu to laikraščio vardo, 
randame straipsnį, kuris nu
rodydamas blogąsias socia
lizmo puses pasakė, kad so
cializmo metu bus visi žmo
nes lygus ir, kad visas tur
tas bus lygiai (mano pabrėž
ta abiejose vietose) padalin
tas. Kaip tik apkalbama 
teorija to ir nesako, bet 
tvirtina, kad visi žmonės 
turės lygią progą lavinti sa
vo talentą ir kad dirbtuvės, 
geležinkeliai, kasyklos bus
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jai turėtų išrišti. Butų la
bai geistina, kad kas išdrįs
tų išleisti prieinamų liau
džiai dienraštį, o rasi, ir su
tiktų didelį parėmimą.

Abelnai imant, laikraščių 
skaitlius ir jų kokybė reiš
kia tautos kulturiškumą. 
Juo tauta labiau apsišvie- 
tus, tuo daugiau turi įvairių 
laikraščių ir atbulai. Tai
gi ir mes stengkimės kuo- 
daugiausia laikraščių skai
tyti ir šviestis, nes tai di
džiai užsimoka ir verta.

KĄ SAKO KORANAS 
APIE KARĄ.

prisieina

prieiname 
klausimo

susi-

prie 
pas

Alano 
verta,

daly

Ištisias metų eiles Kora
nas, toji galinga molinoji 
knyga, kurion aniolai įrašę 
Dievo sprendimus, būtent, 
buvusius, dabarties ir atei
ties, atlošė milžinišką rolę 
turklį ir visų kitų mahome- 
tanų gyvenime. Karai ir 
paveržimai, kurių pasek
mes daug sykių skaudžiai 
yra atjaučius Europa, atsi
būdavę prie šviesos, kurią 
aniolas Gabrielius atradęs 
toj knygoj ir tai suteikęs 
pačiam Mahometui. Juo ar
čiau toji stebėtina šviesa 
susidurdavo su Europos ci
vilizacijos spinduliais, tuo 
daugiau toji šviesa gęzdavcr, 
Mahometo patarimai pasiro
dydavo silpnesni už “giau- 
rų” kanuoles ir karo dailę. 
Ir nekurie tų Korano pata
rimų verti priminti šiandie, 
kuomet dideliausi kadaisiai 
valstija, paremta ant nein- 
bauginamų ir drąsių karei
vių, galutinai ima irti.

Antrame Korano skyriu
je, turinčiame antgalvį 
“Karvė” (kadangi tenai 
tarp kitko kalbama ir apie 
karvę, kurią Mozė liepęs 
izraelitams užmušti), atran
dame tokius pamokimus:

“Apgalėkite savo neprie
telius kare, sukeltame už ti
kybą; bet nekuomet karo 
pirmutiniai nepradėkite. 
Dievas nemyli užpuolikų.

Savo tikybos neprietelius 
užmušinėkite visur, kur tik 
juos sutiksite, iš kur jus iš
vyta, be tikybos atmainos 
pavojus yra aršesnis nei už
mušė j y stė. N eužpuldinėki- 
te ant jų ties Dievo namais, 
kibą jus pačius į tai vers ir 
iššauks. Jei jus užpuls, brai
džiokite jų kraujuose, nes 
netikintiems turi but toki 
užmokestis.

Kuomet sustos užpuldinė- 
ję, Dievas jiems viską at
leis.

Pergalėkite savo tikybos 
neprietelius, kol bijositės 
nuo jų pagundų, kol neįskie- 
pįsite savyje tikros Dievo 
garbės. Tegul jumyse- iš
nyksta visoki neapykanta į 
tuos, kurie atsimes nuo 
stabmeldvstčs, o į netikėlius 
degkite neapykanta.

Jie klausinės, ar yra ver
ta jums kariauti šventų mė
nesių metu ? Pasakykite 
jiems, kad tuo metu karas 
yra sunkus nusidėjimas; 
bet išvesti tikinčiuosius iš 
išganymo kelio, būti neti
kinčiais Dievui, arba išvari
nėti tarnus iš Dievo šventy- 
nės, baisesnės piktadarybės 
Jo akyse. Stabmeldystė yra 
aršesnė už žmogžudystę. 
Netikintieji su ginklais ran
kose neperstos jus užpuldi- 
nėję, net tol, jei tas butų ga
lima, kol neišnaikįs jumyse 
jūsų tikėjimo. Kas apleis 
islamizmą ir mirs atkaklu
me, sunaikįs savo darbų 
nuopelnus šiame ir busima
me sviete, toksai bus pa
vestas amžinai ugnįaį’^

Sekantis skyrius vardu 
** Imramo šeimyną ’ ’ s eka il
čiai perspėjaefcar^ reikale: 
.“Nelaimė, fcuriiįmus karo 

dienoje sutiko, tra Dievo 
duota, idant atskarti tikin
čiuosius nuoL , veidmainių. 
Kada pasakyta tikintiems: 
Eikite kariauti, po tikybos 
Vėluva, eikite atremti ne
prietelius. Jie atsakė: Jei 
mokėtumėm kariauti, tuo- 
jaus paskui tave eitumėm. 
Jie buvo jau artimesni ne- 
tikybai nei tikybai.

Jų širdis indavė tai, ką sa
ke lupos; Dievas tai žino, ką 
jie slėpė.

Tiems, katrie liko savo 
namuose ir šaukė: nebūtų 
mirę musų broliai, jei butų 
musų klausę; atsakymas: 
saugokitės mirties, jei teisy
bę kalbate.

Netikėkite, kad patekusie
ji karau yra mirę, priešin
gai, jie gyvena ir ima val
gį iš Augščiausiojo rankų.

Pripildyti linksmybių, ap
siausti malonių; džiaugiasi 
tuomi, kad tie, katrie jų pė
domis žengia, ir tie, katrie 
anų dar nepaviję, bus laisvi 
nuo baimės ir kankynių.

Jie džiaugiasi tuo, kad 
Viešpats išliejo ant jų savo 
geradarybių turtus, ir tuo, 
kad nedaleisiąs, idant tikin
tieji už tai neturėtų gauti 
nuopelnų.

Tie, kurie ,po Dievo ne
malonei (kare ties Ohud) 
buvo Jam paklusnus ir ge
rai darė Pranašui, o bijosi 
Viešpaties, apturės nuopel
nus.

Tie, kurie į obalsį, kad 
neprietelius taikosi užpulti, 
užuot baimės šaukė: Dievas 
mums gelbės, Jis yra visų 
daiktų davėjas; sugrįžo to
kie apdovanoti Dangaus 
nuopelnais; nebuvo jie iš
statyti priešginybių mėgini
mui, kadangi žengė paskui 
J)ievo valią, Kurio duosnu- 
mas yra nepabaigtas.

Velnias stengsis jums 
įkvėpti baimę, bet jo nesibi
jokite, bijokitės manęs, jei 
esate tikrais tikinčiais”.

Indomus mokslas apie ne
tikinčiųjų persekiojimą.

“Nepaliaukite persekioję 
netikinčius; jie taippat kaip 
ir jus turi savo kentėjimus; 
bet jus iš jų turite naudą, 
nes turite išmintingame 
Die vu j c viltį”.

Visame VIII skyriuje ap
kalbama apie karo “grobį”. 
Be to ten randasi ir kitokie 
kas lytis karo nurodymai.

“Tikintieji! Kuomet 
tiksite einančią drąsiai 
prieteliaus kariuomenę, 
bėkite!

Jei kas susirėmimo dieno
je ims traukties užpakalin, 
kibą jei tai darytų geresnei 
kovai, apturės Dievo rūstu
mą, tokiam teks pragaras ir 
amžinas skurdas.

Visi netikintieji bus su
grusti pragaran;'" ;

Dievas atskirs gerus nuo 
blogų žmonių; Jis surinks 
visus piktadarius, ir paves 
juos baisiausiem^ kentėji
mams. Išsipildys 
pražūtis. u.

Pasakyk t netikintiems, 
kad jei jie pames netikybę, 
apturės buvusiems darbams 
atleidimą, beį, jei pupuls, tai 
turi prieš save senovės tau
tų pavyzdžius.

Atminkite, kad penktą 
dalį grobio privalote paves
ti Dievui, Pranašui, gimdy
tojams, gentims, našlai
čiams, keliauninkams ir bė
diniems; jei tikite į Dievą 
ir į tai, ką Jis savo tarnui 
anoj atmintinoj dienoj ap
reiškė, kuomet dvi 
meni susidūrė.

su-
ne-
ne-

tiems

kariuo-

Kas per pasibaisėtinas 
matymas, kuomet aniolai 
žudo netikinčius! Aniolai 
jiems vidurius išdrasko, sa
kydami: Eikite paragauti 
tų kančių ugnies! •

Toji bausmė pridera 
jiems už piktadarybes, ka
dangi Dievas savo tarnams 
yra teisingas.

Netikintis, kuris nenori 
tikėti islamizmui, yra Die
vui bjauresnis už gyvulį”.

Ir taip visokių nesąmonių 
be galo tame mahometanų 
Korane prirašyta. Kadan
gi Koranas mahometanams, 
taigi ir turkams, skaitosi 
šventa knyyga ir to rašto 
visi yra nuo pat mažens 
mokomi, nedyvai, jei turkai 
krikščionis ant kiekvieno 
žingsnio skerdžia. Juk 
Pranašas Mahometas už tai 
jiems pažadėjęs rojų, amži
ną išganymą.

“APŠVIETOS” VALGIŲ 
PARODA.

Ši moterių draugija, kiek 
man yra žinoma, dar jaunu
tė, nes jos amžius siekia 
vos apie penkis metus ir 
taipgi neskaitlinga. Vie
nok visame kame svarba 
yra ne skaitliuje, bet koky
bėje ir taipgi ne senume, o 
pribrendime. Kaip tik šie 
žodžiai, kokybė ir pribrendi
mas, šiai draugijai ir tinka. 
Tą sakau dėlto, kad ji 
(“Apšvicta”) gruodžio 1 d. 
š. m. Šv. Jurgio svetainėje 
sumaniai sugebė pasisavin
ti šių dviejų žodžių prasmę.

Įėjus svetainėn pasižiūrė
ti išstatytų valgių parodon, 
tuojaus metasi akysna trįs 
dideli išilgai visos svetainės 
stalai, nukrauti visokiais 
valgiais: vienas nukrautas 
visokeriopai sutaisytais 
vaisiais; antras ir trečias — 
įvairiomis daržovių sutaiso- 
mis, pyrago su duona ir mė
siškais kepiniais. Ant 
kiekvieno valgio parašas, 
ty. jojo vardas. Netik vi
sus, bet ir skyrium imant la
bai sunku butų suskait- 
liuoti, kiek ten viso įvairu
mo radosi. Visųsvarbiau- 
sia šiame atvejyje, tai pa
čių rengėjų prielankumas 
link atsilankiusiųjų, nes jos 
kiekvienam svečiui ar jis 
butų pažįstamas, ar ne, dai
liai išaiškina, kokiuo budu 
tie valgiai yra padaromi. 
Tas turi tą svarbą, kad 
kiekvienas, o gal bus dar 
svarbiau pasakius, kiekvie
na turėjo progą pasimokinti 
kaip juos pagaminti. Šia
me ir butą viso tikslo šios 
parodos, ką rengėjos iš savo 
pusės pilnai atliko. Tas 
visas parodo, kad “Apšvie- 
tos” draugija rengė tai ne 
pasirodymui galinčios tą ar 
kitą atsakančiai pagaminti, 
bet davimui pavyzdžio mo
terims, idant josios sugebė
tų panašiai išvirti savo šei
mynoms pietus.

Šios parodos svarba ran
dasi. sekančiuose dviejuose 
atvejuose: mokliška . ir
ekonomiška. Iš moksliš
kos pusės galima pasakyti 
tą, kad žmogui valgis yra 
naudingas tik tuomet, kada 
jis yra sveikas, turįs užtek
tinoje proporcijoje visų 
maistingų rųšių ir imamas 
pakaktinoje kiekybėje. Be 
vieno iš tų nekuomet nebus 
pilnai naudingas. Vieno
kios rųšies valgis, pav. mė
sa suteikia perdaug vieno
kio maisto (proteinų), kas 
bereikalingai priverčia per
daug dirbti tulus organus, 
ir pagalios nesuvartotas iš
eina išmatosna, ty. tas per
viršis padarydamas orga-
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CHOLCRA .IN

Konstantinopolio svarbesnės gatvės laistoma vande
niu, kad vėjas nenešiotų dulkių su choleros perais.

nizmams darbo veltui, be 
sunaudojimo apleidžia kū
ną. Tokiame atsitikime 
daug geriau, kad tas pervir
šis nebūtų buvęs visai val
gomas. Negana to, jis (per 
dažnas mėsinis valgis) yra 
priežastimi tankaus vidurių 
užkietėjimo, kas ženklina 
nenormalį virškinimą. IŠ 
to neretai gema visokios vi
durių ligos, o su tuomi ka
binasi ir kitokios, kurios 
sykiu suardo normalį svei
katos stovį. Šioje parodo
je kaip tik ir buvo nemažas 
pavyzdžių iš nemosimų val
gių.

Ekonom i ne-gi svarba
randasi tame, kaip paga
minti užtektiną maistą ir 
pigų. Juk kiekvienas, už
sidirbąs sau pragyvenimą, 
turi rokuotis su jojo pigu
mu, kad suvedus galą su ga
lu. Mėsiniai valgiai, kaip 
matėme yra neatsakanti iš 
vienos pusės, ir labai bran
gus, iš antrosios. Reikia 
pasakyti šie (mėsiniai) val
giai brangiai lėšuoja ir ne
duoda tikro užsiganėdini- 
mo. Vietoje to vartojus vi
sokias daržoves, nei pusės 
tiek nelėšuotų, o prie to yra 
sveikos ir, žinoma, palaiko 
normai išką virškinimą, kas 
iš šio atvejo reiškia gerą 
sveikatą. Taigi pavarto
jant paprastą išmintį leng
vai galima pasigaminti pi
gų bei maistingą valgį, ku
ris ištikro yra šaltiniu ener
gijos ir gyvumo arba žo
džiu sakant — šaltiniu ty
ros sveikatos.

Ir kas kiekvienam 
gui yra svarbiausia, 
ne jo gera sveikata, 
susitikus pažįstamą
gatves ar šiap jau kur, pir
miausia klausiama kaip 
sveikata. Gavus užtvirtinan
tį atsakymą, kaip klausė
jo, taip ir užklaustojo ant 
veido galima patėmyti 
linksimus nusišypsojimo 
ženklus. Tečiau išgirdus 
priešingą atsakymą, abiejų 
viltis dingsta, žingeidumas 
pranyksta ir jau jokios rim
tos pašnekos negalima 
laukti. — Iš to ir abelnai iš 
savo gyvenimo yra neabejo- 
jančiai patirta, kad tik 
sveikata gali viską sutverti, 
ty. žmogus turėdamas pil
nai sveiką kūną pasiekia ir 
sunkiausius ieškinius, su
tveria tą, kas rodos visai 
negalimu. Vienok be jos 
(sveikatos) ir mažiausi da
lykėliai nenuveiktini. Žmo
gus turėdamas kokius gy
vulius visuomet rūpinasi, 
kad jie butų gražus, sveiki, 
dailiai išrodytų, kuomet 
apie save patį visai pamirš
ta. Pagal tikrą išmintį vi

sados reikėtų rupi uties, ką 
valgai, ir ar tas yra sveika, 
ar duoda užtektinai reika
lingo maisto, ar nekenkia. 
Tik mažas, elementarinis 
valgių pažinimas suteikia 
šaltinį tobulai sveikatai, o 
su tuomi ir gyvenimo links
mumą. Tat reikia nepa
liaujamai rūpintis savo val
giais, kas dikčiai sumažins 
šiam dalykui išlaidas ir ap
saugos nuo daugel nelai
mių.

Čia “Apšvietos” paroda 
kaip tik tam tikslui ir buvo 
surengta, o tik reikėjo mo
terims, kurių neperdau- 
giausia atsilankė, nueiti ten 
ir pasiklausti rengėjų, kaip 
tas ar kitas pagaminama; 
jos-gi mielai viską kiekvie
nam aiškino, 
tis ir geisti, 
ta” ateityje 
giau panašių 
įvairesniais valgiais, ypač 
iš daržovių. Tokis darbas 
yra tikrai kultūriškas bei 
visiems, be jokio išėmimo, 
naudingas ir reikalingas.

S. B.

Reikia tikė- 
kad “Apšvic- 
surengs dau- 
parodų ir su

žmo- 
jaigu 

Štai 
aut

Sandaros sutartis legali
zuota. Italijos parlamentas 
po kelių dienų svarstymų 
335 balsais prieš 24 legali
zavo (priėmė) padarytą 
sandaros sutartį Italijos su 
Turkija delei Tripolio ka
ro. Premieras Giolitti, ap
kalbėdamas karo bėgį, pa
žymėjo, kad italų kariuo
menė Egejaus jūrėse karo 
metu buvo užėmus turkų 
salas ne pasisavinimui, 
bet tik lig laikui, kad butų 
parankiau vesti karas. Da
bar tas pačias salas užima 
Graikija ir italai tam grai
kų pasielgimui negali kenk
ti. Italija tik ant tų salų 
gyvenantiems italams už
tikrinus laisvę. Karas su 
Turkija jau buvęs pasibai
gęs pirm prasijosiant ka
rui Balkanuose. Parlamen
tas paskyręs 10 milijonų 
Tripolio reikalams. Pre
mieras taigi iš buvusio ka
ro sūkurio išėjęs karžygiu.

Meksiko reikalai. Mek
siko vidurinių reikalų mi- 
nisteris Hernandez apskel
bęs visiems sukilėliams 
amnestiją, jei tie savu no
ru mesią ginklus; lygia da
limi energiškai busią per
sekiojami visi ramybės ar
dytojai; ministeris taisąs 
sistematiuiam šalies nura
minimui plonus, kadangi 
šalis įsmukus skurdan. Val
stijoje Vera Cruz viešpa
taujanti visiškoji ramybė, 
bet apie tenaitinių sukilė
lių likimą ministerisųnutylh
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
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VILNIUS. y
, Lapkričio 2 dieną buvo 
atvažiavę Vilniun 2 lietuvių 
valstiečių ingaliotiniu iš 
Nedžiugių parapijos (Trakų 
apskr.). Jų vyrija buvusi 
nutarusi steigti liaudies 
mokyklą ir prašyti iš vy
resnybės pašalpos mokyklai 
inkurti. Be to, jie nutarę, 
kad mokykloj vaikai butų 
mokomi rusiškai ir lietu
viškai. Ilgą laiką nesu
laukdami vyresnybės atsa
kymo, valstiečiai atsiuntė 
Vilniun savo ingaliotinius 
— pasirūpinti, kur reikia, 
tuo reikalu. Ingaliotiniai 
buvo nuėję pas mokyklų 
direktorių ir paskui pas 
inspektorių. Inspektorius 
pasakęs, kad prašytoji mo
kykla netrukus busianti ati
daryta; ką del lietuvių kal
bos mokymo inspektorius 
.paaiškinęs, kad labai sun
ku busią valstiečių reikala
vimas išpildyti, nes jis tu
rįs tik vieną mokytoją, mo
kantį lietuvių kalbos, tokiij 
gi mokytojų daug kur rei
kalaują. Bet kadangi ir tie 
ingaliotinai būtinai prisis
pyrę prašė įvesti jų stei
giamoje mokykloje lietuvių 
kalbos mokymą, inspekto
rius pasižadėjęs duoti jiems 
tokį mokytoją, kokio jie 
norį. K.

plėšikas Jonas Liudžius. 
kaip buvome laiku pranešę, 
esąs suimtas ii’ šiomis die
nomis buvęs teisiamas Vaf- 
šavos teismo rūmų. Varša- 
vos teismas nuteisė Liūdžiu 
8 metams katorgos. Liu
džius tebeinąs vos 18 me
tus, kaip rašo “S. Z. T.”.

PASKYRIMAS.
Baigusis Tomsko univer

sitetą antrojo laipsnio dip
lomu Jonas Augštuolis pa
kirtas jaunesniuoju kandi
datu prie Kauno apygardos 
teismo.

Metinis Padekavones Oiends Isz- 
pardavimas Vyno, Degtine^ ifj Alaus
Old Rose Distilling 0®.
o:d Rose Whiskey pilna kvorta $!.00 gal. $3.75 
Old Victoria Whiskey už butelį 75 „ 
Gen'i Kosciuszko Whiskey už but. 50 ,, 
Od 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 Wino geriausia 
Strawberry Wine 
White Port 
Hennessy Brandy 
Geneva Gin viena 
Holland Gin viena

3.00
2.00
3.50
2.00
1.25
1.50

19
21 
C0

ISZKIRPK šzita 
KUPONĄ ir atneszk 
j bile vieną iš 10 što- 
rų, o gausi DYKAI 
viena paikia Keksam 
Torielka su kiekvie
nu $1.00 pirkiniu ir 
aukszcziaus.

Dubeltavos^ 
markės per 
visą savaitę.

—I Štoras adaras 
kožną vaka- 

—* rą iki Kalėdų.

Atlikite Kalėdinius Pirkinius Dabar!
12 Gatves krautuvėj tas išsimoka.

Naujausios apatinės 
drapanos, augšti kalnie- 
riai iš Lawn Mull ir tt.

UŽVENTIS, 
Šiaulių apskr.

Iš musų padanges žmonės 
labai važiuoja Amerikon. 
Pameta šeimynas, ūkį, žmo
nas ir mažus vaikus.. Ir 
merginų galybės važiuoja. 
O apie vyrukus, ką bekal
bėti; ypač naujokų, kuriems 
šiemet reikėjo kariuomenėn 
stoti, maža beliko, nes dau
guma išdundėjo tamsiomis 
rudenio naktimis pro Prū
sų rubežių.

Čia žmonės nevargingai 
gyvena, nes žemės geros ir 
derlingos, tik gaila, kad te
begyvena sodžiais ir ūki
ninkauja senoviškai. O 
vienkiemiais be galo bijo 
dalyties. Matyt trūksta 
šviesos. K—lis.

AR NORITE GYVENTI 
SAVO LOCNAME NAME?

Jaigu norite, tai atsišau
kite prie mus, o mes suteik
sime rodą, kokiu budu su 
mažais pinigais galima in
gyti sau locną namą.

Delko mokate randą? Juk 
tie pinigai pražūva; nesu
grįš. Pirkite sau locną na
mą, o mokėdamas mėnesi
nius randos pinigus turėsi
te savo locną namą. Mes 
turime daugelį namų ant 
pardavimo.

Jaigu nesmagu gyvent 
mieste, pirkite farmą. Mes 
turime ant pardavimo far- 
mų visose valstijose.

Nesibijokite, kad turite 
permažai pinigų nupirkti 
namą arba farmą, mes pa- 
skolįsime, nes mes skolina
me pinigus visiems ant pir
mo mortgage.
, Jaigu nori apsaugoti nuo 
ugnies savo namą, forni- 
čius arba kitus kokius daik
tus, atsišauk prie mus, nes 
mes reprezentuojame ge
riausias apsaugojimo (In- 
curance) kompanijas.

J. M. TANANEVIČIA, 
3249-53 S. Morgan St., 

Chicago, Ill.

„ 94
gal. 2.00

geriausias galionas $2.00 but.
2.00 but.
1.25
1.35
1.25

galionas 
butelis 

gal. butelis 
gal. butelis
tavorą į namus.

50
50

juostelėmis ir mezginiais 
apdirbti, plačiais Cas
cade Jabot, 50c vertes,

.......39c

$5.00 vaikams ak
sominės drapanos 
nuo 2Yi metų iki 
7, raudonose ir 
mėliuose spalvose, I 
kalnieriai su af- 
tais, dabar išpar-] 
duodame gg

3559 S. Halsted St.
Tel. Yards 742

6238 S. Halsted St.
Normal 2592

4330 S. Ashland Ave.
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

211 Jefferson st., Joliet, Hl.

Tel. Lawndale 3670
W. POLCYN

MASON CONTRACTOR
Darbą atlieka visose daly

se miesto. Taipgi pastatė 
J. M. Tananevičio Bankos 
namą. Darbą atlieka kogc- 
riausiai. . - ,

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

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHON pard.

Tel. YARDS 4154 
KLAUSK 

CHOPIN 
1Oc.

CIGARU 
nes padirbti isz 

tabako

.4934 So.

Ar mokate An

$1 fancy pleated 
ir Neglegel Pass- 
jakutes K. & S. vi
sokio didumo su 
katnieriais
arba extra....DJfG
Dailiausios rųšies 
14k. auksiniai ka- 
lionikai mankie- 
tams su pagražini
mais, aksominėse 
dėžutėse $1.00 ver- 
uT.s.^-.....85c

Puikiausi auksi
niai, rumbuoti la
kotai su gražiais 
akmenimis, regu- 
liariŠKa kaina $3 
extra Ag gjgj 
tiktai.......vliOJJ

J A"*
Naujausio sidabro 
Mashbags, links- 
tančioms ar masi- 
vinems akutėms 
su rumbuotais, 
kerčiuotais ar ly
giais kraštais įvai
riose formose reg. 
kaina $3.00 vertės 
dabar Ag aa 
tiktai ....vl«OO

Glashowle Whirling
Star ar Hob Nail formos 
$2.00 vertės j g

Šikšninai rankiniai krep
šeliai prastuose ar fancy ro
muose nuo 7 iki lOcol. $1.50 
vertes dabar 98C

6, 8 ir 9 colių stikliniai 
bliudai naujausio išdir
binio, įvairus styliai, 
$5.00 vertės, už A a aa 
kiekvieną........ V 4 e*r □

Grynos Alligator Hand
Bags 10 colių, vertės $5.00,

........... $2.48
Platus Taffeta raiščiai, 
gryno šilko iki 6 colių plo
čio visokiose spalvose, 19c 
vertės
už.........................10 C
Extra N r, 5 Holly Stučkos 
surišimui kalėdinių dova
nų 5c yardas už 1Qn
kamuolį........................IvG

Didžiausias Išsirinki
mas francuziškų Rhein 
akmenukų įdėtų šukų. ‘ 
Stylių šimtais kaip šu- ’ 
koše taip ir baretose. < 
Nekur kitur nėra taip < 
kaip musų krautuvėj. 
Šukos ar baretos įdėtos 
dėžutėj su Holly. Šia sa - 
vaitg nuleidžia- 6. nn 
ma iki 79c ir...vl«v“ 
Kitos augščiau .f aa 
iki....................eO.UU ,

Gaidų dėžutes — dailiau
sios rųšies, reg. kaina $1.00 
tik juodos spalvos aa.
per ta savaitg už *r“G

Toilet Sets — 3 dalįs, Dres
den porceleniniai Back Sets 
dailioj žalioj dėžutėj $2.50

............ $1.29
Cigurų Jars — švelnaus 
stiklo su artistišku viršų, 
reg. $1.00 vert s KOa 
dabar už......................v5jG

Lietuviški pardavėjai: Helen Petrement 39,

Kalė-

1 rKalnlerlams 
mankietams dėžu
tės, kaip paveiks
las, juodas arba 
kitokios spalvos, 
$1.00 vartės dabar 

S“...........45c

^Mmiiil Imi i)****

Sweaters Coats 
įvairiose formose, 
spalvose ir didu
mo su Shhwl arba 
Byron kalnieriais 
ir su šilkiniais už- 
lankalais; vieną ar 
dvi eilės guzikų. 
Žem'austos ka nos 
dabar Ai ar
tiktai VleZv 
Masiviškos auks. 
Baby Pins, dvi 
vienoj atlosinėj dė
žutėj tiktai

Paauksuoti brau 
zalietai mergai
tėms ir vaikau s 
$2.00 vertės QQA 
tiktai už....“OG

Į 
i

Labal gražus keturiose spalvose;
Jubilėjinis paveikslas

KOVA TIES

ŽALGIRIAIS

Dailiai paauksuo
tos špilkos dabar 
madiškos stambios 
formos, visokios 
rųšies $2 48 $3.88 

!,“pe.'....$4,98
Paauksuotos ilgos 
špilkos dailiausios 
rųšies regul. $1.00 
vertės, atlasinėse 
dėžutėse AQc 
tiktai.........

Walter Courzek 186.

Mocha — piršti
naitės del vaikų 
su švelniu pamu
šalu, 50c 
E-xtra už 
P *rą.......

vertės.

39c

SESIOS KVORTOS
DEGTINĖS $1.00

VARNĖNAI, 
Vilniaus apskr.

Šio mėnesio 16 d. Vilniaus 
apskr. V nuovados žemiečių 
viršininkas svarstė Varnėnų 
klebono kun. Juozo Šal
kauskio bylą. Kun. Šal
kauskis buvo kaltinamas, 
kam jis rinkęs aukas baž
nyčiai statyti ar taisyti, ne
turėdamas tam tikro leidi
mo. Įskundė jį Varnėnų 
parapijoms Viktoras Sima
navičius; byla kilo vidaus 
dalykų ministerijaipaliepus. 
Kun. Šalkauskis buvo kal
tinamas 48 straipsniu, ku
ris grasė pabauda iki 20 r.

Kun. Šalkauskį gynė pris. 
adv. Briancevas. Žemiečių 
viršininkas išteisino kun. 
Šalkauskį, tečiau policijos 
vardu jo nusprendimas ap
skųstas apygardos teisman.

(“Viltis”).

LIUDŽIAUS BYLA.
Žinomas Suvalkų pusėje

AB 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. Susiv. 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 Pašalpą ligoje po. 
$6.00 savaitėje. Visi nariai gauna or
ganą “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 j 
nelaimę ir per 27 metus SLA. gyvavi
mo nebuvo dar atsitikimo, kad nebūt 
išmokėta posmertinė.

5. — Susivienijimas yra seniausia, 
didžiausia, turtingiausia ir progre- 
syviška pašalpinė 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 neatdėliokit, tuojaus rūpinki
tės prisirašyti prie šios organizacijos, 
nes juo jaunesnis prisirašysi, juo ma
žiau turėsi mokėti. Prisirašyk prie 
kuopos, kuri yra tavo miestelyje. Jai 
nėra kuopos, tai pasikalbėk su savo 
draugais, pareikalauk iš Centro infor
macijų ir sutverk kuopelę. Gausi nario 
įsteigos vardą, o ir Susivienijimui pa
gelbės! jo prakilnius tikslu gyveniman 
vikdinti. Kreipkis j savo miesto kuopa, 
arba į centrą.

Centro raštininko antrašas:
A. B. Strimaitis

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

<J 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- 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. <5 Otonais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. <J Pagalios tal
pinąs! trumpos pasakaitės ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. O O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jujtinių Amerikos^Valstybių Piliečiais. <J Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą salį privalo nors šiek-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.

Z Kaina popieros apdaruose........................$1.25
Gražiais audimo apdarais.........................$1.50

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

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

(GOLD FILLED laikrodėliai paauksuoti, gvarantuoti 
nnt 20 metų, 7 akmenų, Elgin viduriai, par- $||

GOLD FILLED laikrodėliai gvarantuoti $ii OE 
ant 20 metų, 15 akmenų, Elgin viduriai.........
GOLD FILLED gvarautuoii ant 20 metų -TE
17 Mietų Elgin viduriai...................................  vlOifO

Prisiųsk savo adresu ir už 4c marke, 
naujg iliustruotą kataliogą UŽ DYK£.

P. K. BRUCHAS
8. Mwpn St. CHICAGO, 111,.

Dykai!
Butelis vyno, puikus 
stinis stiklas ir naudingas kamščia

traukis su $1 pirkiniu ir daugiau. ,

Didžiausioj vyno ir likieriu krau
tuvėj ChiCagoj

IraRozenzweig^Cfl.
111 W. VaniBjren St.,

Phone Harrison 630
3 durys į vakarus,guo ęjark gatves.

Keletas pigumų šio di- 
Mg delio išpardavimo

|g Geras Calif. Port’Vynas gal. 85c
Underoof Degtine, but. 99c 

ttW Roxbury ’Rye,bottled in bond 
’Wai metų senumo............ 95c 

Rock and Rye, butelis....... 55c 
Gera Castle Square degtine $1.00
Atdara nuo 6 ryto iki 11:30 vakare 

kasdieną ir nedčldleniais.

101 Tavoras pristatomas į visas dalis mie- 
J B U Į sto ir siunčiamas j visas dalis Suvieny- 
I tų-Valstijų.

Rašykite klausdami angliško katal.

Dykai!
kalendorius, vai-

NUO ADMINISTRA
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
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 tuojaus 
rašyti mums laišką, o mes 
tuojaus prisiusime.

“Kataliko” Išleistuvė.

LASH’S
Bitters
Yra grynai daržo
vinis sutaisymas, 
kuris yra absoliu
tiškai geriau.ias 
nuo visų ligų, pa
einančių nuo ne
sveikam padėjime 
esančių INKSTU 
IR KEPENŲ.

Ant pardavimo
Visose Lietuviu Karczemoss

■i 
i 

! i

Didumo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai re

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

lima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilėjinis paveiks
las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo- 
rfiet šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus.
Parcldnoda labai plglcl. Perkant “Ka
taliko’* r«dakcl)o|e, ant vietos, pa
veiktus ĮetuoĮa tik 25c. Su prlslun- 
tlmu In kitus miestus, 80c. flgen-
tams, Imant daug, nuleidžiama 50
nuošimtis.

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

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

i
i

t
\ 
t

Kad iszplat nūs : monese musu paskubusius 
gorimus p įsiusime kiekvienam, savo lesz< mis 
“ZO.NOL” szesziat pilnas kvortas degtines uz 
S1.OQ. su yg jusu pasirinkimo. Raszykite ko 
norite — Rugines, Burbulio, Kornu ar Rugsz* 
ežios Brandinęs degtines. Džino, Romo, Persi
ku, Obuoliu, Abrikosu, Konjako, blandos, Sly
vines, BorovLzkos Rasalkos, etc?

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

tinės dirbėjai, ir parodysime, kaip kiekvienas 
gali pasidaryti gėralus namie, SUTAUPANT 
PENKIASDEŠIMTĄ NUOŠIMTI PIRKLIŲ 
PELNO su pagelba “ZANOL” Extrakto. 
įstatymų leista. Padaroma j dvi minutn Gė
ralas padarytas su “ZANOL” yra labai ska
nus ir grynas. Gauta Auksoa Medaliai Co* 
lumbijos Parodoje. Tūkstančiai patenkintų 
vartotojų. Gvarantuota sulyg Suv. Valst. 
Gryno Maisto ir Vaistų Įstatymais. <
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 sugrąžinsime Jums pinigus. Siuskite už
sisakymus šiądien, o mes pasiųsime ‘‘Z AN OI?’ 
ŠEŠIAS PILNAS KVORTAS DEGTINES UZ $1.00, 
Viską mes apmokėsime. Reikalaukit#, ko
kios rųšies tik norite. Dvylika pilnų kvortų, 
$1.50; dvidesimt-keturios pilnos kvortos, $2.80. 
DYKAI knygutę “Paslaptis ir Istorija Deg
tinės Dirbimo Namie“ pasiųsime kiekvienam* 
kuris tik suteiks mums savo adresą.

UNIVERSAL IMPORT CO.
a. 28 Universal Bldg., Cincinnati, O.

SKAITYKITE
KATALIKĄ’

Wartelskys Department Store
3641-43-45 S. Halsted St.

Didelis ant švenčių pardavimas 
vyrams, vaikams ir kūdikiams siutų ir overkotų, tai

pogi moterims kotų, siutų, dresių ir bliuzkų.
Taipgi lininio tavoro, drazganų, sveder kotų ir šimtai įvairių tavorų.

Puikus prezentai su $2.00 pirkiniu arba daugiau 
“ prezentai su $3.00 *• ° ••

Moters lietsargis su kožnu moterų kotu ar siutu $10 vertes 
Vyru lietsargis su kožnu vyru siutu ar overkotų $10 vertes

Pradedant Sukatoj gruodžio 14 ir tęsis kožną dieną iki Kalėdų.
MES UŽLAIKOME LIETUVIUS PARDAVĖJUS.

8



KATALIKAS

3j MOTERIŲ SKYRIUS, f

MOTERIS CHINUOSE.

Garsi pervarta, kuriai 
negirdėtai greitu laiku pa
sidavė Gilinai, toji pasaulyj 
didžiausioji ir skaitlingiau
sioj! gyventojais valstybė, 
ligšiol yra 20 šimtmečio 
svarbiausias atsitikimas. 
Tos pervartos pasekmių 
šiandie dar negalima iš- 
anksto nujausti. Iš miego, 
besitęsiančio šimtus metų, 
išbudo Chinai, * idant už
ėmus vietų šalep civilizuotų 
Europos tautų, ir išteisybes 
persiėmė greičiau musų 
kultūra paskutiniais keliais 
mėnesiais, negu pereitais 
keliais desėtkais metų. -

Panaikinta jau net kasa, 
kurios chinas, aklai prisiri
šęs prie tautos papročių, 
jokiuo budu nenorėjo išsi
žadėti. Tečiau naujoji val
džia prisakė kasas nusi
kirpti ir tas prisakymas tu
ri but pildomas. Po kelių 
metų chinai visame kame 
peesiims Europos civilizaci
ja ir beabejonės pamylės 
anos papročius ir būdų. 
Chinuose tuokart virs nau
ja gadynė.

Skirtumas tarp Chinų ir 
Europos kultūros daugiau
siai apsireiškia padėjime, 
kokį užima chinietė moteris 
namie j e ir viešame gyveni
me.

“Vyriškis yra dangaus 
perstatytojas ir viešpatau
ja ant visako — moteris 
privalo klausyti vyro įsa
kymų ir jam gelbėti jo dar
be. Todėl draudžiama mo- 
terei turėti nuosavų nuomo
nę — kiekviena tečiau pasi
duoda trejopo paklusnumo 
regulai. Namie turi but 
paklusni tėvui arba vyriau
siam broliui, paskui vyrui, 
o kuomet paliks našle — 
sunui. Draudžiama jai elg- 
ties sulyg savo locnos va
lios ir draudžiama turėti 
bent kokius norus ir suma
nymus'’.

Tie iš Konfucijaus moks
lo sakiniai šiandie dar eili
ni etomis pildomi; tasai 
mokslas remiasi ant būti
numo platinti vyriškųjų ly
tį. Tiktai motina, turinti 
sūnūs, esti gerbiama, gi mo
teris, turinti vientik dukte
ris, privalo sutikti su tuo, 
kad jos vyras veda kita pa
čių, arba net ir kelias. Kas 
tiesa išleista įstatymai, ku
riais tvirtai pastatoma pir
mosios pačios stovis, ir tik 
kelios priežastis (pikto
sios rauplės, vagystė, pavy
dumas, netvarka, plepėji
mas ir nepaklusnumas) 
duoda teisę vyrui reikalau
ti persiskyrimo. Pačios 
kraitis lieka nepajudinamas 
ir akiveizdoj vaikų, tarnų 
ir pašalinių pačių visuomet 
užima pirmų vietų.- Di
džiausias tečiali privilegijas 
moterims suteikia kaip Chi
nuose, taip ir visur: pato
gumas ir protas. Chinų 
sostų buvo užėmusios mo 
terįs ir nearšiausiai valdė- 
valstybę — geriausiu to 
prirodymu buvo nesenai 
mirus ciesorienė Tše Hsi, 
kuri buvo net lepiai vadi
nama “senuoju Buddha”.

Regis nereikia pažymėti, 
kad pas jaunų chinietę nie
kas jos jausmų neklausia, 
kuomet prisieina jų išleisti 
už vyro. Sužadėtuvės ir 
šliubas Chinuose tai atsiti
kimai, apie kuriuos visi, 
net padangių žvaigždės, sa

vo nuomones gali: išreikšti, 
tik privalo tylėti du asme
niu, labiausiai tuose reika
luose interesuotu, tai yra 
sužadėtasis ir sužadėtoji. 
Nuo neatmenamų laikų 
chinietis, norintis turėti 
žentų arba marčių, naudoja
si tarpininku, kuris visuo
met turi pasirinkimui kelis 
jaunikaičius ir tiek pat jau
nų mergelių. Pasirinkus 
atsakantį asmenį, reikia ei
ti pas burtininkę ir visa rei
kalų pavesti jos nusprendi
mui, o tik paskui, kuomet 
žvaigždės apsako jaunai po
rai laimę, tada jaunikio tė
vai raštu maldauja savo su
nui mergelės ir tokiuo pat 
keliu aplaiko atsakymų. 
Neužilgo atsibuna jaunos 
porelės šliubas, ir tų ryšį 
tegali išrišti tik mirtis ar
ba sunkioji liga.

Šliubui diena skiriama 
sulyg kalendoriaus, kuria
me pažymėta įvairiems 
veiklumams tam tikros die
nos. Sužadėtinė apsitaiso 
puikiausiąja jupele, užsi
mauna ant galvos kepurę 
diademo formoje, ant anos 
užsimauna palaidinį, sie
kianti lig juostai, kuris mer
gelę uždengia taip, kad ap
sunkina net alsavimų. Pas
kui taip apsitaisiusių jau
nųjų įsodina jaunikio pri- 
siųston uždaromon nešyk- 
lon, kurios vidus išmuštas 
raudona gelumbe ir aptai
sytas papuošalais; jauno
sios motina nešykles dure
les užrakina ir raktų ati
duoda tarpininkui, kuris 
paskui ana paveda jauni
kiui. Visas vestuvių paly
dovų būrys, pirmtakaujant 
tarnams su lempomis, vė
dyklėmis ir jaunosios krai
čiu, pasileidžia į jaunikio 
namus. Jaunikis pats ties 
savo namais laukia svečių 
ir, kuomet muzika groja 
linksmas meliodijas, jis pa
gelbsti jaunajai išlipti iš 
nešyklos. Jaunosios į jos 
busimus namus įėjimas at
sibuna labai iškilmingai. 
Jaunoji privalo jau tai per
šokti per balnų, paguldytų 
ant slenksčio, po kuriuomi 
randasi obuolys (balnas ir 
obuolys vadinama “pin- 
gan”, kas reiškia: ramybę 
ir sutikima ir kas yra ge
riausiu moterystei simbo- 
lium), tai vėl jaunikis jų 
turi pernešti per žėruojan
čius anglis, kurie turi 
naikinti visokias blogas in- 
tekmes. Pietiniuose Chi
nuose pirm jaunosios neša
ma kepta kiauliena, idant 
visur pasislėpusios, išalku
sius piktos dvasios galėtų 
ta mėsa pasisotinti ir jau
niesiems nedarytų jokios 
nuoskaudos. Namų viduj 
jaunų porų giminės veda 
prie aukuro, ant kurio gu
li pratėvių plytelės, ir te
nai atsibuna tikrasis šliu
bas. Sužadėtiniu suklau
pia, meldžiasi ir sudeda 
aukas, paskui sugrįžta gy
venamai! kambarin, kur 
jaunoji nusiima palaidinį ir 
pirmusyk pasirodo savo vy - 
ro akims. Jaunikio moti
na arba sesuo atneša- du 
stikleliu, surištu raudonu 
siulu, jaunieji geria, iš anų 
vynų ir nuo to laiko abudu 
ant visados lieka surištu. 
Giminaitės, vedusios mote- 
rįs, jaunamartę juokomis 
dar perspėja, idant ji butų 
paklusni savo vyrui, idant 
nekuomet neišreikštų savo 
locnos valios ir su nieku ne-

sibartų. Paskui visi susi 
rinkusieji svečiai susėda 
aplink stalus, valgo, geria 
ir garsiai pašaipo ir kriti
kuoja jaunamartę, kuri ty
lėdama visko turi klausyt; 
ir tik ramiai šypsoties...

Tai sunkus išmėginimas, 
bet chinietė moka susival
dyti, ko negalėtų nekuomet 
padaryti europiete.

Chinietės priderystė, 
kaip jau sakėme, turėti sū
nų, o jei sunaus nesusilau
kiama, tada į namus inei- 
na pašalinė pati. Tos “ant
ros” padėjimas yra teisiš
kai užtikrintas, bet imant 
tikroj šviesoj yra, labai n e
smagus. “Pašalinė” pati 
privalo “pirmosios” pačio? 
klausyti ir jai pavesti savo 
vaikus.

“Geriau būti “pirmąją” 
pačia bėdiniausio, nei “pa
šaline” pačia turtingiausio 
žmogaus”, sako chinietės.

“Pašalinė” pati į vyro 
namus ineina be iškilmybių 
— retkarčiais esti perkama 
arba nusamdoma. Bet taip 
Chinuose, kaip ir kitose ša
lyse, kur viešpatauja daug
patystė, gali tik turtinges
ni užlaikyti sau dvi arba 
kelias pačias.

Apie civilizacijos pažan
gumų Chinuose bus tik tuo
met kalba, kuomet išnyks 
daugpatystė. Tuomet žmo
gaus morališkumas ir vertė 
bus pastatyta ant augštes- 
nio laipsnio. Bet lig tam 
laikui dar daugelis vandens 
nutekės į jūres ir ne vienas 
misionorius paliks kanki
niu. Nes vidurinių Chinų 
gyventojai žiaurus civiliza
cijos ir krikščionybės prie
šininkai ir sunku bus per
galėti jų fanatiškų neapy
kantą.

Kabinetas pasitraukė. 
Andai Japonijos karo mi- 
nisteris, gen. Ugecher, re
zignavo, kuomet parlamen
tas atmetė jo reikalavimus 
kas link naujo ginklavimo- 
si. Paskui jį po kelių die
nų pasitraukė ir visas ka
binetas. Mikado premieru 
regis paskirsiąs dabartinį 
Koreos gen.-gubernatorių 
Terauchi.

Naujas karas. Rusijos 
karo žinyba iš Siberijos va- 
karinėn Mongolijon pasiun- 
čius daug kariuomenės. Va
dinasi, Rusija nieko nežiū
rinti į Chinų protestus, bet 
prievarta lendanti Mongo- 
lijon. Gi Chinai Mongoli
jos apylinkėse galvatrūk
čiais mobilizuojanti armijų 
prieš rusus. Kaip matosi, 
karas neišvengtinas,

Žuvo 100 žmonių. Nuo 
salos Madagaskaro Pary
žiun pranešta, kad pasta
romis lapkričio dienomis te
nai siautęs baisiausias cik
lonas, nuo kurio žuvo 400 
žmonių. Gi nuostoliai ap
skaitoma į 30 milijonų fran
kų. Minėta sala priklauso 
Francijai.

Tegu laukia. " *
— Juozuk, ar mama na

mie1?
— Nėra, tamsta.
— Taip! Bet tai niekis, 

palauksiu. Man nesinori 
antrusyk eiti.

— Gerai, tamsta.. .
(Po valandai lūkesčio).
— O kaip manai, kada 

mama sugrįš?
— Po savaitei, neš išva

žiavo į Milwaukee. -

The American Life 
Insmaiaice Company of Illinois. 

M© 4x£F; ’ - -

Po priežiūra Valstijos rando
« §100.000.00

sudėti Illinois Valstybes kasoje.
Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami. 

COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG.
72 West Adams St., kampas Clark gat. 

"NETURI NIEKUR FILIJU.

CORK TJP

B CIGARETTES
Turi ypatybes užganėdinančias ir neužganėdinamus rūkytojus. 
Padaryti iš geriausio turkiško tabako, užganėdinančio visus 

rūkytojus.

STEBĖTINI 
ATLASINIAI NUSTEBI- 

N1MAI

susidedanti iš 
KARALIENIŲ, INDIJO- 

NŲ IR VĖLIAVŲ.

Kiekvienoj dėžėj su

Cigarette*

io uz 5C.
PARDUODAMI VISŲ 

PARDAVĖJŲ
Nusipirk dėžutę, o pamatysi.
Gausite puikius satininius 

paukščiu ir gėlių paveiks- 
luą,

P. LORILLARD CO.

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarastuoja.
3252 Emerald Avenue - - Chicago, IU.

^Telephone Yards 4527.

PIRK SAD INSTRUMENTUS PAS 

Gaorgi & Vitali Music Co. 
1540 W. 47th St.4r 4663 Gross A. 

Filija 769 Milwaukee Ave.
Mes turime geriausi pasirinkimą AR
MONIKŲ, KONCERTINŲ. SKRIPKU, 
P1JANU, KALBAMU MASZINU ir vis
ko. kas tik į muzikos skyrių eina.

Pardnodame ant lengvų išmokesčių. 
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 petnučla.
--------------------PRENUMERATA KAŠTUOJA:-------------------

AMERIKOJ f meta.ms J52-“,, (pusei matų $1.25EUBOPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-
(joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

Rašyk tnojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Go.
520-522 W. South AiL, • Mahainoy City, Pa

-■ T

Kiekvienas žmogus privalo
==žiiuifi kaip užlaikyti savo sveikatą.ss

į’ 1 Sutaisė Dr. A. L. Graieunas.

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, sii keliais 
šimtais aiškių paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimą ir 1.1

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

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

JONAS M. TANANEVIČIA
3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.

D-ro Flint Kalėdų Dovanos!

DR. FLINT 
322 S. State Street 
25 metu praktikoj:

RUPTURĄ 
Išgydo 

už 

$10 
Be pjaustimo 
Be chlorofor* 
mo. Be raiko 
trukdymo nuo 
darbo.

Paskutine 
Didelė Proga 
Ofertas baigiasi Gruod. 15 

paskutine pro a Dr. FlinL pail- 
ins savo $10 oferta k'Gruod. 15. T>e 

ku ie nori būti iszgy ‘yti Dr. Flinto metodą be 
pi matymo, be ehloroformo, b* v enos dienos 
t u d)ino nuo d bo turi szita <?era pro a. 
Tszs'gy ykit savo Ruptura kaipo Kaledn Dova 
• a. Jus e augai ir gimines geriau no etų ma
tyt Jus ir/gydytu negu jiems irkt kok ius ne
naudingas Dovanas. AtininJt, kad szitas tas 
pats gydymas kuris iszgy d o tiek daug žmonių 
n .o rupturos ir tinka visom n įprastom 1 gorn 
gydomom Dr. Flint NAUJU VIENU GYDYMU

Peilis negelbėjo, Mes 
Išgytiem.

As turėjau ruptura p r tris metus. P ska:. 
daro man operacija su peiliu be) nopasise e. 
Potam atsilankiau pas Dr. Flint, o jis isz.yda 
mane su savo stebuk i ga metodą bo peilio. 
Tas bu o 1908 m., ir potam ne'urejau jokios 
turbacijos. Asz potam buvau egzaminuotas r 
perėjau ant poliemono. Asz jaueziuosi dekin- 
ku szita liudyti a. io D-ro Flinto dideli mokslu

NED BROWER, 656 E. 89th PI ce.

Išgydytas 1905 m.
Geriausiai • iniga praleidau kadi iszgvdj 

mane nuo rupturos Dr Flint. Turėjau r ptu- 
ra nuo y at kūdikystes, tada mane Dr. Flint isz- 
iryde mane stebet nu budu. Jis nenaudojo pei
li, chloroformą o gydymas be skausmo, ir negu
lėtu lovoje mlnuta. Tas bu o 1905 m. ir nuo o 
laiko i i sziai dienai ruptura nesugriuvo, lyg 
kad visai neturėjau okios ligos. Asz tikrai re
komenduoju da ba Dr o Flint.

H. C- PLANO. Tampa, Fla.
Apie san aite atgal nes iszleidom la sxtel su 

vardais 25 vyru iszgydytn nuo rupturos bo nnu- 
stymo, be chloroformos ir be nutrotymo vienos 
dienos, ir

Czia 10 vyru išgy
dytu nuo Rupturos.
O. W. Johnson, 700 Aldine-ave.. Chicago. 
Martin Bill, 2873 Elston-avo., Chioa o.
O. W. Koeppon, 2744 W. 33rd-st., Chicago.
Fr ink Fr nchina, 862 Gau t-ct.. Chicago.
Fred S. Tesnow, 715 N. Grove-ave., Chicago.
Ed. Winders, Dixon, 111.
Jo oph DeFoe, 1639 N. Harding-ave., Chicogo. 
Frank Schacht, West Chicago, Ill.
J. C. Galvin, Harvard,-Ill.
B. Sus.land, 1832 S. Halsted-St., Chicago.

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, atsilankyk dabar ir pasi- 
nau ok isz szio $10 gydymo, kuris neilgai bus duodamas.

Dabar yra proga. A.eikit iszsyk. Pasirodavimas Dykai.

ET B IKI T KITU miestu VYRAI Knygute siun- II LUU I Raazyk it luojaus, gydymas ik $10 člama Dykai. į322 SOUTH STATE STREET, CHICAGO.
Antraos lubos skersai nuo Rothschiią

Of iso valandos: kozna diena nuo 8 ryte ik i 6 vakare. Vakar.U, Panodeliais ir Kotvorgais, 
iki 9. Nedalioms nuo 9 iki 12 rytt. 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas

3252-54 So. Morgan St. Chicago. Ill.
Telephone Yards 6685

■Užlaiko krautuvę vyriškų aprėdalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, dėl moterų, vyrų ir vaikų, taipg 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.

Apsatigejam 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 nuo ugnies, tai ateikit pas mus. Tuomet nebijosite 
gaisro, nes sudegus gausite už juos savo pinigus..

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

1

=0 2
6 4
7 9 5

SI5
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 pinklų sudėdamas j 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 ĮeLetą. Rašyk 
šiandien ir indėk pačtinę markę persiuntimui:

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

—, DR. RICHTERS
S Pain Expeller

Dr. Rtchter‘3 galingos externa 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje

| Išnaikina skaudėjimą nuo Reu- 
1; matizmo, Kraujo Sukrekejimo, 
BįiSttenų Degimą, Strendieglis ir 
^Neuralgijos.
rcĮ Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 

mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą.
S;’ Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudėji- 
lį mą kaklo. Trukdo nuo krajo sukepimą 
b ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvos 

skaudėjimą it dantų gėlimą.1 Gepamirš- 
! kite gauti teisingas gyduoles ubpečėtita 
i su pečėtim pūkeliuose.

25c ir 50c. už buteli.

F. Al). Bichter & Co,
American House

74-80 Washington St. New York.

9
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Katalogas Knygų.
92 Iš mano atsiminimų. Parai? D-ras Vincas 

Pietaris. Spaudon parengi d-ras J. Basanavičius, 
(Su autoriaus paveikslu). Platus bijografiški 
apipasakojimai nekuriu Lietuvos vietų. Labai 
naudinga knyga. Chicago, Ill. 1905. Pusi. 301. 

Kaina ......................  75c.
93 Janita, iš vokiečių kalbss vertė K. S. Drąsu

sis japoniškasis kareivis, tikras atsitikimas iš ka
rės Japonų su Kiniečiais. Tilžėje. 1907, pusi. 23 
Kaina ......................................................................... 5c

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 Judesius. 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 Jouašas 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 pler- 
pėjimas. Mahanoy City, Pa. Pusi. 61.......................  25c

108 Ketvirtas prisakymas Dievo ir Keliautoje! Į šv. 
žemė. Puikus skaitymai. Mahanoy City, Pa.
1907. Pusi. 58..............................................  20c.

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

110 Kaimynų pašneka. Parašė J. Vilniuje. Gra
žus aprašymas iš lietuvių kaimiečiij 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. Parašė Me-
naitis. Plymouth, Pa. 1901 m. Labai gražus ir 
naudingas pasiskaitymas apie ūkininkus. Pusi. 40 
Kaina ......................................................................... 10c.

gražių, juokingų, išmintipgg ir žingeidžių pasa
kų. Chicago, Ill. 1903, Pusi. 280 ................... $1.26
Drūtai apdaryta v. ............................$1J50

143 Lietuviškos Pasakos Įvairios. Surinko
Dr J. Basanavičius. Dalis II. Čia telpa 205 1a- 
bai gražių Ir juokingų jSfosakų, bovijančių kiek
vieną skaitytoją ir klausytoją ir labai naudin
gos. Chicago, Ill. 1903, Pusi. 330 .........  $1.25
Drūtai apdaryta ......................................................  $1.50

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

145 Letuviškos Pasakos įvairios. Surinko
Dr. .J Basanavičius. Dalis IV. Chicago, 111. 
pusi. 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
žių 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 pasakaite. 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 ...................................I............................................ 15c

156 Morkus ir Aurelionas. Apysaka iš pir
mi! 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

160

162

197 Pelkės. Apysaka iš lietuvių darbininkų gyve
nimo. Ijčptuvių kalbon išvertė Kazys Puida. 
Vilnius.1908. Pusi. 468................................ $1.20

>98 Pasaka s apie kantrią Aleną dukterį
.... turkų ciesoriaus Antonijaus, kuri per 22 metus 

vaikščiodama po svietą, daugybę bėdų ir vargų
iškentėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė A. 01- 
ševskis. ■Chicago, III. 1902, pusi. 66 ............... .

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

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

200 Pasaka . apie Adomą ir Jievą Priedas
— prie sulyginamosios mythologijos. Parašė Paul 

Lafarguę, pagal vokišką vertimą lietuviškai su
taisė P.; Miškinis. Chicago, III. 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. $1.06
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 paauksytaig kraštais su kabe . 75c 
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 aukštybes o pakajus žmonėms 

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

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..................................... 7oc
c Šagrino apdarais paauksuotos....................................$1.00

BREVIORELIS.
Katalikiška Maldų knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 

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

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

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

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

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

kėlė su aukso ir sidabro 
lapeliais, aukso litero
mis knygos vardas at
spaustas, lapų kraštai ap
sčiai auksinti, ant vi
durio kabutė.__ _ $1 no

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 gričioje. 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 karė lietuvių su kryžiokais 
po Žalgiriais (Grunvaldu), kur D. L. K. Vytauz 
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 
vieua iš naudingiausių skaitymui knygų. She
nandoah, Pa. 1906-1907. Pirmas tomas Pusi.
289. Kaina ...............................................................  $1.00
Antras tomas Pūsi. 246. Kaina .. . ........................  $1.00

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

120 Klaida. Originališka apysaka iš lietuvių gyve
nimo “Laisves metų”, parašyta Lazdynų Pelė
dos. Yra viena iš geriausių apysakų. Vilniuje,

1910, Pusi. 520 .............................................. $1.00
121 Krikščionis ir Raudonas Gvazdikas.

Dvi apysakos. Vertė Pranas Siūlelis. Shenan
doah, Pa., 1909, Pusi. 52 ........................................ I5c

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

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

131 Katorgom 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 Akmendriaus;
Klarą; Nuspręsta ir Ant kiek moters užlaiko 
paslaptį Mahanoy City, P*. 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
dėli ponai. Mahanoy City, Pa. Pusi. 105 .............. 80c

133 Keturios Istorijos: Sugertuves trauKynije; Žibin
te Bažnytaitėje; Aliutė duktė kunigaikščio Ker
niaus; Bokštas ant salos Dago. Mahanoy City,
Pa. 1902. Pusi. 64...................................................   20e.

143 Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko
J. Basanavičius. Dalis I. Čia telpa 141 lakai

163

164

165

166

167

169

170

171

172

173

177

178

179

180

181

182

183

184

185
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Mylėk savo artymą. Apysaka iš laiko ka
rės Prancūzų su Arabais Afrikoje. Pagal
P. Hoffmaną parašė P. B. Chicago, Ill. 1908, 
pusi. 131 .....................................................................
Ta pati apdaryta........................................................ .
Maksim Gorkij.Pasakojimai iš Rusų kalbos 
vertė A. L—is. Turinys: Giesmė apie sakalą, Ne
naudėlis, Makaras Čudra, Rudenyj, Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, Ill. 1906, pusi. 103 ........
Mythai. Pasakos ir legendos žemaičių. Surin
ko Dr. Ed. Veekenstadt, vertė 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 ................................ . ......................
Musų Soeijalistai. Apysaka iš paskiausiujų 
Lietuvoje atsitikimų. Paraše Jonas Kmitas. 
Shenandoah, Pa. 1906. Pusi. 57.........................
Mokytojas iš Nazareto. Paraįjp Antanas 
Vyslouch. Vertė L. P. Apysaka iš laikų užgimi
mo Kristaus. Vilniuje 1907, pus]. 103 »...............
Meilės karštligė. Mintys ir prilyginimai a. 
pie dabartini supratimą meilės. Parašė I. A. 
Chodov, verte iš rušisko J. Stropus. So. Boston, 
Mass. 1911, pusi. 51 ........................................ .....  ...
Mokslinčius T ■, ardauckas. Apysaka iš 

žmonių padavimų. Parašė J. J. Kraševskis, ver
tė į lietuvišką F. M. Plymouth, Pa. 1908. Pusi. 
174 .............................. '.........................................
Miškas vis Smarkiaus degė. Piešinys 
Skitaleco. Vertimas iš rusų kalbbos. Brook
lyn, N. Y. 1911, pusi. 32 ..........................................
Mobilizacijos pasekmes. Vaizdelis iš gy
venimo. Parašė žemaitė. Perspauzdinta iš “Ūki
ninko”. Tilžėje 1905, pusi 15 ...............................
Meilės linksmybė. ”Da niekad ant svieto 
tokios nebuvo!” Išdavė J. A. Faraonas. Tilžėje 
1907, pusi. 32 ............................................ .................
Mūsiškiai užsienyje. Juokingas aprašymas 
kelionės į Paryžių ir atgal. Mikalojaus ir Glapi- 
ros Ivanovų.Parašė N. A. Leikin. Lietuvių kal- 
bon vertė Magnus Parvalkietis. Chicago, Ill. 
1909, pusi. 216 ..................... ................................ . .
Milukijada arba nepaprasti dzūko viršžmo- 
giški nuopelnai ir juodesnis už pragarą tiems 
nuopelnams^pavydas. Chicago, Ill. Pusi. 37.... 
Magdalės Marija.
Chicago, III. Pusi. 75 
Nuskendimas laivo 
ir aprašymas. Surinko M. Paltanavičia. 
Boston, Mass. 1912 Pusi. 17.................
Našlaitė. Ne pasaka. Labai užimanti apysakėlė 
iš dabartinių lietuvių gyvenimo. Parašė Lazdy
nų Pelėda. Tilžžėje 1902, pusi. 62.. ......................
Namelis ant Volgos. Apysaka, parašė S. Step- 
niak, versta iš rusų kalbos. Chicago, Ill. 1909, 
Pusi 72..................................................................

Nebepirmas. Paveikslėlis iš mokslaeivių gyveni
mo. Paraše B. Tilžėje. 1902 Pusi. 23.................
Nakvynė. Pasaka apie vieną mažesniųjų gyve
nimo vargų, paprastai vadinamą beda. Parašė 
R. L. Stevenson. Iš anglų kalbos vertė L. Juras, 
Chicago, xlll. 1911, Pusi. 38.................................
“Nie gadaj” arba baisus sapnas Parašė ž. 
Tilžėje 1902 Pusi.. 18....................... ’......................
Našlaičiai. Paveikslėlis iš praeities. Vertė Arto
jas. Chicago, Ill. 1904. Pusi 256.....................
Namelis pustelninko. Pertaisytas antras leidimas. 
Graži morališka apysaka. Shenandoah, Pa. 1906 
Pusi 170.......................................... ..................
Audimo apdaruose ................................................
Neužmokamas žiedas. Dvi gražios pasakos, 
Mahanoy City, Pa. 1907. Pusi. 62.....................
Onuka. Labai dailus apsakymas iš tikro atsi
tikimo. Mahanoy City, Pa. Kaina ...................
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...................
Olga Liubotavičiutė. Vaizdeliai iš gyve
nimo nihilistų. Parašė M. Stepniakov. Vertė 
Stasys Kirvis. Chicago, Ill. Pusi. 40. Kaina .... 
Olitipa. Graži apysaka iš laikų savitarpinės 
karės šiaurinės Amerikos indijonų. Vertė A. Ol- 
ševskis. Antra laida pataisyta. Chicago, Ill. 1906 
pusi. 95 ...................................................   25c
Prakeiktas Meilingas Kriminališkas aprašymas, 
vertė D. T. ir F. W. Bočkauskai Mahanoy Ci
ty, Pa. Pusi. 202 ....................... .*..........................
Pirmoji Gegužės; Sapnas apysaka. Parašė Skruz
dė. Brooklyn, N. Y. 1908, pusi. 39.........................
Parsidavimas ir 
Prūsų Lietuvoje. 
(Papasakojimas kaip 
Didžiosios Lietuvos, 
pravardę ir tikėjimą

ji Hvare.) Plymouth, Pa. 1901, pusi. 32

Labai gražus skaitymas.

25e
50c

25c

50c

lOe.

30c

20c

50c

15c

10c

50c

05c.

“Titaniko”. Paveikslai
So.

15c.

10c

pelnas. U prietikių 
Pagal A. BvriętechoikJ. 

vienas lietuvis atėjus ii 
atsidavė vokiečiams, net 
permainė, o paskui vokie-

15c

20e

5c.

10c.

50c.

50e.
75c.

25c.

25c

20c

10c

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.

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

1139 Juodos prancūziš
kos lygios skurelės, min- 

• kštai iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti, auk
siniai parašai ant nuga
ros ir šono, raudonai ap
sčiai auksinti lapų kraš
tai, rundini kampai. 90c

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

1110 šagrino minkštais 
apdarais, su kabe.. 75c

sku- 
gražiausia . iš vi- 
tą prekė.. $1.00

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

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 knygelė pateikta Katalikiškai Jau

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

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

1127 Prastais apdarais 
graliai paauksuota. 40c

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

1114 Prancūziškos sku
rdės su gražiais paatP' 
Minimais ir su kryžiais 
ant šonų.............. $1.75

ini 
relės, 
sų už

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

1129 Morokko gražiais 
-nąs ejsąuTui ‘stujBpdB 
relė, paauksuotais kraš
tais...............................50c

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

1131 Puikiai išgro- 
1 žinta, su auksuotis 
kryžiais, taip-gi" vi
duryje yra auksinis 
kryžils.......... $1.601121 Prastais, drūtais 

apdarais, auksintais kra
štais, apkaustytoms 
briaunoms pasidabruoto
mis blčtelčmis, su kabu
te..................  60c

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 celu- 
loida, 3 sidabrininai me- 
dalikėliai kabo ant len
ciūgėlių, aksomo nugara, 
apkaustytos briaunos si
dabruotomis Metelėmis, 
su kabe, auksinti kraš
tai..

apdarais, be apkalimo
Prekė .................... 50c

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

1142 Aniolas Sargas. Maldaknyge su
Didumas 3x4 col. Rožančiai, Mišių maldos, stacijos ir kitos 
reikalingos maldos, litanijos, giesmės, ir tt. Pusi. 448. Ma- 
hanoyCity, Pa. 1908

a) Audimo apdaru paauksuoti kraštai
b) Šagrino apdaru, paauksinta............

bažnyčios aprobatu.

. $1.00
. 6

112* Baltos celuloidos 
apdare, ant vieno šono

50c
75c

1125 Baltos celuloidos 
apdarai, vienų ornamen
tai kaip ant Me paveik
slo, kitų gi graži aukso 
šakelė ii aukso lįtaro- 
mis knygos vardas at
spaustas, su kabute, au
ksinti kraštai ....... $1.50

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

kvletkuotas kielikas, bu
kauline kabute, auksinti
kmttaL............... $1.75 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
mo išparduoti už pusę kainos visas čia 
paminėtus STEREASKOPUS arba Te- 
LESKOPUS.

Stereoskopai yra dirbti garsiausių ar
tistų; Stercoskopai 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 prietaisu aiba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta i 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
’itlas grupas žmonių, trlobų, visą mies- 
svą, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats toje 
vietoje būtumei ir viską savo akim? 
matytumei. Teleskopas paverčia j 
naturališką esybę, padidina jį askirs- 
to žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau 
ne paveikslu, bet tikru atsitikimu.

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

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

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

Štai ką juose gali pamatyti:
1. Kristaus užgimimas Bctlejaus Štai' 

nėlėje.
Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris' 
tų ir dovanas jam kloja. *

Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo
kina daktaras Jeruzoliaus baž' 
nyčioje. ‘ „

Kristus 
lejaus. 
ną.

Kristus
Judošius

Kristų
Simonas 
nešti.

Šventa Veronika apsiuosto 
Kristui.

Jėzus ramina moterie, kad 
verktų.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.
Kareiviai ir šv. Peras prie kalno 
Golgotos.
Kristus paveda savo motiną Jonui. 
Skaito Kristui myrio dekretą ant 
kalno Golgotos.
žydai ruošiasi kalti Kristų prie 
kryžiaus.
Kristaus kūną ima nuo kryžiaus. : 
Kristus keliasi iš grabo.
Kristus žengia į dangų.
Regykla šiandieninio Betlejaus. ’

20. Kaip šiandien išrodo Stainelė, km 
rioje Kristus gimė.

21. Bažnyčia apreiškimo šv. P. Ms' 
rijos.
Bažnyčia budavota ant grabo Šv. 
P. Marijos.
Kaip šiandien išrodo Kristaus gra
bas.
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.
Ulytėlė po vardu Jėzaus “Štai 
Žmogus ’ ’.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

11.

12.
13.

14.

16.
17.
18.
19.

22.

23.

24.

25.

ant svodbos, Kanoj Gali' 
Permaino vandenį į vy'

ant kalno kalba priešais^ 
savo pabučiavimu išduoda 

žydams.
pagelbsti Kristui kryžių

veidą

jo ne-

nukry-

SERIJA II.
Susideda iš 100 Stereoskopiškų pavelk- 

lėlių bakselyje. Kaina $1.50 ui 
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 (Casttie 

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

maryj.
31. Niagara. Patkavinis vandonskri- 

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

32. Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

33. Kaskaaos ir poaylinė svetainė. L, 
P. Parodos 1904 m.

34. Moki indijonas uamieje.
35. Moki indijonų gyvenimas.
36. Sioux indijonų vadas, Hc-No- 

Fraid.
37. Vartininkai (The Sentinels) 3i043 

pėdų augščia, Yosemite, Cal. '
88. Motina girių, 68 pėdas apčmio, 

Yosemite Klonyj, Cal.
39. Magdelenos Kolegija, Oxford, An- 

gHjoj.
40. Airija. Killarney, pilis Ross.
41. Inejimas į Muckross Klioštorių, 

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

tedra.
44. Vokietija. Griuvėsiai viduramži

nės pilies.
45. Vokietija. Laivas aploidžiautis Ko- 

blėucą, ant Rheino upės.
46. Švedija. Stockholmas nuo vandens 

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

nuo Chamonix.
51.
52.

53.

54.

Thun, Šveicarijoj.
žuvinis kiemas, Alhambra, Grana' 
da, Išpanijoj.
Katedra Notre Damo, faskada. Pa
ryžiuj, Francijoj.
Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran
ci joj.

55. Palociai tautų ant upės 
Paryžiaus Paroda, 1900 m. 
Venus de Milo Louvre, 
Francijoj.

57. Des Shamps Ely sees, Paryžiuje, 
Francijoj.

58. Didžiosios operas palocius, Pary
žiuje, Francijoj.

59. Tvirtynė šv. Jono ir 
seilles, Francijoj.

60. Laivų užplauka ir 
france, Francijoj.

61. Carniche kelias ir 
farnche, Francijoj.

62. Pajūrinis kraštas Casino, 
Carlo.

63. Vatikano daržas ir šv. Petro ka« 
tedra, Ryme, Italijoj.

64. Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. Pet
ro katedros. ’

56.

Katedra, Mar- 

ežeras, Ville'

ežerėlis Ville'

Monta

JONAS M. TANANEVICE 
3249 53 S. Morgan St 

Chicago, HL
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'ADMJ STRLCIJA LIET. TEATRAI,.
PP.AUGISTeS PO PRIEGLOBA ŠV.

MARTINO.
Petr. Andtejauckas, Pirm., 

918 — "3rd St.
Stan. Stonevicze, Vice-prez., 

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

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

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

2118 W. 20th St.
C. REŽISIERIUS TEATRŲ, 

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

PASARGA: "Už kori-pondencijas, 
apgarsinimus ‘‘Kataliko’’ Redakcija 
teatsako ’

Draugysčių Reikalai
TETYKITE 

LIETU VIAI!

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

4527 Marshfield Ave. 
Mot. Raudis Pagelbininkas, 

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

3249 S Morgan . St.
Jurgis Brazavc.kas, Fin. Rašt., 

4530 S. Weed St. 
Kazimieras Stulga, l.asicrius. 

4513 S. Wood St.

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

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

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

130 Stauton St. 
K. Kučinskas, Fin. Rašt., 

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.

KLIUBAS LIETUVOS liUNIG. 
MINDAUGIC.

J. V. ZaehareviCe, Prez., 
917 — Č3rd St.

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

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

Kun. M. Kraučuuas, Kapclonas, 
32nd Pl. and Auburn Av?.

TAI'VYKIT PINIGUS!
‘‘Keistute’’ Paskolijiino ir Budavo- 

jimo Dr-stė (Spulka) No 1.
Nauja 46-ta Serija prasidės Ketver

ge, Lapkričio 7-tą d. 1912 m. Susirin
kimai atsibuna kas Ketvergas 8-tą 
va!, vakare Juozo Ridiko svetainėje 
i 251 Ilinois Court, kampas 33čios 
gatvės.

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

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra geriau
sia būdąs del sučėdijimo pinigų.

Ši 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 lengvą išly
gų del pirkimo arba statymo namų, 
ant pirmo mergišiaus (Mortgage) 
peržiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
Ben. Butkus, Prezidentas, 

843 W. 33rd iis.
J. P. E waldos, Sekretorius, 

3236 S. Morgan 3$t.
Phones^-įį-Yards ' 2716—Wabash 

Juoz. Ridikas, Kasierius, 
3251-3253 Illinois Court.

vilktus mokesčius o ypač posmerti- 
nės, nes nuo Naujų Metų bus užvesta 
nauja Finansų knyga, todėl gerbia
mieji nariai meldžiame užsimokėti vi
sus mokesčius iki Naujų Metų. Taip
gi bus rinkimai naujų viršininkų ant 
ateinančių 1913 metų. Katras są
narys neužsimokės savo mokesčių ant 
šio mitingo, gruodžio mėnesyj, tąsyk 
po Naujų Metų bus priverstas užsimo- 
kėt 1 dol. bausmės be jokio išsiteisi- 
nimo piagal nutarimą draugijos. Su 
pagarba,

Petras Andrejauskis, Pirmininkas, 
Dom. Kadzievskis, Fin. Rašt.
A. J. Kasparas, Prot. Rašt., 

3416 Auburn Ave.

Pigiai ant pardąąŲno . karčema tarp 
lietuvių apgyventą.^ Ųjiežastis par
davimo įtad 
lietuviškai.
Boyle, 1448 
go, HI.

savininkas negali kalbėti 
■ Atsi^aĮukite: Klein & 
So. Jefferą® St., Chica-

Parsiduoda grosefhė ir Ice Cream 
Parlor ,tarp licturSį! ‘apgyventa, par- 
siduos labai pigiai^1 Priežastis par
davimo, kad saviniŠkas išvažiuoja Eu
ropon. Atsišaukite, 3258 So. Mor
gan st., Chicago, Ill/ (48—50)

su

2200.

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškau darbo už bučerj, suprantu 

savo amatą atsakančiai. Jaigu kam 
bučiau reikalingas lai atsišaukia:

Julijonas Vilnius,
1705 So. Canal St., Chicago.

(50—52)
in.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS
Labai pigiai parsiduoda geras mu 

rinis namas ant Morgan St., netoli 
33-čios. Namas 3 augštų; apačioj 
puikus storas ir 4 geri pragyvenimai. 
Parsiduoda su labai geromis išlygo
mis, kadangi jis turi būti trumpu laiku 
parduotas. Kam reikia gero bizninio 
namo ant Bridgeporto, tegul nepra
leidžia šią progą. Platesnėms apie tą 
namą žinioms kreipkitės į
JONO M. TANANEVICZIO BANKĄ, 
3249-53 So. Morgan St., Chicago, Hl.

Halsted Furniture Co.
1936-1938 S. Halsted St., tarp 19 ir 20 gatv.

Didžiausia Rakandu Krautuve 
Ant West Side. PINIGAIS ARBA ANT IŠMOKĖJIMO, 

Ateikite pamatyti šiuos pigumus.

Paieškau Povilo Alvinskio, paeina 
iš Plauškinių sodos, Žarėnų vol., Tel
šių pav. Išvažiavo į girias Minn., 
valstijoj, jau visi metai. Nežinau kur 
jis dabar randasi. širdingai prašau 
atsišaukti:

D. Jankevičia, 
2301 So. Oakley Av., Chicago, UK

ADMINISTRACIJA DS-STS3 ŠV. 
JUOZAPO - AIM. SM. 

Juazapas "’alaudauckas, Prez., 
3234 Illinois Ct.

Ant. Petrokas, Vice-Prozidentac, 
4341 S. Hermitage A v.

Juozapas Palekas, Prot. Rait. 
4520 S. Marshfield Av.

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

Stap. Anueiauskis, Iždininkas, 
4617 S. Hermitage Ave.

ADMIN7JTRACIJA L. I.. IT. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

‘KATALIKO " KLIUS O 
M3MINISTRAOU A.

EDWARDSVILLE, PA. 
j Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinską?, Raštin., 

238 Slocum St.

TĖMYKIT LIETUVIAI!
TAUPYKITE PINIGUS!

"Lietuva" Paskolijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

36-ta Serija prasidės Utarninke, 
Lapkričio 5-tą dieną 1912 m. Susirinki
mai atsibuna kas Utarninkas Stą vai. 
vakare Dom. šemaieio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl . kiekvie
nas ar . viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų ,i. mokant po kelius cen
tus arba dolerius j savaitę, galima 
surėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6’4 metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiamo Lietuvius ir 
tuvaites prisirašyti.

Virš minėta Dra gija (Spulka) yra 
po priežiūra valstijos Dlinois ir ’rra 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų , 
lygų del pirkimo arba budavojimo Na
rių ant •/’•no morgiėiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų }opierų.

Su guodone,
Laz. Katutis, Prezidentas, 

710 W. 18 St.
J. P. Ewaldas, Sekreto.’iis, 

3236 S. Morgan St.
Phones:—Yards 2716—Wabash 

Mykolas J. Tananevicze, Kasicr.
670 W. 18 St.

Paieškau Barboros Montviliutčs gi
minaitės, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Sereikio vol., Ligonų par. Atsišau
kite:

Jonas Beltrušaitis, 
1308 — 51 Court, Cicero, III.

(50—52)

REIKALAUJAM AGENTŲ.
Kas nori užsidirbti po keletą dole

rių vakarais be jokių iškaščių, tas tu
ri prisiųsti 10c. krasos ženklelį, tai 
apturės musų kataliogą su 300 pa
veikslėlių, paveiksi iškas jubilerijos su 
informacijom.
THE STRUPAS PHOTO JEWELRY Co.

123 FERRY ST., NEWARK, N. J.
(50—52)

’Šitas Fonografas su 
didele triuba, gvaran- 
tuotas, su 5 re-®Q 
kordais dykai. w

Šitas didelis čysto aržuolo 
“chiffonier” kaip ant pav. 
su 5 stalčiais ir gražiom ren- 
kinom, parsiduodavo papra
stai už $7 50, dabar $3^98

V•«
Šita aržuoline komo
da, su dideliu francu- 
zišku veidro- SO 
džiu, $15 vert.

Lie-

yra

2200.

Paieškau pusbrolio Ignaco Baublio, 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kūrenu par. Pirmiau gyveno Minn. 
valstijoj. Meldžiu atsišaukti:

Ignacas Bylota,
Box 22 Stackport, N. Y., Col. Co.

Reikalingi trįs pardavėjai prie dra
bužių. Turi mokėti savo darbą. Ge
ras užmokestis ir darbas ant visados. 
Atsišaukite tuojaus, 

Klein Bros.
Halsed, 20 St. ir Canalport Av.

Paieškau savo brolio Daminįko Kap- 
turaueko, paeina iš Kauno gub. Jur
barko par., Skirsnemunės sod. Ameri
koje gyvena 12 metai, pirma gyveno 
Manchester, o aš esu Amerikoj jau 9 
menesiai. Prašau atsišaukti:

V. Kapturauckas,
653 W. 14 Place, Chicago, Dl.

r-------------------
ADMINISTRACIJA PP-STeB 

MATEŪšO AP_ii T ALO
■* Petr. Andrejauckas Pirm.., 

918 — 33rd lt.
Antinas Mazelauskis, Pajebit inkas,

3244 S. Morgan St.
Nikodimas Overlingas, Ei U. Prot^

3245 S. Morgan Sv.
An(anas Kasparavičia RaSt. Fin, 

3416 Auburn Ave.
1 Kazimieras P. Birus, Išdinf įkas,
į 918 — 33rd Street.

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

ŠV.

SUSIRINKIMAS.
Šv. Stanislovo Dr-ja turės 

priešmetinį susirinkimą, nedėlioj 15 d. 
gruodžio 1-mą vai. po pietų šv. Kry
žiaus parap. svetainėje 46 ir Wood 
gatv. Kievienas privalo asilankyti, 
bus rinkimas naujos administracijos ir 
taipgi daug naujų reikalų. Už nepri- 
buvimą bausmė $1 be jokio išsikal
bėjimo.

Paul P. Baltutis,
3253 So. Morgan St.

savo

Paieškau savo giminaičio ir draugo 
Pijušo Jonkaičio, Petro Biskio, prieš 
du metu gyveno abudu Waterbury', 
Conn., o dabartės nežinau kur gyve
na, 
rašo:

Du storai išrandavimui.
Išrandavimui du storai su 

penkiais pragyvenimais, po 
numeriu 3200-3202-4 South 
Ashland a ve. Gera proga 
lietuviui kampinfame store 
pradėti karčiam^, p antrame 
store gera vieta? Uždėti bu- 
černę ir grosernę.
•kite į: J.
Banką: 3253 So. ?

Atsišau-
nanevicio 
organ st.

Meldžiu atsišaukti ant šio ant-

Box
Pijušas Yonkąitis, 

967, Woodlawn, ■ Pą.

PASINAUDOKITE Iš GEBOS 
PROGOS!

Šita pilno didumo varine lo
va su 2 col. stulpais, gvaran. 
gerai dėvės, vertes GR 
$10, musų kaina.......

KONCERTINOS

Šita didele skurine Sofka (kaip ant pav.) ge
rai padirbta, ir puikiai išmarginta, gerai dė
vės, mes parduosime dabar tiktai S7.98 
po.............................................................v I'

W. J. STANKŪNAS
Goriausias lietuvis

feV. MYKOLO DH-SXBM WILVES- 
BAERE. PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras PiiecKas, l'rezidenl as, 
462 E. South St. ' 

kntanas šeškevišius, Vice-pre'udes'tas, 
501 New Grant St.

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

Inzim. Deltuva, Finansų Seki. 1-m.is, 
96 Logan St.

if tats Liaukos, Finansų Sekr. 2-rar, 
425 S. Grant S..

Juozai šnipais, Kasierif®, 
386 New Gro.t Si

Susivienijimas Brolių Lietuvių Tau- 
tiškaPašelpinė Dr-ja, praneša, kad bus, 
galima įstoti i minėtą dr-ją be jokio 
įstojimo. Pašelpos 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 dieną lapkričio 
šių metų, A. Valančiaus svetainėje 
1732 S. Union st., Chicago, Illinois.

(45—50)

Paieškau giminaičio Vincento Sno- 
rio, paeina iš Kauno gub. Šiaulių pav? 
Papilės par., 10 metų kaip Ameri
koje. Jis pats arba kas kitas malonės 
man pranešti: .

Jonas Stapinaviče,
N. Main St., Ansonia, Conn.

PASISKUBINKITE TraftTSAKVTT
"PERKUNĄg.. >- ■

Juokų, džiaugsmoj; nuliūdimo ir su
siraminimo laikraštis.

• T‘PERKŪNAS” eis kaš mėnesį nuo 
staibio men. 1913 m.

Kaina metams tik $1.00.
Prenumeratą ir rankraščius meldžia

me siųsti tokiuo adresu:
"PERKŪNAS",

kP. O. BOX 290, WATERBURY, CONN.

Lyon & Healy Majestic Koncertinos ir 
Italiszki Armonikai yra pirmybe 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 
S15O.OO. Mes imame jus sena Koncertina 
mainoms kaipo dali pirmo inmokejimq. I; 
dant patarnaut tiems kurie neęali pribūti 
dienos laike, mes turime speciahszka repre
zentantą kuris atsilankys p&s jus vakarais 
su samteliais. Siuskit atvirute in muša 
koncertinos departamenta o aplaikysite pui
ku koncertinų ir armonikų katalioga (iliu
struota spalvose).

fotografistas Ohicagoje.... 
nes per daug metų dirbau 
pas Rashinską ir kitose vie
tose. Dabar atidariau savo 
locną 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.

103

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda bučemė ir grosemė, 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)

DOVANOS.
Fonografas vyriškas arba moteriškas 

paauksintas laikrodėlis (kišeninis) sta- 
lavas laikrodis su muzika, armonika, 
mašinka rašymui ir kuknios rakandai, 
jaigu norėtų gauti viską dykai kaipo 
prezento tuomet rašykite • prašydami 
išsiųsti informacijas, prisiųsdami vieną 
pačtos stempą atsakymui.
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO., 
Dep. A. 18, 115 E. 7 st., New York City 

(47—50).

Wabash Ave. & Adams St.

turėt
ateik
3452

administracija draugystes 
, SV. JURGIO KAREIVIO K. 
L WILKES-BARRE, PA.

Laukus. Prezidentini, 
425 S. Grant t.

Stanciką, Viee-prerid., 
57 Oak Lane. 

Pieckis, Prot. Sekr., 
462 E. South S?.

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

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

J Anekaitis, H Fin. Sekr., 
New Grov.i St

J.
Parsiduoda pigiai farma su budin

tais 40 akerių Michigan State. Far
ma randasi labai gražioj pozicijoj ar
ti vandens. Atsišaukite į J. M. Ta- 
nanevičlo Banka, 3249-53 So. Mor
gan St., Chicago, Ill. *

į.------------------
ADMINISTRACIJA SALDŽIA3BIOS
SIBDIES V. JĖZAUS'DRAUGIJOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

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

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

57inc. Grigaliūnas, Finansų Raštinink.,
1906 So. Union St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

AHA! TAI VA KUR REIKIA 
' EITI!

Pasakys taip kiekvienas gerų teat
ralių vaidinimų mylėtojas, perskaitęs, 
kad Dramos Draugija stato scenoje 
pirmu 
puikią 
NES., 
atlikta
1912, Hui House Teatre, kampas So. 
Halsted ir Polk gatvių. Pradžioj ir 
tarpakčiuose bus iškilminga vargonų 
muzika 
Pocių.
Tikietų 
anksto
mos Draugijos sąnariai, o taipgi "Ka
taliko" ir Lietuvos" Redakcijose.

(50—51)

Parsiduoda karčema labai geroj vie
toj, tarp lietuvių apgyventa, 
šaukite: J. žukatskas, 370 E. 
sington Ave., Kensington, Ill.

Atsi-
Ken-

syk Chicagoje G. Sudermanno 
keturių veiksmų dramą JONI- 
Taip ir yra. šis veikalas bus 
nedėldienyj, gruodžio 22 d.,

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DID2. 
t. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
JAITELIŲ ANT TOWN OF LAKE.

J. Klimas, Pirmsėdis, 
18 >3 W. 45 St.

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

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

A. Čia pas, Fin. Rašt.
4742 S. Hermitage Ave.

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

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

(V. Jasulaitis, Gvardijos Adjutantas, 
L. Boniaviče, Gvardijos Marsalga.

per musų žinomą artistą p.
Pradžia 7:30 vai. vakare, 

kainos visiems prieinamos. Iš
tikšėtus pardavinėja visi Dra-

GERA PROGA.
Parsiduoda groeernė ir bučernė už 

pigę kainą. Biznis išdirptas labai 
gerai, ir geroj vietoj, lietuvių apgy- 
veutoj ir kitų tautų. Pardavimo 
priežastis skyrimas dviejų savininkų. 
Kas nori gero biznio, kreipkitės ypa- 
tiškai ant sekančio antrašo: Misevič <£■ 
Košis, 136 <C- Deodas St., Indiana Har
bor, Ind. (50—52)

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėlis gvarantuo- 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gerai 

laiką laikantį, labiausiai naudojami 
keliauninkų, kurie turi daboti laiką. 
Speeiališkas pasiulijimas. Mes nusiųsi
me šitą laikrodėlį kiekvienam C.O.D. 
už $5.75 ir expreso kaštus del peržiū
rėjimo. Jei nepatiks, nemokėk nei cen
to. Už jį kitur mokėtum $35. 
paauksuotas lenciūgėlis dovanai 
kiekvieno laikrodėlio. Key

EXCERSIOR WATCH CO.,
904 Athanaeum Bldg., Chicago, Ill

Išgydysiu Jus 
SnETI NUO PAS LAP
UI V Ub TINGU LIGŲ.

Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 
dysiu jus an 
visados. A 
gvarant uoju 

kiekvien am u 
fanedinima 

uris atšilau 
kys in mano o 
fisa. Asz isa 
gydysiu jus ui 
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 k u- 
rias asz pats 
importuoju.
Dabar laikas

iszsigydyti Ir būti sveiku. Rodą ir isz- 
•nnMiaavojimas dykai, ar gydysiesi ar 
no. Ase pritaikysiu mano mnza uzmo* 
kesni, pagal jusu iszgaĮėjima. Netruk
dyki bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu iietuviszkai.
Western Medical Institute

1827 Blue Island Ave., 2 lub. virssnl 
kos, prie 18tos gatves, Chicago, 111.

DR. RENFER, Specialistas.
Vai. 8r. iki 8:30 v., ncdel. 8r. iki!2diea

Specialistas kuris 
iszgydo ko kiti negali.

14k. 
prie 
904.

Pabaigoje Lapkričio men, išeis iŠ po spaudos

Amerikos LieLtiviu

Kalendorius
1913 metams, sutaisytas J. ILGAUDO

Iš turinio kalendoriaus reikia paminėti keletą 
svarbesnių straipsnių: Kodėl viskas brangsta, Kaip ir 
ką mokintis, Dailė ir proletarijatas, Chronika revoliu
cijos judėjimo Rossijoje, Vilnys, Gyvenimo Tikslas, 
Ar bus blogi metai 1913, ir daugybe įvairiausių statis
tikų ir šiaip gyvenime reikalingų žiuių ir informacijų. 
—Šitas kalendorius yra labai naudingas ir būtinai rei
kalingas kiekvieno lietuvio namuose. Puikiai iliustruo
tas. Prisiųsk mums 26c pinigais ar stempomis, o męs 
prisiusime šitą KALENDORIŲ tamstai į namus kartu 
su 36 puslapių KIŠENINIU KALENDORIUMI 1912, 
1913 ir 1914 metams dovanai.
AGENTAMS puse 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.

Vyriausybe susivienijimo
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.

J. M. Tananeviee, Pirmininkas,
3244 .S. Morgan St.

J. Ridikas, jxasierius,
3200 Illinois Ct.
M. Kadzievskis,

2118 W. 20th St.

T. M. D. suteikia savo tautiečiams 
puikią Kalėdų dovaną dr. V. Kudir
kos raštus už $3.00, 6 didelės knygos 
tik $3.00. Draugijos nariai moka 
tik $1.50. Naudokitės šita proga. 
Paskiau vėl pabrangs iki $5.00 No
rintieji gauti šitas knygas atsišauki
te į Draugijos knygių pas Vincą Mi, 
šeiką, 3149 So Halsted St., Chicago, 
Illinois.

Daug .pinigų 
tik apsukraus

t Nauja Lietuviška 

į^lPtlEKA
• ' — - ---- ’ - - d4

4 
4
4
4
4 4
4
4
4
4 
4
4

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTES 
i šV. JUEGIO R. ir K.

Kas. Naugžemis, Pirmsėdis, 
3202 Auburn Ave.

Joe. Gurinskas, PagelbininkaB, 
3347 Auburn Ave.

Ign. Mateliunas, Prot. Raštin, - 
1424 So. 49 Ave., Cicero Ill.
J. S. Palyanskas, Fin. Raštin., 

8325 S. Morga s St.
' IHae. Stankus, IšdinlnktĄ 

2934 — 29 Sfc

NARIŲ DOMAI!
Lietuviška Teatrališka Draugija šv. 

Martino, turės savo priešmetinį susi
rinkimą, nedėlioj 22 d. gruodžio (de- 
cember), 1912 m., 1-mą valandą po 
pieių, Šv. Jurgio K. parapijos mo
kyklos svetainėje ant kampo 32 place 
ir Auburn avė. Svet. No. 16. Kiek
vienas narys privalo pribūti ant šio 
susirinkimo, nes liūs labai daug svar
bių reikalų ant apsvarstyme.

PASARGA: Taipgi kiekvienas na- 
rys privalo užsimokėti visai savo už-

ANT PARDAVIMO KRAUTUVĖ.
Ka snorite gyventi lengvai, pada

ryti ne tik gerą gyvenimą, bet ir pi
nigus, tai pirkit krautuvę (Storą), 
kur randasi tirštai lietuvių apgyventa, 
labai geroj vietoj, arti fabrikų. Ga
lima parodyti knygos kiek "cash" 
padaroma ant dienos, 
nereikia nei mokslo, 
žmogaus.

Priežastis pardavimo, tur išvažiuoti 
į Penusylvaniją, nes po mirusio tėvo 
aplaikau namus ir krautuvę. Kas 
greitai atsišauks, gaus pigiai, nes no
riu greitai parduoti, atsišaulęit Jaišlp; 
daugiau paaiškinsiu, arba patįs atva
žiuokit.

Jei pirkaite kelionės lėšas sugrą- 
žįsime. Turiu gerą naują namą ant 
pardavimo Grand Rapids, gražus yra? 
gyvenimas, miestas dailus, daug lie
tuvių draugijų, bažnyyčia ir lietu
viškas kunigas. Darbai eina gerai ir 
darbai lengvus ir švarus. Kas pirks, 
tas nesigraudins.

J. Bizauskas,
414 W. Leonard st., Grand Rapids, Hl.

(50—51)

* Aš atidariau d 
,.4 Artieką. Aš ūžia] 

dtiokleš, ir gerią! 
'4. ' geriausius rusišku 

pat užlaikau visolį 
^•tėvynes. Ateikite

F. FRANK,
4 3462 S. Halstėl 
t“ Telefonas $ 
•j. 4.4.4.4.4.4.4-4-  4-4-4-4' 4

lętuviška 
vert š gy- 
Bjarrkj ir 

Aš įaip 
!slš ienos 
Ikriiiti.
orius
r.t‘ ^5 g

4
4
4 
4

J. W. ZadiSwicz 
NOTARAS

Ištiria abstraktus perkantiems 
namus ir padirba visus kitokius 
legališkus dokumentus, Ameriko
niškus ir Europiškus, Asekuruoįa 
namus nuo ugnies ir ciklono atea 
kančiose kompanijose ir skolina 
pinigus ant pirmo morgičiaus.

Kreipkitės prie tantiecelo karte zra 
atsakantis o visados gausit teisinga pa- 
tarnavima. Prieszai Szv. Jurgio bara. 
911 W. 3 3 rd St. Tel Yard 5423

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

*
*
*
*
*
*
*
*
*
* . 7^
\1/

Telephone Canal 37.

DR. J. L. ABT
Pasekmingai gydo visokias ligas.

1832 S. Halsted St. Chicago 
Vai. 8 iki 9:30 ryte. 4 iki 5 po pietų, ir 
nuo 6:30 iki 7:30 vak. nedel. Šiki 10ryte

*

* n

baro
****>K^*>K*^OK*******X*****X
I DR. O. C. HEINE | 
* 
x 
x 
X 

•X
* ao metų vienoje apygaraoje,
J*************************.

*
DENTISTAS £

Kamp. 31mos ir Halsted gatvių
Ofisas viršuj Aptiekos *

15 metų vienoje apygardoje. *

r-2MYKITE LIETUVIAI!
Visiems žinomas lietuviams Jonas 

Kučinskas, kuris užlaiko Kriaučių ša- 
ą i o nuin., 23'8 Slpcum Ave. Kingston, 

r'a., užsidėjo , didelį, skaitlių lietuviškų 
uiygų. Todėl reikale pirkimo knygų 
meldžiame kreiptis ant žemiaus padė
to

geriausia®
Žmonės supran- 
tanti vertę geros % 
rugines degtinės 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Hoteliuo- 
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už- 
ganėdina kiekvieną žmogą. 
Nusipirk bonką savo šeimynai.

s Reikalauk S-O-L-O

Teisingai padaryta degtine iš P 
nepaprastai puikaus mišinio.

, Per daugeli metų sendinta
X balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai.
Frimniai švelnios 

prieprovos daro 
SOjLO degtinę 
s. geru vaistu 

šeimynų 
| \ va r r toj i-

mui.

anrašo:
Jonas Kučinskas,

238 Slocum Ave..
Kingston, Pa.

STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago, 
216 W. Madison St

11



KATALIKAS

Į m || VIETINES ŽINIOS?ĮŽ
ninkai mažiausiai gauną 
mokesties. Pirmiau mat 
tramvajų kompanijos atsto
vas tvirtinęs visai priešin
gai, būtent, kad Chicagoj 
mokestis yra didžiausia.

Mahon kalbėjo, kad Oak
land, Cal. darbininkai po 10 
metų tarnystės imą 40 cen
tai valandoje; Edmonton, 
Alberta, darbininkai gauna 
37 centus valandoje ir uni
formą; Winnipege kompa
nija moka 32c. ir unifor
mas; Helena, Mont ir Van-

nių, neturėjusių ką veikti 
ir visiems mokėta riebios 
algos.

Ateityj norima dar dau
giau žmonių atleisti.S. Širdies V. Jėzaus dr-jos 

susirinkimas.
Gruodžio 1 d. šv. Jurgio 

par. salėje, ant Bridgepor
to, Saldž. Širdies V. Jėzaus 
dr-ja atlaikė savo priešme- 
tinį susirinkimą. Sekan
tiems metams išrinkta dr- 
jos valdyba: pirmininku B. 
Butkus, vice-pirmininku J. 
Evaldas, prot. rast. Anta
nas Mosteika, fin. rast. V. 
Grigaliūnas ir išdininku Jo
nas Bijanskas (Pereitame 
“Kataliko” numery j valdy
ba buvo klaidingai pagar- couver darbininkams moka- 
sinta, taigi šiuomi toji klai- ma 35c. po 5 metų darbo, 
da ir pataisoma).

Saldž. Širdies V. Jėzaus 
draugija jaučiasi, kad ji 
jau yra pralenkusi kitas vi
sas draugijas savo turtu ir 
narių skaitliumi. Be to 
turi savo locną knygyną, 
kuriame randasi įvairiausio 
turinio knygų pasiskaity
mui.

Draugi j on gali rašyties 
visi jauni vyrai lietuviai ka
talikai; priimami tik lig 30 
metų amžiaus. Įstojimas 
tik rienas dol. Be to kiek
vienas draugijos narįs už 
vieną dolerį visiems me
tams gauna didžiausią lietu
višką laikraštį “Katalikas”.

A. Mosteika, raštininkas.

Gi Cliicagoje augščiausioji 
mokestis išnešant! tik 
valandoje.

30c.

Vaikų darbas.
Ant Town of Lake būre

lis vaikiščių, bežaidžiančių 
prie ugnies užkampyj tarp 
43, 44, Wood ir Honore 
gatvių, sumanę ypatingu 
budu pasilinksminti, būtent 
indioniškai — sudeginti gy
vą nelaisvi ugnyje. Vienas 
vaikas atsinešė nuo naujai 
pastatyto namo kibirą der- 
vės (smalos), o kitu du nu
tvėrė 6 metų vaikiuką V. 
Mikutisą (?), lietuvį, bever
kiantį aptepė derve ir įstū
mė ugnin. Persigandęs 
vaikelis savo kliksmu 
“Ma” atkreipė d omą praei
vių, kurie niekšus išvaikė 
ir Mikutisą išgelbėjo .nuo 
mirties.

Vaikelis liko visas apde
gintas, daugiausiai apdegu
sios kojos. Pagelbon pa-

Uždarinėja urvus.
Miesto majoras Harri

son andai liepė uždaryti no- 
torinę Tuckhorno smuklę 
vidurmiestyj, kuri buvo 
plačiai garsi savo nemora- 
lybėmis. Kiti saliuninin- 
kai persergėta. Daug įvai
rių niekybių kalbama dar 
apie dabartinio policijos 
viršininko brolio saliuną 
ant kertės Randolph ir 
Dearborn gat. Tenai esan
tis urvas vardu Deleware 
ir nepanaikintas. Po
licija neperdaug prie jo 
kimba. Mat, savininkas 
“pažįstamas”.

Pilietybės mokykla..
Kiekvieną seredą atsibuna 

lekcijos “Aušros” svetainė
je, ant Bridgeporto, kaip 
liktis šios šalies piliečiu ir 
koki yra ateiviams iš to 
svarba. Lekcijas suteikia 
dr. A. L. Graičunas, K. 
Kasputis ii’ kiti.

Bet subatos vakare, 14 d. 
gruodžio, š. m., 7 vai. va
kare, atsibus tam tikra spe- 
ciališka lekcija, kurią iš
guldys vietiniai miesto val
dybos natūralizacijos — 
kvotėjai.

Lietuviai — nepiliečiai, 
pasinaudokite iš progos ir 
skaitlingai atsilankykite.

Naujas pirmininkas. Vo
kietijos naujos; parlamento 
sesijos pirmininku išrinkta 
atstovas Kaempf. Parla
mentas andai . apkalbėjęs 
valgii; brangumo Vokietijo
je priežastis; >tuo tarpu nie
ko ypatingo ir galutino ne
nutarta.

Naujas aviatorius! Iš 
Madrido rašei, kad Ispani
jos karalius Alfonsas pra
dėjęs mokinties aviatorys- 
tės. Instruktorių parsitrau
kęs iš Anglijos. Karalius 
neturi ką veikti.

Socialistų laikraštis 
neišeina.

Socialistų laikraštis “Chi
cago Evening World”, ofi- 
cialis raudonųjų organas, 
andai sustojęs ėjęs, vadina
si, nusibankrutijęs.

Marcus Hitsch, perstaty
toj as žmonių, kurie turi 
$35.000 paskolinę spauzdi- 
namoms mašinoms, prašęs 
teismo paskirti turtų glo
bėją. To viso priežastis — 
direktorių nesutikimai ir 
prastas finansų stovis. Kal
tinami ir unijiniai presma- 
nai, kurių reikalan sukišta 
daug pinigų. Norima rink
ti aukas ir nors tuo budu 
laikraštį palaikyti.

Išėjo aikštėn, kad koksai 
tai palūkininkas skolinęs

T. M. D. 22 kuopos susi
rinkimas.

Musų prašoma* pranešti 
visuomenės žiniai,- jog Tėv. 
Myl. Dr-jos 22 kuopos val
dyba savo posėdyj nutarusi 
perkelti šios kuopos susi
rinkimus iš p. J. Ridiko 
svetainės į “Aušros” sve
tainę, 3149 So. Halsted st. 
Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks gruodžio 21 d. 
š. m., tai yra subatos vaka
re 8-.se. Prie kuopos butą 
narių į 120, o iki šiol yra 
užsimokėjusių tik 33 nariai. 
Knygos “Dr. Garmaus pa
skaitos” jau pasiųsta šiai 
kuopai, laukiama kasdien 
ateinant. Nariai, kurie dar 
neužsimokėjo arba norin
tieji įstoti T. M. D., ateisi
te susirinkiman paskirtame 
laike.

.Visa šalis suparaližuota. 
Visame Meksike stovis ne
persimainęs, revoliucionis- 
tai visą šalį laiko suparali- 
žavę; kaip pirklyba, taip 
pramonė visiškai sustojus. 
Piliečiai patįs ginkluojasi, 
kad apsigynus revoliucio- 
nistų-plėšikų.

Pasimirė milžinas-mote- 
riškė. Kanados mieste Ot
tawa andai pasimirusi mil- 
žinas-moteriškė, svėrusi 780 
svarų! Reikėta padirbdinti 
specialis karstas. Buvus 
sunkiausi pasaulyj moteris.

Sniegas. Pastaraisiais 
laikais Šveicarijoj prisnig- 
ta daug sniego, kas pasku
bino žiemos sezono sportus.

kviesta d-ras Brenza, kuris i laikraščio leidimui pinigus
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S. L. A. 36-tos kuopos «. 
susirinkimas. .

Pereitoj nedėlioj S. L. A. 
36 kuopa, ant Bridgeporto, 
atlaikė savo pusmetinį susi
rinkimą, kuriame išrinkta 
ateinantiems metams se
kantieji viršininkai: V. Pa
plauskas pirm., E. Mockus 
vice-pirm., dr. A. L. Graiču
nas — daktaras-kvotėjas, 
Andrušunas prot. raštinin
ku, V. Pūkas finansų rašti
ninku ir išdininku senasai, 
advokatas F. Bradchulis.

Kanada ginkluojasi. Ka
nados parlamentan premie- 
ras Borden įnešęs reikala
vimą sutaisyti Kanadai ka
ro laivyną. Premieras pa
reikalavo $35.000.000 trims 
milžiniškiems karo laivams. 
Regis, parlamentas tą pre
mier© reikalavimą priims. 
Tie laivai bus skiriami Bri
tanijai, bet kuomet Kanada 
sudarysianti savo locną lai
vyną, tada.Britanija tuos 
karo laivus sugrąžįsianti 
Kanadai.

turįs viltį išgydyti.
Svarbiausias kaltininkas 

turėjęs but -koks tai 
tis 15 metų.

• Tokiems jauniems 
dariams turėtų but 
apynasriai.

lenku-

pikta- 
uždėti

ir ėmęs dideles palukenas. 
Viso jis turėjęs paskolinti 
arti $60.000.

Be to ir darbininkams re
dakcija palikus kalta 
$8.000.

Spekuliantams nepasisekė.
Pereitoj pėtnyčioj užda

rų spekuliantams nepasise
kė su spekuliacijomis. Tu
rėjo parduoti labai pigiai 
daugiau pusės milijono 
kiaušinių po 20 centų už tu
ziną. Norėta tų kiaušinių 
parduoti dar daugiau, bet 
nebuvę pirklių. To papi gi
nimo priežastis tas, kad 
spekuliantai ledaunėse turi 
daug kiaušinių, kad tuo tar
pu visuomenė nenorėjo jų 
pirkti angštoinis kainomis. 
Gi kiaušinius ilgai laikyti 
irgi negalima. Aplink Nau
jus Metus, sakoma, kiauši
niai taip atpigsią, kad bus 
galima gauti už 10c. tuzi
nas.

Nugrimzdo burinis laivas.
Pasklydus žinia, kad Mi- 

chigano ežere nugrimzdęs 
burinis laivas “Rouse Sim
mons”, kuris gabenęs aglai- 
tes į Chicago, Su juomi 
nuskendę 16 žmonių ir lai
vo kapitonas Frank Schue- 
nemann. Kapitono pati ir
gi buvus ant laivo. Kai kur 
atrandama ežere pliudu- 
riuojančias aglaites. 
vas nugrimzdęs nuo 
kios audros.

T. M. D. susirinkimas.
Gruodžio 17 d., utarninko 

vakare, 8 vai., atsibus Chi- 
cagos Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos centro susirinki
mas Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23 place. Geistina 
butų, kad visų kuopų pa
siuntiniai atsilankytų. Su 
pagarba,

Laikina Valdyba.

Sušaudė pasiuntinį. Mek
siko revoliucionistų-žmog- 
žudžių drąsus vadas, Emil 
Zapata, nesenai sušaudęs 
vieną Meksikos valdžios at
stovą, kitas gi suspėjęs pa- 
sprusti ir apie tai valdžiai 
pranešęs. Meksiko valdžia 
pas Zapatą buvo pasiunčius 
du atstovu su taikos dery
bomis, bet Zapata nematąs 
reikalo su valdžia taikin- 
ties. Visgi tai žvėriškas 
atsitikimas.

Lai- 
smar-

Menkiausioji mokestis 
Chicagoj.

Tramvajų darbininkų at
stovas, M. D. Mahon, tre
čiųjų teismui perstatė pri
rodymus, kad mieste Chica
go iš visų didesnių miestų 
Suvienytose Valstijose ir 
Kanadoj tramvajij darbi-

McCormick mažina išlaidas.
Naujas pavieto Cook ta

rybos pirmininkas McCor
mick piimomis savo valdi
ninkavimo dienomis paleido 
iš darbo 33 Bartzeno bi- 
čiuolius, kurie McCormi- 
cko nuomone esą nereika
lingi ir delei jų pavietas 
metais veltui išleidžiąs $59- 
040. Ateityj tie pinigai 
busią suvartojami kitoniš- 
kesniems tikslams. Naujas 
pirmininkas sako, kad prie 
Bartzeno buvęs labai pras
tas šeimininkavimas, ka
dangi užlaikyta daug žmo-

“Aušros” dr-jos prelekci- 
jos, 15 gruodžio 1912 m.
1) Ant Bridgeporto, 

“Aušros” svetainėj, 3149 
So. Halsted str., bus skai
tytas referatas Pruseikos 
temoj: “Krikščionybės eko
nominiai pagrindai”,

2) Ant Town of, Lake 
“Aušros” svetainėj, 1800 
W. 46th str., skaitys A. La-‘ 
lis temoj: “Iš historijbs 
kultūros”.

mo.

Neatsargumo auka.
Tiems, katrie rūkydami 

cigarus gula lovon, praneša
ma sekantį atsitikimą, bu
vusį po numeriu 490 India
na gat. Ten gyvenantis 44 
metų Dom. Nikas andai su 
rūgstančiu cigaru atsigulė 
lovon ir per neatsargumą 
užmigo. Išbudo paskui liep
snose, kurios sunaikino 
vą ir jį patį apdegino*.

lo

( ADVERTISEMENT).

Greitai ir užtikrinančiai.
Svarbiausias reikalavi

mas ligonio yra, kad vais
tai veiktų greitai ir užtik
rinančiai. Jis taipgi tikisi, 
kad skonis butų tinkamas, 
kad vaistas nepadarytų jo
kio skausmo arba paprati- 

Tokiu vaistu yra Tri-
nerio Amerikoniškas Kar
taus Vyno Elixiras. Gali- 
lite visados tikėtis greito ir 
tikro palengvinimo, varto
jant šitą gero skonio vais
tą. Jis yra nepavojingas, 
smagus ėmimui ir naudoja
mas išvalymui ir sustiprini
mui visų organų, per ku
riuos maistas pereina. Tuo- 
mi pasiaiškina, kodėl jis 
yra vaistu daugumoj iš pa
žiūros skirtinų ligų, kurios 
po ištyrimui vienok gali tu
rėti vienodą pradžią ir vie
nodus symptomus. Jaigu 
šie symptomai yra konsti- 
pacija, blogas apetitas arba 
nusilpnėjimas, vartokit Tri- 
nerio Amerikoniškąjį Kar
taus Vyno Elixirą. Aptie- 
kose. Jos. Triner, 1333 — 
1339 So. Ashland avė., Chi
cago, HL

į?

' v.;;

^pkoriėso^
Dabartinės šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti 

Europon yra sekančios:
Į kr a jų. čia paduodame kainą kelio per vandenį: 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 i visas dalis svieto, jaigu reikalas pa
rašyk iš kur ir į kur nori važiuoti, o mes kainas paduosime koteisingiausiai.

KAINOS EUROPOS GELEŽINKELIŲ:
Tarp ir Tilžės Eydkunų

Bremen $5.20 $5.25
Hamburg $4.85 $5.00
Antverpen $6.95 $7.10
Rotterdam $6.90 $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 
.52y2 

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 1 
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 į 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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