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Kristus gimė 
z Kokia brangi krikšeiofil© 
širdžiai žinia! Kokia tai 
svarbi mums diena!

Kristus gimė! ?
Kam? Kad pasaulin at

nešus nuvargusiai žmonijai 
ramybę ir amžinąjį gyveni
mą, kad suteikus IšganynYė 
raktą.

Ir dar užgimė Jis taffi-. 
kad butu prie kryžiaus pri
kaltas, nes tasai Išganyme 
raktas Jo kančioje pašlčp- 
tas. '■ i

Užgimė, kad dar mažrdy- 
tį, dar vystykluose supiani^ 
piktasai Erodas jau nužu
dyti Jį taikytus. ..... ,

Kristus gimė! k-:v>.
Atgimkime ir mesj. kad. 

Jisai galėtų ir musų širdy
se gimti.

Testa buna musų širdį? 
nūdien, kaip nekalto kūdi
kio malda, testa buna jos 
meilės ir teisybės altoriais..

Ir ne tik nūdien, bet vi
suomet. -

Juk tam Kristus gimė. \
Kristus tai meile! vr-.Z

Kristaus užgimimas ■— 
tai meiles ir teisybės užgi
mimas. - ■

Neužmirškime! ...
Kaip Kristus gimė, kad 

kentėjus ir per tą savo kan
čią laimėjus, taip ir Meile Y- 
Teisybė, kolei laimės, oi, 
daug iškentėti pirma turi..

Tatai ir atsiminkime.
Ir nenusiminkime, jei 

Meilė iškoneveikta ir api
purvinta buna tų, kurie ne
apykantą savo širdyje auk
lėja, nes tik save temato; ir 
,jci Teisybė paniekinta ii 
(paminta buna tų, kurie į 
Imelą ir engimą kitų inpratę 
yra.
| Nenusiminkime, bet juc 
Istiprėkime dvasioje.

, Nes Meilė ir Teisybė vis 
dairės laimėti, ir juo dides
nis dabar prispaudimas, juo 
didesnis bus kuomet nors 

pliusų laimėjimas, ir juo di- 
Jdesnė bus neapykantos ir 
^prievartos sūnų gėda.
< Nors šiandien gimusį 
(Kristų net prie kryžiaus pri
kalę buvo, bet Jis prisikėlė 
ir mums Prisikėlimą paža
dėjo.

Ateis diena, kuomet gie
dosim “Alleliuja”.

1 Alleliuja — prisikėlusiam 
Kristui!

Alleliuja — laimėjusiai 
Meilei ir Teisybei!

■ Tat bukime nūdien — 
Šventų Kalėdų sulaukę — 
ramus ir stiprus...

Nors aplinkui ir vėsulai 
daužos-šelsta — 

Ir tyčiojas gal laimėjusioji 
Neteisybė — 

Nūnai — Kalėdos. Tat bu
kime ramus ir stiprus!...

KALĖDŲ PASAKA.

oi
P©

Daug jau metelių, 
3aug, kaip vaikščiojo 
platųjį pasaulį, po margąjį 
svietelį — nuolat nuliūdęs 
Smutkelis.

Vaikščioja iš miesto į 
miestą, iš kaimo į kaimą, 
neaplenkdamas nei mažiau
sio viensėdėlio.

Pro duris ir langus žiūrė
damas į kiekvieną rūmą h 
bakūžę — bene pamatysiąs 
pagaliaus kur-nors tikrąjį 
linksmumą.

Ne iš kitų nelaimes ir 
prispaudimo ir •neteisybės 
kilusį; nei iš skilvio sotumo, 
nei iš šilkinių drapanų, nei 
Iš aukso prikrautų skrynhi 
nei iš tuščios garbės gi

Tinusį. : •

Bet Dievo ir žmonių mei
luje, ir teisybės laimėjime, 
ir- šviesos užgimime versmę 
turintį linksmumą.

Kuris, kad pripildo žmo
gutis sielą, tai iš akių — ne
apykantos žiežirbos, ne gei
dulių žaibai, bet skaisti mei
lų® saulėtekio aušrinė žėri.

Vaikščioja taip po platų
jį pasaulį, po margąjį svie
telį — metai iš metų, die
na iš dienos.

, Ir vis tikro linksmumo 
begali pamatyt. ,
& Jęįjiartais ‘ir pamato kur 
lyg’ kokį , linksmumo šešėlį, 
tašai tuojau nyksta Smui
keliui pažiūrėjus, tartum jo 
aM nebuvo nekuomet.

Argi tokis linksmumas, 
kuris Smakelio akių bijo, 
gali būti tikraslinksmu
mas?

Ne, tikras linksmumas tu
ri ir Smuikelio akyse, už
uot nuliūdimo ugnelės. už
žiebti , kaitrią, džiaugsmo 
liepsną,^ turi stebuklingais 
didžio f užkeikimo žodžiais 
itžavėti dar metašimeių 
pradžioje užburtą. ,

Kaip j- saule, šviesų, ir, 
kaip dangus, giedrą kitkart 

lutkeĮį, kuris ir vardą 
kitokį turėjo, tik 

■kas iš žmonių to vardo 
ir patsai 

atsimena 
o nesako.

po žmo- 
nuliudęs

ęuomet 
u 
neatsimena, o
Smuikelis, jei ii

Taip vaikščiojo 
s visuomet

Tik vieną sykį 
rzgšas Smuikelis

eina

į metus 
kaip ir 

kiek pradžiunga, ir jo gai
liose, kaip našlaitėles daina- 
ašara, akyse susviečia vil
ties spindulėlis, kad išvy
siąs pagaliaus tikrąjį links
mumą žmonėse.^..

Kalėdų naktį? -
Kuomet linksmais balsais 

suskamba visų bažnyčių 
varpai; kuomet jų langus 
vėlybo ryto tamsoje nušvie
čia žvakių šviesa, o pro di
džiausias duris veržiasi 
oran iš tukstanties krūtinių 
graži giesmės gaida.

Dievas gimė!
Nurimsta Smuikelio siela 

tuodu didžiu žodžiu karto
dama.

Dievas gimė!
Lyg pajaunėjęs,

Smuikelis pas galinguosius 
ir varguolius, visiems pa
sveikinimą teturėdamas vie
ną: — Sveiki, sulaukę šven
ti}. Kalėdų!

Bet vos tik pažiūri Smut
kelis į sveikinamųjų akis — 
vėl nuliūdimas apima jo sie
lą, dar didesnis nei pirma.

Nes laukiamojo linksmu
mo žmonėse — nei tą taip 
linksmią dieną neranda.

Dėlto, kad neranda kitų 
žmonių, kaip tik skaudžia
muosius ir skaudėjus.

Nes Dievas, kad ir gimė 
Betlejuje, negimė dar ne
apykantą ir neteisybę pa
rsegusiųjų žmonių širdyse.

Tat, nors ir linksmai 
skamba bažnyčių varpai, 
nuliūdęs eina Smutkelis lau
kais, dar labiau nuliūdęs nei 
visuomet. L. G.

Selma Lagerloef

KALĖDŲ NAKTIS.

Penktais metais savo am
žiaus turėjau didelį rūpestį

Rodos, nuo to laiko di
desnio ir neturėjau...

Tai atsitiko tada, kada 
pasimirė mano senute. Be
veik iki paskutinės valan
dos savo gyvenimo sėdėda
vo ji savo kambaryje anl 
suolo ir pasakodavo viso-

KATALIKAS

kias pasakas. Kitokios jos 
neatmenu, kaip besėdint ir 
apsakinėjant nuo ryto iki 
vakarui kuogražiausias pa
sakas, o mes, vaikai, apspitę 
ją, ausis ištempę ir akis iš
vertę, tik klausydavome. 
Geras tai buvo gyvenimas! 
Net visam pasaulyje lainrin- 
gesnių vaikų negalėjo ras- 
ties.

Mažai teatmenu savo senu
tę; pamenu tik tai, kad ji 
buvo balta, kaip karvelis; 
vaikščiojo labai susilenkusi 
ir visados megzdavo žekes. 
Pamenu dar ir tai, kad pa
baigus kokią nors pasaką, 
uždėdavo savo ranką ant 
mano galvos ir sakydavo: 
“O tai vis tokia teisybė, 
kaip kad aš tave matau, o 
tu mane”.

Taippat pamenu gerai, 
kad mokėjo dainuoti labai 
gražiai dainas, bet ne kas
dien dainavo. Dabar tiekai 
metų praslinkus, mažai ir 
neaiškiai beatmenu visas 
tas giesmes ir pasakas. Tik 
viena užsiliko taip aiš
kiai mano amintyje, kad ir 
dabar dar galiu ją jums ap
sakyti. Tai pasaka apie Už
gimimą Kristaus. Matote, 
visa tai, ką žinau apie savo 
senutę, beje, dar ir tą didį 
širdies sopulį, kada jinai at
siskyrė nuo musų ant visa
dos.

Atmenu gerai tą rytą, ka
da jos nebeliko kambaryje 
ant lovos ir nebegalėjau ta
da suprasti, kaip ir kokiuo 
budu perleidinėsime visas 
ištisas dienas be jos. To 
nėkados neužmiršiu.

Sveikas Jėzau .mažiau ias, 
Kūdikėli brangiausias, 
Tame Jo užgimime,į 
O Panos pagimdyme, 

Linksminkimės ir džiąpgk’mės, 
Dievą garbindami giedokime.

Triubomis triubykime. 
Giesmeles giedokime, 
Tame Jo užgimime, 
O Panos pagimdyme,

Linksminkimės ir džiaugkimės, 
Dievą garbindami giedokime.

Dangus mumis artinas,
į-..' Dėlto žemė linksminas,

Tame Jo užgimime,
O Panos pagimdyme,

Linksminkimės ir džiaugkimės, 
Dievą garbindami giedokime.

bių ir paklausyti giesmių 
Kūdikio Jėzaus. Bet štai 
bobutė brangi pradėjo apsa
kinėti :

Vieną sykį buvo žmogus, 
kurs išėjo iš namų ugnies 
ieškot.

Vaikščiojo jisai nuo na
mų į namus ir beldėsi prie 
durų.

— Žmonės, pagelbėkite 
mane! Štai mano pati pa
gimdė kūdikį, o aš neturiu 
ugnies sušildyti mažutėliui 
ir motinai!...

Bet buvo vėlyva naktis, 
visi miegojo giliu miegu ir 
niekas jam durų neatidarė.

Žmogus ėjo ir ėjo. Galų 
gale tamsumoje pamatė ži
burėlį. Prisiartinęs, pama
tė lauke ugnį. Aplink ug
nies gulėjo baltos avelės, ir 
senas piemuo — jų sargas, 
ir trįs šunes — taippat mie
gą. Pajutę svetimą, šoko ir 
išsišiepę, rodos, norėjo sulo
ti arba griebti, bet balso ne
buvo girdėti. Žmogus ma
tė, kaip jie pasišiaušė, išsi
šiepė, puolė prie jo ir vienas 
griebė jam už kaklo, kitas 
už rankos, trečias už kojų, 
bet žandai ir dančiai nieko 
suspausti negalėjo ir nieko 
bloga nepadarė.

Žmogus norėjo tada eiti 
toliau ugnies ieškotų, bet 
avįs taip ankštai viena prie 
kitos susispaudusios gulėjo, 
kad negalėjo tarp jų perei
ti. Užlipo tada žmogus ave
lėms ant nugarų ir, mindžio
damas jas, nuėjo prie ug
nies, o nei viena jų nepabu
do ir nei nekrustelėjo.

Tai girdėdama, nebgalė-

Ir dar tai atmenu, kaip 
mus, vaikus, nuvedė pas ją 
ir liepė jai ranką pabučiuo
ti. Bijojome baisiai, bet pa
sakė mums, kad paskutinį 
jau kartą begalime padėkoti 
jai už tas visas gražias pasa
kas ir dainas, kuriomis ji 
mus taip ilgai linksmino.

Ir tai dar atmenu, kaip 
tos visos dainos ir pasakos 
iškeliavo iš namų ilgame, 
juodame grabe ir jau ne- 
kados nebesugrįžo...

Žinau dar, kad kas labai 
brangintino prapuolė musų 
gyvenime — lyg kas butų 
duris uždaręs nuo kokių 
gražybių, kur galėdavome 
ineiti ir išeiti. Dabar nebe
buvo jau nieko, kas mokėtų 
atidarinėti tas duris.

Atmenu, kad paskui pa
mažu apsipratome, kad grį
žome prie savo lėliij, prie ki
tų vaikų ir žaislių ir, rodos, 
mielos seiiutęs ant svieto 
nebuvo. a<>Be& dabar, ketu
rioms dešimtims metų pras
linkus, rinkdama pasakas, 
išgirstas . i kur apie Jėzų 
Kristų — grįžtu savo atmin
timi prie senutės pasakos, 
kurią jums dabar tuojau ža
du apsakyti.,g

i* * ' ’
♦ ♦

Buvo tai Kalėdų vakaras. 
Visi išvažiavo bažnyčion, 
tik mes su senute bepasili- 
kome namie, nes viena buvo 
persena, kita permaža.

Abiem miliudo širdįs, kad 
tą šv. Kalėdų naktį nega
lėjome būti ant mišių ir pa
sižiūrėti ant visokių gražy

jau išlaikyti ir paklausiau:
— Kodėl, bobute, avelės 

nepabudo?
— Tuojaus sužinosi, — 

tarė senute, ir pasakojo to
liau.

— Kada žmogus buvo jau 
prie pat ugnies, senasis pie
muo žvilgterėjo į jį, o kad 
buvo rustus, piktas ir kie
tos širdies visiems, — metė 
į pakeleivį lazdą, kurią lai
kė rankoj savo. Pagalys, 
ūždamas, lėkė tiesiai į ne
pažįstamą, bet staiga nu
skriejo pro šalį ir puolė to
li ant lauko, jokios blėdies 
nepadaręs..

Ir vėl nekantriai aš pa
klausiau:

— Senute, kodėl lazda ne
siekė ir neužgavo to žmo
gaus?!

Bet bobutė, lyg negirdė
dama, traukė toliaus.

— Tada nepažįstamas pri
siartino prie piemenio ir 
tarė:

— Prieteliau, pagelbėk 
man, duok man iš savo židi
nio kibirkštėlę ugnies. Ma
no žmona ką tik pagimdė 
sūnelį, turiu ugnį sukurti 
ją ir kūdikį sušildyti...

Piemuo jau buvo norėjęs 
jo prašymą atmesti, bet 
staiga atsiminė, kad šunes 
nenorėjo pjauti to žmogaus, 
avelės jo nebijojo ir lazda 
neužgavo, persigando ir ne
bedrįso užginti jam pasiim
ti ugnelės.

— Imk, kiek tau reikia!
— tarė.

Bet ugnis jau geso, nei 
šakų, nei nedėgulių nebebu
vo «—tik vienos žarijos, o 

žmogus neturėjo nei replių, 
nei lopetos, nei viedreHo, 
kuo galėtų pasinešti nors 
porą žarijėlių. Bet štai, 
'žmogus pasilenkė, paėmė 
rankom saują žarijų, įsidė
jo jas į. skverną sermėgos ir 
nusinešė, lyg butų riešutai 

> arba obuoliai: nesvilino nei 
• rankų nei drapanų.

£ fe Dar nekantriau sušukau:
— Bobute, o. kodėl angliai 

nesvilino jam nei rankų nei 
drabužių ?

— Tuojau patirsi, — tarė 
senutė ir pasakojo toliau.

Piemuo, kurs buvo žmo
gus piktas ir kietos širdies, 
matydamas visa tai, pradėjo 
sau mąstyti:

— Kokia tai navatna 
šiandien naktis, kurioj šu
nes nekanda, avelės nesibai
do, lazda nenori užgauti, o 
ugnis nenudegina! — ir pa
sišaukęs atgal nepažįstamą
jį, paklausė jo:

— Pasakyk man, kokia 
naktis šiandien, ir kodėl tie 
visi daiktai rodo tokį malo
numą.

Žmogau atsakė: — Jei tu 
pats to neatjauti, pasakyti 
negaliu. Ir nuėjo savo ke
liu.

Tada senasis piemuo pa
matęs, jog vienok reiktų da- 
tirti, kas tai per žmogus ir 
ką tai visa reiškia, ir pradė
jo sekti nepažįstamąjį. Ir 
nusistebėjo, kad tas varg
šas neturėjo namų, kad jis 
ir jo pati ir vaikelis turėjo 
nakvoti urve taip pilkų šal
tų uolų. Ir nulindo jo šir
dis ir pasigailėjo, kad ne
kaltas kūdikėlis gali štai su
šalti šiame urve ir rįžosi 
kaip nors gelbėti jį — nors 
buvo rustus ir kietos šir
dies. Nusiėmė ryšelį nuo 
savo pečių, išėmė baltą, 
minkštą ėriuko odelę ir pa
davė žmogui, kad ja susup
tų kūdikėlį.

Staiga, tame pačiame aki
mirksnyje, kada parodė 
mielaširdystę — atsivėrė jo 
akįs ir pamatė tai, ko pirma 
negalėjo regėti.

Ir pamatė daug, daug 
aniolėlių su baltais sparne
liais. Kiekvienas iš jų tu
rėjo kankles rankose ir visi 
vienu balsu giedojo, kad štai 
gimė Išganytojas pasaulio.

Tada suprato, kodėl visi 
sutvėrimai tokie malonus 

kodėl niekam
Kur tik 
senasis

šią naktį, 
skriaudos nedaro, 
nepažvelgė, visur 
piemuo matė dabar aniolus. 
Nuo dangaus, pulkai jtj. 
skrido žemyn, šlamėdami si
dabriniais sparnais, o kiek
vienas lenkėsi prieš kūdikė
lį, atiduodamas jam garbę.

Laimę, linksmybę, gies
mes ir muziką matė ir gir
dėjo šią naktį senasis pie
muo, ir atsivėrė jam akis, ir 
ne tik akįs, bet ir širdis, 
taip ikišiol kieta ir rusti 
širdis, ir iš dideles laimės 
puolė jis ant kelių ir dėka- 
vojo ir garbino Viešpatį.

Tai pasakius senutė atsi- 
duksėjo ir tai dar pridūrė.

— Visa, ką matė piemuo, 
ir mes galime matyti — nes 
aniolai kiekvieną Kalėdų 
naktį atskrenda iš dangaus 
ant žemės ir atneša- žmo
nėms laimę, linksmyybę ir 
gerą naujieną — tik reikia, 
kad mes pravertame akis!

Tada senutė padėjo ranką 
ant mano galvos ir tarė: 
•‘Atmink, tai yra teisybė 
taip tikra, lyg kad aš tave 
dabar matau, o tu mane”.

Žvakės, lempos, mėnuo, 
saulė — tai visa niekas — 
reikia mums stoties ver
tiems, idant galėtumėme re
gėti puikybes Dievo!
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CEZARIO KALĖDOS.
«■ ■ -

I

1811 metų Viešpaties gi
mimo vigilija. Nuo vakaro 
dešimtosios Napoleonas vie
nų viens dirba savo rūmų 
Tiuilei’ kabinete. Erdva
me kambaryj beveik visai 
tamsu. Patamsyje žibsi 
kai-kurie auksuoti daiktai: 
neįmatomo paveikslo rėmai, 
užtiesalų kraštai ir dvi liū
to galvos, puošiančios fote
lio kampus. Dvi metalo 
danktiesiais apgaubtos žva
kės nušviečia tik platų sta
lų apkrautų žemlapiais ir 
storais, apdarytais žalių sa- 
f i jonų, rejestrų folialais, 
kurių viršelius puošė raidė 
N. ir cezario vainikas.

Jau arti dviejų valandų 
dirbą Franci jos valdovas. 
Akylai žiuri į žemlapius, se
ka savo armijų padėjimą, 
nulenkęs rūsčią kaktą, ant 
kurios nudribo juodų plau
kų sluogsnelis; jo galva pil
na minčių, ji svarbi, kai pa
saulis, kurį svajoja užka
riauti.

Iškėtotas žemlapis rodo 
Azijos plotus; moters gra
žumo cezario nervinga ran
ka ieško tenai kelio per 
Persiją Indostanan.

Taip, taip — Indostanan! 
Sausu keliu? Kodėl gi ne? 
Juk jo laivynas nuveiktas 
ir išnaikintas. Laimingam 
sausumos paveldėtojui telie
ka žengti kalnais, slėniais, 
paslaptingais miškais su sa
vo tviskančiais aukso arais 
priekyje, tarp žvilgančių 
plieno durtuvų, kad patai
kius Anglijai į pat širdį, į 
jos užjūrio stiprybę, į jos 
galingumo šaltinį.

Turėdamas Cezario ir Di
džiojo Karolio valdžią 
trokšta jis dar Aleksandro 
garbės. Jis nesistebi tuo 
savo troškimu. Jau jis yra 
pažinęs Rytus, kur ilgiems 
amžiams pažymėjo savo ga
lybę.

Jo žirgelis nepersenai gė
rė Nilio vandenis, tai kodėl 
gi raitas ant Azijos dramb
lio negalėtų pasiekti jis Gan
go bangų? Jis moka už
degti minias fanatizmu ir 
vesti tautas paskui save. 
Tenai klausys jo paliepimų 
kareiviai žalvario veidu, 
baltais šilkų turbanais. Te
nai prie savo generolų šta
bo priskirs jis ir brangiai
siais akmenimis tviskančius 
radži. Tenai jis klaus de
vyniomis rankomis baidyk- 
lių-stabų, koks jojo likimas. 
Kiaušis jų, nes Egipto pla- 
čįaiiosis granito sfinksas 
neatskleidų jam ateities pas
lapčių, kuomet lis liesas dar 
tuomet generolas, svajojo 
faraonų šalyj, pasirėmęs ant 
savo šviesaus kardo.

Europos cezaris! Azijos 
sultanas. Tik tuos du var
du pažymės ainiai ant jo 
kapo.

Bet skersai kelio riogso 
kliūtis: — didžioji Rusija.

Negalint draugiškai susi
taikinti su caru Aleksandru, 
reikia jį pergalėti. Ir ma
žutė francuzų monarko ran
ka godžiai varto storus ža
lius tomus, kuriuose yra 
smulkiai nupieštas slenkan
čių ant Nemuno armijų pa
dėjimas. Nuveiks šiaurės 
savavaldį ir vesis jį, kaipo 
vasalą, su kazokų ir čerke
sų pulkais, kad paveldėjus 
Rytų šalį.

Europos cezaris! Azijos 
sultanas! Tai sumanymas 
visai neperaugštas jo garbei 
ir genijui. Inkurs jis ir su
stiprės tą didelę monarkiją; 
ji neirs tarp jo maršalkų, 
kaip Makedoniečio viešpati- 

>ja. Nuo kovo dvidešimto

sios Napoleonas turi sūnų, 
savo galybės ir garbės tė- 
vonj. Cezaris meiliai- nu
sišypsojo, atsiminęs vaiku
tį, kuris miegojo gretimame 
tylių rūmų kambaryje.

Bet staign pakėlė galvą; 
jo veidas buvo nustebęs. Iš 
kur gi į sklandžiai uždarytą 
kabinetą nuleistais storais 
užtiesalais, skverbtųsi koks 
tai nuostabus ošimas? Ta
rytum, visos auksu ant šil
ko pamušalų siuvinėtos bi
tės butų pradėję dūgzti. 
Cezaris klausosi vis ati
džiau, ir, pagaliaus, garsų 
mišinyje girdi špižiaus gau
dimą.

— Aa, žinau... Kalėdos... 
berneli!) mišios.

Ištikro: visi Paryžiaus 
bažnyčių varpai garsino tą 
Jėzaus gimimo valandą, — 
tie patįs varpai, kuriuos Bo
napartas nesenai sugrąžino 
bokštams ir varpinėms, kuo
met konsulaudamas taikė 
susipykusius Franci jos
brolius, kad sugrąžinus ra
mybę.

Kiek tatai jau sykių gau
dė jie del jo triumfų, šauk
dami tikinčiuosius iškilmin
gajam Te Deum! Kaip 
trukšmingai skambino jais 
vos prieš keletą mėnesių, tą 
pažymėtiną dieną, kuomet 
dangus, dovanodamas jam 
sūnų, vadinamą Rymo kara
lių, tarsi pripažino jo darbų 
teisumą, tarsi užtikrino jų 
amžinumą.

Šią tečiau naktį skamba 
jie vargdienio Vaikelio gar
bei, lygiai džiaugsmingai, 
kaip kad cezariui garbingai 
sugrįžus nuo Austerlitz’o, 
arba Vagram’o. Šiąnakt 
varpai savo balsais primena 
pasauliui prieš daugel šimt
mečių tvartelyje gimusįjį, 
kuomet žvaigždėtose padan
gių gelmėse pasklido pas
laptingas giedojimas: — 
Garbė Dievui augštybėse, o 
žemėje ramybė geros valios 
žmonėms!

Napoleonas klausosi var
pų. Jam vaidinasi jo pas
ta, pasauliui nežinoma vai
kystė. Atminimai gyvai 
stoja prieš akis; jis mato 
Ajaccio katedros arkidija- 
koną, dėdę, bernelių mišias 
giedant; paskui grįžtant di
delę šeimyną jo senuosua 
nameliuosna, kurie buvo jų 
didžio, kantriai velkamo 
vargo liudininkai, paga
liaus, kučias, kuriose valgė 
kaštanus; rūpinantis visais 
ir viskuo savo motiną, tuo
met dar skaisčią moteriškę. 
Jo sūnūs, galingo cezario ir 
didžiosios Austrijos kuni
gaikštystės sūnūs, nežinos 
kas tai yra vargas — jis bus 
pasaulio viešpats.

O tenai šaltos nakties 
tamsumoj vis dar skambina 
varpais Dievo užgimimui 
pagerbti.

Ties Tiuilerio vartais, kaž 
ką niūniuodamas, plačiais 
žingsniais vaikštinėja pagal 
savo budelę sargybinis, kad 
sušildžius kojas. Šią valan
dą jis gal atsiminė kokią 
maldelę ar Kalėdų giesmę, 
kurios išmoko dar gimtajam 
sodžiuje ant motinos kelių, 
ir gal širdingai šypsosi jis 
iš po nusvyrusių uostų, įsi
vaizdinęs, kaip Kūdikėlis 
Jėzus ilsėjosi ėdžiose ant 
šienelio. Varpai nežadina 
Cezario pamaldžių minčių: 
svajoja jis tik apie savo sū
nų. Staiga jis nusprendė 
būtinai jį pamatyti.

Atsistoja ir ploja delnais. 
Bematant, atsidaro durįs ir 
pro uždangalą pasirodo Ru- 
stan’as. Viešpačiui moste-i 
Įėjus, ima jis vieną kande- 
lebrą, ir cezaris ištikimo

mameliuko lydimas žengia 
tuščiais karidoriais tiesiog 
jnažutęlio karaliaus kamba-' 
rin. Ineina, mostelėjimų 
liepia prasišalinti auklei ir 
urnai - subudusioms mote
rims, ir, likęs vienas, stoja 
ties mylimo kūdikio lopšiu.

Rymo karalius giliai įmi
gęs. Tarp sniego baltinių 
ir nėrinių, per kuriuos sker
sai uždėta didžioji garbės 
Legijos orderio juosta, ilsisi 
meilutis primerktomis aki
mis veidelis, pusiau pasken
dęs pagalvėlyje; viena ran
kutė ištiesta ant apklodė- 
lės; o ties tuo, nekaltu 
skaisčiu kūdikėliu, viršum 
balto lopšelio išsidriekęs 
raudonas orderio raištis iš
rodo, tarsi, kraujo upe, ku
ri bus išlieta tam, kad ant 
šitos galvutės uždėtas butų 
kada sunkiausias monarkų 
vainikas, kad šita švelnutė 
rankytė vartytų kada sun
kiąsias regalijas.

Napoleonas žiurėjo į sū
nų. Atėjo jam į galvą — ta 
mintis jam širdį glamonėjo 
— kad jo dvaro didikai, 
garsingesni už Homero ge
roj us, generolai, jo minis
terial ir senatoriai auksuo
tomis mundieromis lenkiasi 
it su baime ir pagarba prieš 
tą lopšį; net karalių žudy
tojai, dabar dėvėdami ceza
rio liberiją, jokubinai, ne
drįsta šiandien svajoti, kad 
jiems teksianti garbė kada 
nors pabučiuoti šitą kūdikio 
ranką.

Cezaris gėrėte, gėrisi to
mis mintimis; varpų gaudi
me raginančių minias sku- 
binties pusiaunakčio mišos- 
na, tarytum, girdi, jis rit
mišką kariuomenės eiseną 
ir ratų bildesį kur tai ten 
užšalusiais Vokietijos ar 
Lietuvos vieškeliais. Gal
voja jis apie didžiąją armi
ją, apie Rusijos ir Indijos 
užkariavimą, prisiekia sau, 
kad visus senojo pasaulio 
sostus patiksiąs savo inpė- 
diniui. Žaislui davė jau 
jam šv. Petro sostinę; ne
trukus ir kitos “šventosios” 
sostinės busiančios žaislais.

Mekos emiras! Benarežo 
radži! šitaip verta vadin- 
ties Rymo karaliui!

Ak! kodėl gi francuzų 
moterims negema daugiau 
kūdikių? kodėl gi jis, neį
veikiamas vadas, neturi mi
lijono, dviejų milijonų ka
riuomenės? x Visos žemės 
ritulio valdžią inteiktų jis 
tai rankutei.

Svajoja taip, kurčias var
pų ošimui, negalvodamas 
apie Tą, Kuris yra danguje 
ir Kuriam didžiausios mo- 
narkijos tai tik skruzdėly
nas. Svajoja nenujauzda- 
mas, kad didžiulė jo armi
jos dalis pražus baisia mir
tim tyrumų snieguose, Be- 
rezinos bangose; kaip jo 
arai sykiu su savo apgynė
ju anglų kulkasvaidžiais 
iškirsti bus ties Vaterloo; 
kad okeano viduryj laukia 
jį uola, ant kurios kęs Pro
metėjo kančias, — ir dar 
labiau nejaučia, jog netru
kus jo sūnūs, išblyškęs jau
nikaitis su Austrijos orde
riu ant baltos mundieros, 
niūriai žingsniuos Schon- 
brunno parko nuvytusiais 
lapais nuklotomis alėjomis...

Tuo tarpu, cezariui au- 
džiant savo baisių svajoji
mų tinklus, galvojant apie 
savo sunaus ir jo inpėdinių 
viešpatavimą visame pa
saulyj, mąstant apie tai, 
kaip jis pats ilgainiui tap
siąs kukiuo tai pasakų did
vyriu, nauju Marsu ar sau
lės dievaičiu, kursai žėrės

tarp savo dvyfikbšT^godija- 
ko maršalų, —’’’varpai vis 
gaudžia džiau^riiMai, iš
kilmingai, be pffiOw varg
dienio Betlėjiį-f gimusio 
Vaikeio garbei, prieš 
devynioliką šinftme$ų tik
rai paveldėjo pafcąųllne žu- 
dimu, ne griovimu jik mei
lės ir ramybės yjodiiu, ir 
kuris žmonių ^elos| vieš
pataus per amžiŠ 'amžius. 
Iš Fr. Coppee. f Skruzdė.

; $ ši
- _ <1*. ■

KALĖDŲ “GROBUTĖS

Dailus yra paprotįs tai
syti Kalėdoms’ ?įgrobutes 
(ėdžiukes) su Kūdikėliu 
Jėzumi, šv. Juozapu,, Šv. 
Marija Panele, trimis Ka
raliais ir piemenėliais, iš- 
vaizdant tuo matomu budu 
Kristaus užgihiinią Betle- 
jaus kūtelėje. Tokias gro- 
butes pataisome?, inamuose 
Kūčios dienoje, kuomet vi
sos šeimynos širdinguoju 
džiaugsmo jausmų traukia
mos susirenka bendrai pa
vakarieniauti, pataisoma 
grobutės bažnyčiose, o tan
kiai amatoriai anas ii’ sce
noje perstato.

Suprantamas daiktas, kad 
tikroji grobutė, kurioje il
sėjosi Išganytojas Betle- 
juj, iš senų-senovės ypa
tingu budu gerbtš. ’ Septin
tame šimtmetyj toji grobu
tė perkelta Ryman ir pasta
tyta bažnyčioje Maria Ma
jor — paskiau ^avądintoje 
Šv. Marijos Panelės- bažny
čia; grobutė la^ito bran
gioj sidabro skfyilioj. Ka
lėdų dienomis ji buvo išsta
toma viešoj vietoj, u

Netrukus tasai p'aprotįs 
imta sekti visoj Italijoj, iš- 
ten paskui tas persikėlė į 
kitas šalis, kurKuVb pers
tatoma grobutės visokiais 
pavydalais kaipo Dievo už
gimimo paslaptis. Prie 
grobučių buvo statoma įvai
rios stovyklėlės, retkarčiais 
net labai gražios, padirb
dintos iš medžio, gipso arba 
vaško.

Būtent įvairus vienuolių 
ordenai išstatydavo grobu
tes ir papuošdavo anas ste
bėtinais blizgesiais. Tarp 
kitko šv. Pranciškus Asižie- 
tis, kuris sulyg padavimo 
turėjęs pirmas įvesti gro
butes, leidžius popežiui Ho- 
noriui III 1221 m., liepęs 
pataisyti puikią grobutę 
Greccio miške. Tenai Ka
lėdų nakčia atlaikyta Mi
šios. Paskui po Mišių ta
sai šventasis susirinkusiems 
pasakęs pamokslą apie ge
rą Kristaus užgimimo nau- 
jėną, kokią kadaisiai Die
vo aniolas buvo apreiškęs 
piemenims Betlejaus lau
kuose. Šv. Pranciškus apie 
tai kalbėjęs su ašaromis.

Kadangi tos iškilmybės 
darydavo į visus didelį įs
pūdį, paskiau tos grobutės 
imta vartoti visose bažny
čiose, pradėjus nuo Kūčios 
ligi Trijų Karalių? o 'kai kur 
lig Gramnyčių drenos. O 
senovės laikais ’butą- labai 
gražių ir brangių tų’ kute
lių, anų daugumas randasi 
muzėjuose Italijoje.
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PONO MINISTERIO 
KELIONĖ.
(Juokingai).

Rusijos laikraštijoj nese
nai tuo ant galviu pasiro
dė vaizdelis, nupieštas žy
maus ruso feljetonisto-sa- 
tiriko O. L. d’Or’o. Štai 
kaip skamba tasai yąizde-

Parupo labai ponui_ mi
nisterial žemdirbystės rei
kalai. -■ ■ ■ *'

!— Tas turi but labai už
imantis daiktas — tarė į 
draugaujantį jam sekcijos 
viršininką. — Tik reik pa
galvoti: viduj laukų — 
kiemas; kieme mužikėlis, o 
mužikėlyj tokia didi tėvy
nės meilė! Indomu?...

Sekcijos viršininkas tik 
jo žodžius skubiai patvirtin
davo.

Pirmojo kiemo sutiktas 
savininkas ponui ministe- 
riui pasirodę labai malonus.

Ar bulves jau nukir- 
tote? — paklausė maloniu 
balsu ponas ministeris.

■— Ne, . ’ jūsų celencija. 
Bulvių nekertame — atsa
kė nužemintai mužikas.

— Delko? Ar buvo pras
tas užderėjimas?

— Ne, bet bulvės neker
tama, tik kasama.

Nusistebėjo ponas minis
teris. •

— Ar Ištikro bulvės nė
ra kertamos? — atsisuko į 
sekcijos viršininką.

— Ne, nekertama, tik ka
sama.

— Ar ir užsieny j ?
— Ii’ užsienyj...
Čionai sekcijos viršinin

kas užsimąstė, gi po valan
dėlei tęsė toliau:

• — Užsienyj bulvės kre
čiamos, neš jos auga ant 
medžių. Todėl jos tenai va
dinasi “pomme de terre”, o 
“pomme” francuziškai reiš
kia — obuolys. Obuoliai 
gi auga ant medžių...

— Tai' aš žinau — per
traukė ministeris.

Paskui vėl atsisuko į mu
žiką:

— O kaip čia pas jumis 
šiemet su duona?

— Ačių Dievui, užderėji
mas geras.

— O duona gardi ?
— Nieko sau.
—■ Parodykite man savo 

duoną.
Valstietis išnešė iš pir

kios ne mažą duonos kepa- 
luką. Ponąs ministeris pa
ėmė į rankąs ir sušuko:

—, Oho! bus daugiau de
šimties svarų! Puikiai ji 
šiemet jums išaugo.

Valstietis dirstelėjo su 
nuosteba į savo žmoną.

— Pasakykite man, ma
no mielasis — klausė toliau 
ministeris — juk šiaudai 
ploni ?

— Ploni.
— Kaipgi butų galima iš

aiškinti, kad ploni šiaudai 
galėtų išlaikyti tokį žymų 
sunkumą ?

Sekcijos viršininkas, ma
tydamas valstiečio susimai
šymą, suskubo jam pagel- 
bon.

— Nenunokę kepalukai 
yra maži — paaiškino po
nui ministeriui. — Kuomet 
tokį kepaluką nuskina, jis 
nesveria daugiau vieno sva
ro, tik paskui indėjus pe- 
čiun, jis 10 — 12 sykių pa
sididina.

— Delko -pečiui kepalu- 
kas didinasi? —

— Iš karščio, eksčėhyici- 
ja. Žinoma kadangi, jog 
kiekvienas kūnas šilumoj 
išsipučia.

— Aa, tiesa...
Tuo tarpu kokis tai ra

guotas, apaugęs tankiais 
plaukais keturkojis, vienu 
šuoliu peršoko tvorą, su
bliovė ir supurtė barzda.

’— Koki tai daili karvu
tė! — nusistebėjo ponas mi
nisteris. — O ar daug duo
da pieno?

— Visai neduoda! — at
sakė mužikas. — Iškurgi 
pienas, jei...

— Prastai ją šeriate! — 
pertraukė ministeris.

— Šeriame gerai, bet...
— Tai ne karvė, bet avis!

— pakušdėjo patylomis mi
nisteriui sekcijos viršinin
kas, patėmijęs, kad eksce
lencija susikompromitavo.

-— Ką tamsta plepi! — at
siliepė ministeris, aštriai 
žiūrėdamas į savo pavaldi
nį. — Kaip gali tamsta tvir
tinti, kad tai avis? Ar 
tamsta nematei barzdos ? 
Ar tamsta kuomet nors ma
tei barzdotą avį?

Sekcijos viršininkas, nu
stebęs ekscelencijos igno- 
rantija, gardžiai nusišypso
jo ir tarė pamokančiu bal
su:

— Visos avys turi barz
das, tik anas skuta. Čia gi, 
toli esant nuo civilizuotų 
kraštų, stoka net ir barz
daskučių...

— O ragai?...
— Išteisybės, ragai... Ta

sai... to...
Sekcijos viršininkas su

simaišė.
■— Ištikro, stebėtina koki 

;ai avis...
Vėl ponas ministeris at

sikreipė į mužiką:
Taigi delko neduoda pie

no?
— Todėl, kad tai yra 

ožys, celencija!
Valdininkai nuraudo kaip 

mergelės.
— O... o... ožiai nekuomet 

neduoda pieno? — paklau
sė sekcijos viršininkas.

— Nei kiek.... Ėda tasai 
šelmis nuo ryto lig vakarui 
ir nei lašelio pieno neduo
da. Tokis tai jau prakeik
tas sutvėrimas!

Valdininkai sąjausmiai 
ralinga vo galvom. Vėl 
kreipėsi ministeris į muži
ką su savo patarimais: .

— Galėtumėte pasodinti 
telis štarelių medelius?

— Kokius medelius?
— Štarelių. Argi nekuo

met nesate girdėję apie šta- 
relius ? Pirmeilinėse sosti
nių valgyklose štarelius 
rainuoja kaip auksą. Vie
nas toksai medelis duos 
jums daugiau tūkstančio 
rublių uždarbio.

Valstietis be užsitikėji- 
mo žiurėjo tai į poną minis
ters, tai į sekcijos viršinin
ką.

— O persąslyvės? — tęsė 
toliau ministeris. — Užsie
nių daržininkai iš persasly- 
vių surenka gražius pini
gus. Jus gi, turėdami tiek 
daug žemės, galėtumėte 
' engvai ant šmoto žemės už
vesti persaslyves. Pasi
dirbdinkite inspektus ir au
ginkite.

— Tai bėda — atsiduso 
sekcijos viršininkas — kad 
musų mužikas yra toks ne
rangus. Kitose šalyse 
t)rie tokio žemdirbystės mi- 
nisterio žemė pasikeistų 
tikru rojumi, o pas mus...

— Ir pas mus bus gerai!
— atsiliepė rimtai ponas 
ministeris.—Tik nereikia ne 
apleisti rankų. Reikia karš
tai pasišvęsti mužiko pamo
kymo reikalui, reikia kelti 
jo kultūrą...

Ir vėl nusisuko į mužiką:
— O kopūstus sėjote?
— Sodinau.
— O ar gerai užderėjo? 

Manau; septyneriopai ?
Mužikas nieko neatsakė. 

Jo tįla buvo priimta kaipo 
sutikmės žeklas.

Po kelių dienų laikraščiai 
pranešė, kad mužikai ir jų 
darbštumas ir pastangos la
bai patiko ponui ministe
riui.

Didžiai gaila, kad laikraš
čiai nieko neparašė apie

mužikų įspūdį, kokį į juos 
padarė ponas žemdirbystes 
ministeris.

TURKŲ ATSILIEPIMAS.

Gyvenanti Paryžiuje tur
kai išleidę sekantį atsiliepi
mą:

“Viso pasaulio nuzulma- 
nai, vienykitės!

Inteligentai muzulmanai, 
gyvenanti Paryžiuje, susi
rinko lapkričio 10 d. išreikš
ti savo valią ir visokiais lei
džiamais įstatymų budais 
palaikyti vienatinę islamo 
viešpatystę, kurios šven
čiausios, elementariškiau- 
sios teisės pagaliau imta 
mindžioti. Priimta neku- 
rių Europos valstybių papė
dė, kuri bjauriai priešinga 
visoms ideoms ir naujosios 
gadynės filosofijos taisyk
lėms, antmeta mums sopu
lingą būtinumą užtikrinti 
sau apsigynimą prieš kry
žinį XX šimtmečio karą.

Esame persitikrinę, kad 
gindami otomanų ciesorys
tę, tuo patim giname teisy
bę, laisvę ir humanitarišku- 
mą, niekinamus idealus, de
ja, nevertomis priemonėmis 
tais, katrie juos proklemuu- 
ja-

Perimti tomis taisyklė
mis, manome, jogei prisiar
tino laikas atsiliepti į visus 
musų brolius muzulmanus, 
kur tik kokie pasaulyj gy
vuoja, ir kviesti visus vie- 
nybėn vardan savo bendros 
ateities, vardan savo bend
ros nelaimės, vardan žmo
gaus teisių, idant drauge 
pražutumėm, arba išgelbė- 
tumėm savo šventą garbę.

Garbingieji broliai! Mu- 
zulmanų pasauliui išmušė 
milžiniško mėginimo valan
da. Tai kova už mirtį ir 
gyvastį. Mes nepagimdėme 
tos kovos. Apšaukia mums 
kovą, nes papildėme klaidą, 
vienatinę klaidą, kad esame 
muzulmanais.

Taigi, broliai, vienybės, 
drąsos, ištvėrimo! Neap- 
kęskime užpuolikų ir gelbė
kime Turkiją!

BALADA.

Ir išėjo trįs berneliai — 
Gražus, puikus, dobilėliai 
Pakeliant po platų svietą... 
Gražus, puikus dobilėliai...

Vienas laimės pasitikti, 
Antras garbę, trečias tiesą...
Taip išėjo trįs berneliai 
Pakeliant po margą svietą..#

Pasitiko pirmas kartą 
Gražią, jauną mergužėlę 
Ir pamilo jo širdelė — 
Ir surado jisai laimę...

Antras eidamas pamatė 
Didį karą, kraujo upę, 
Ir pristojo pas karalių, 
Į kareivių tvirtą pulką...

Daugel priešų iškapojo, 
Garsią garbę įsigijo, 
Ir karalius pažadėjo 
Savo dukrą-karalaitę...

Trečias ėjo daug mylėlių 
Už giružių, už kalnelių, 
Už maružių-jūružėlių, 
Kur saulužė rytą teka.

Ir išvaikščiojo jis svietą, 
Daugel matė ir girdėjo — 
Nepraėjo miesto, kaimo, 
Neužėjęs pasteirauti...

Dar negrįšta bernužėlis
Pas tėvelį sengalvėlį:
Jis bevaikščioja ir nūdien 
Ir tiesos vis nesuranda...

J. Mikuckis.
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KATALIKAS s .

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos
ULiaudies Dainos”

1 Solo ir PiianuilSolo ir Pij

1. ŠIŲ NAKCIALY
2. a) JOJAU DIENĄ (augštam balsui) .

b) JOJAU DIENĄ (žemesniam balsui) , 
KO LIŪDIT, SVETELIAI? .................
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ.................
VAI AŠ PAKIRSČIAU............................
UŽ ŠILINGrĖLĮ........................................v

7. DOVANOJO (dzūkiška). ...................
8. SKYNIAU SKYNIMĖLĮ. ...............

TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA............... .

3.
4.
5.
6.

Į 9-
10. SAULELĖ RAUDONA.

Į 11. LIHGrO (latviška)..........

Laida ir savastis

JONO m .
3249-53 South Morgan Street,

TANANEV1CIO
j* j* Chicago, Illinois.

« Iš Lietuviškų Dirvų.- |

Clinton, Ind.
Šis miestelis turi apie aš

tuonis tūkstančius gyvento
ju, iš kurių didesnė dalis 
ateivių, tarp kurių dau
giausiai italų, kurie ir mies
telio valdyme lošia ne mažų 
rolę; jie turi savo tautos po- 
licmonus ir “ council manų’r 
(miestelio tarybos narį); 
jie priklauso į visokias po
litines partijas; prisiėjus 
reikalui jie moka vienas ki
tam ranką paduoti, tatai jie 
iš visų ateivių turi ge
riausią vardą. Jie moka 
tarp savęs laikyties vieny
bes ir moka kitus pritrauk
ti prie savęs. Jie turi krau
tuves, saliunus, kur ne ma
žai smenga ir lietuviškų do
lerių.

Lietuvių čionai gyvena 
ne mažas būrelis, visoj apy
linkėj, rasi, bus į 70 šeimy
nų ir į 200 pavienių. Drau
gijos yra šios: S. L. A. 121 
kuopa; narių turi 31; pir
miau kuopa buvo nupuolusi 
ligi 14 narių; bet pataisius 
konstituciją ir įvedus pašel- 
pą ligoj e, lietuviai pradėjo 
rašyties. Reikia nepamirš
ti, kad yra keletas vyru
kų, kurie pabaigę cicilizmo 
traicės mokslą, būtent “Ke
leivio”, “Kovos” ir “Lais
vės”, ir jie energiškai pil
do savo vyriausios valdžios 
įsakymus, kad reikia griau
ti tautines organizacijas. 
Bet rimtesni žmonės į juos 
neatkreipia domos, sako, 

tie vaikėzai nėra dar kaip 
reikia susitupėję. Yra T. 
M. D. 53 kuopa; narių turi 
21; pirmiau buvo 23; bet 2 
mirė. Dar šiuomi sykiu 
kuopa nieko neveikia, žiuri 
į centro valdybą ir laukia 
ką anoji svarbaus nuveiks, 
ypač būdama toki nerangi 
pereitais metais. Kai mu
sų rėksniai buvo kuopos va
dovais, tai mes turėjom 16 
narių. Pagarsinus centro 
valdybai, kad išleis kunigo 
Žilinsko raštus, tai jiems 
pasirodė labai baisu. Pas
kui jų tas brangiausias 
“Keleivis” išleido jiems 
“manifestą”, jogei nereikia 
prigulėti, sakydamas, tai 
tautiečių lizdas. Tada jų 
5 iš kuopos pasitraukė, pil
dydami tuo budu savo vy
riausios galvos įsakymus. 
Tautiečiams palikus su 11 
narių ir pradėjus energiš
kai darbuoties, kuopa susi
laukė dabar 21 nario. Pa- 
sitraukėliai džiaugėsi, ma
nydami, kad kuopa be jų 
turės mirti, bet jų džiaugs
mas nugarmėjo vėjais.

Buvo girdima, kad čionai 
pirm 8 mėnesių buvo susi
tvėrus ir L. S. S. 104 kuo
pa. Kuopa buvo pasikvie
tus K. Šeštoką, kad tiems 
baisiems tautiečiams kailį 
išpliekus, bet paskui iš to 
jų didelio debesio pasirodė 
visai mažas lietus. Dabar 
apie tą, “garsingą” kuopą 
nieko nesigirdi. Nekurie 

tų “internacionalistų” pri
guli prie vietinės Lietuvių 
Sūnų draugijos, tai kad jau 
šmeižia, tai šmeižia nepa
tinkamus asmenis savo su
sirinkimuose. Labai gaila, 
kad Lietuvos Sūnų draugi
ja priima savo tarpan to
kius persivertėlius.

Lietuvos Simų draugija 
turi 62 nariu, turi tautinę 
Vėluvą; jos nupirkimas il
gi neapsiėjo be didelių gin
čų su musų “kovotojais”, 
bet kad jų mažai yra, tai 
jų ir balsai nieko nesvėrė.

Gyvuoja šv. Kazimiero 
Kar. dr-ja; ji pirmiausiai 
uždėta, dar 1905 metais, tai
gi ir turtingiausi, nes turi 
arti 500 dol. kapitalo, ame- 
rikoninę vėluvą už 65 dol., 
bot narių ligšiol turėjo tik 
26. Pasidauginus čionai 
lietuviams, minėta draugija 
ėmė augti; tik per du susi
rinkimu įstojo 31 narys, tai 
dabar turi viso 57 narius; 
dar manoma, kad ji trum
pu laiku susilauks mažiau
siai šimto narių.

Tai viskas iš draugijų 
gyvenimo.

Per paskutinius prezi
dento rinkimus daugumas 
vietinių musų “kovotojų” 
negalėjo balsuoti nebūdami 
piliečiais; taigi tą dieną jų 
vieni kaziravo, o kiti “ko
vojo” su tautinėmis drau
gijomis. Dėkavonės Dieną 
Liet. Sūnų dr-ja buvo pa
rengusi balių su skrajojan
čia krasa ir dovanomis. Do
vanų buvo dvi: špilka ir 
skėtis; špilką laimėjo p. 
Maurušiutė, o skėtį p. Sa- 
dauskiutė. Publika užsilai

30c. 
60c. 
60c. 
20c.
20c.
20c. I 
30c. 
15c. 
15c.
15q 
25c. 
15c.

kė gražiai. Dr-ja turėjo pel
no apie 60 dol.

Spalių 29 d. areštuotas A. 
Stilpa už pačios su vaikais 
apleidimą mieste St. Char
les, Mich.

Čionai kitokių darbų nė
ra, kaip tik anglių kasyk
los. Kasyklų yra per 20. 
Šiuomi kartu pradėjo dirbti 
kasdiena. Darbas galima 
gauti, bet už geresnius dar
bus reikia mokėti. Kiek
vienas darbininkas privalo 
prigulėti prie anglekasių 
unijos, U. M. W. of Am. ir 
turėti tos valstijos mainie- 
riškas poperas, kurias išda- 
vinėja kas mėnuo.

J. Sk.

Minersville, Pa.
Lapkričio 25 d. vietinėse 

anglių kasyklose (kasyklos 
vardas neįskaitomas. Red.) 
atrastas negyvas Andrius 
Gudeliauskas. Tą vaikiną 
patiko nelaimė pinu poros 
mėnesių įg jis tas visas lai
kas mainose išbuvo. Dar
bininkai jo ieškodami pra
mušė skylę į senas mainas, 
kur atrado labai daug van
dens. Po 6 savaičių van
duo buvtr išpumpuotas ir 
darbininkai pradėjo toliau 
pražuvusio ieškoti. Atka
sė užgriovusį taką į “plei- 
są”, kuri tąį vaikiną buvo 
patikusi nelaimė. Ten ne
radę, leidosi toliau ieškot, 
lipdami augštyn. Nuo ten 
nusileidę brustan, 67 pėdas 
žemyn, rado Gudeliauską 
negyvą, ant lentos sėdintį, 
basą, vieną ranką užsidėju
si ant kaklo, o kitą padėju
sį ant kelįų.^ Atrodė, tary

Dainoms gaidas sutaisė Petrauskų Mikas (žinomas lie
tuviams kompozitorius Mikas Petrauskas).

Kiekvieną dainą galima pirkti skyriumi.
Tik jų viena: b JOJAU DIENĄ (žemesniam balsui) 

dar neišėjus iš spaudos.
Dainos atspaudinta ant dailios poperos ir kiekviena 

turi vienodą viršelį, tokį kaip čia šalta perstatoma.
Perkantiems visas antsyk paminėtas dainas, nuleidžia

ma nekuris nuošimtis, gi už pavienių dainų sąsiuvas 
mokama ant viršelių pažymėta kaina.

Tos “Liaudies Dainos” labai populiariškos. Jos labai tinka koncertams ir privati
niam namie prie pijano pasilinksminimui. Šitomis dainomis naudojasi ir artistas M. 
Petrauskas savo koncertuose.

Neužilgo bus atspausdinta dar daugiau įvairių dainų su gaidomis ir kelios operetes 
“Liaudies Dainas” užsisakydami pinigus siųskite sekančiu adresu:

• ♦

Jonas M. Tananevičia
3249-53 So. Morgan St, Chicago, Ill.

tum, butų giliai užsimąstęs 
apie darbininkų vargingą 
gyvenimą. Susekta ženk
lai, kad velionis gelbėjosi 
kieku galėdamas, bet ant 
nelaimės pataikė inlipt 
brustan, iš kurio nebuvo 
galima jokiuo budu išeiti.

Velionio Gud. giminės iš 
kompanijos pareikalavo at
lyginimo 20 tukst. dolerių, 
bet kompanija siūlo tik 380 
dol. taip kaip ir už visus 
kitus žuvusius. Kas ar
šiausiai, kad su juo dirbęs 
kitas partneris pasakojąs 
apie Gudeliausko mirtį vi
sai kitaip. Jiedvien belio- 
duojant karą, pradėjus an
glis labai pukšėti. Jis pa
likęs Gudeliauską vieną ir 
nubėgęs pakviesti mainerį, 
bet jam vos spėjus atsito
linti kokius 200 žingsnių, 
išgirdęs ties likusiu Gude- 
liausku baisų vandens uži
mą; gi kas paskui atsitikę 
su velioniu, jis daugiau ne
žinąs, ir Gudei, tą dieną iš 
mainų jau neišėjęs. Gi tos 
vietos šalia randasi senos 
mainos vandeniu užlietos, į 
kurias vėl. Gudei, vanduo ir 
panardino. Kompanija už
siginanti, kad ji nieko ne
žinanti apie ten esančias se
nas mainas, neturinti mapų, 
bet šio miestelio senesni 
žmonės tvirtina, kad senos 
mainos yra ir bus jau 75 
metai kaip jos išdirbtos, o 
55 metai kaip į anas niekas 
nesilanko. Tų mainų seni 
griuvėsiai randasi po pačiu 
miestu. Pietinėj miesto 
dalyj iš po kalno srioveno 
upelukai kol toji nelaimė 
neatsitiko, bet kuomet 

vandenį iš mainų išpumpa
vo, daug upelukų pražuvo.

A. a. Gudeliauskas paėjo 
iš Vilniaus gub.- Amerikoj 
išbuvo porą metų. Lietu
voje paliko žmoną ir du 
vaikeliu. Čia jis prigulėjo 
į šv. Pranciškaus dr-ją, ku
ri pasirūpino ir jo laidotu
vėmis.

* A. J. Banišauskas.
4 --------------------------------- -

Hartford, Conn.
Čionai visur dirbama ge

rai, taip kad net viskas 
braška, bet iš kitur pribu
vusiems darbas gauti — 
sunku, nes daugumas atke
liauja iš kasyklų ir bastosi 
be darbo.

Lietuvių randasi pusėti
nas būrelis, bus į 150 šei
mynų ir į 800 pavienių, ir 
visi sutikime, dailiai gyve
na. Tik ant nelaimės ir 
čionai, kaip kitur, randasi 
keletas cicilikų sąjungiečių, 
kurie nuolatos lietuvius 
traukia savo pusėn ir sten
giasi juos sukiršinti. Bet 
kad vietiniai lietuviai tėra 
ligšiol išmintingi, tatai ci
cilikų jokio balso neklauso.

Pašelpinių dr-jų yra dvi: 
1. Šv. Jono Ev. dr-ja, na
rių turi apie 250 ir 2. Ukė- 
sų Polit. Kliubas, kuris tu- 
ri narių arti 100. Šitan 
Kliuban nenori lietuviai 
prigulėti, sako, jis esąs ci
cilikų rankose. Tas netie
sa. Rasi, ir yra keli, bet 
jie didžiumoje nieko ne
reiškia. Taigi lietuviams 
vertėtų tan Kliuban rašy
ties. Šis Kliubas lapkričio 
23 d. turėjo savo trečią šie
met balių, bet kad salė stul

pais paramstyta ir maža, 
tai mažai kas ir atsilankė.

Vietinius lietuvių parapi
jos reikalus kun. Ambotas 
gerai veda, bet bažnyčios 
dar neturime, tik-mažą ko
plytėlę, kurion mažai žmo
nių sutelpa. Kol bus pas
tatyta bažnyčia, nutaria 
koplytėlę tuo tarpu padi
dinti.

Vargonininkas V. Kans- 
leris suorganizavo bažnyti
nį chorą ir pradėjo lavinti. 
Pradžia, žinoma, sunki, juo 
labiau, kad musų jaunimas 
užpečkyj miega podraug su 
seniais. Sunku choran pri
kalbinti, ypač vaikinus, 
kuriems, rasi, kas kitas ru
pi. Vietiniai lietuviai ir 
laikraščių nemyli skaityti. 
O jau metas butų jiems su
siprasti. Ten buvęs.

RED. ATSAKYMAI.

S. Kartonas, Nashua, N 
H. — Apie misijas pereita
me “Kataliko” numeryj 
paminėta. Nedėsime.

A. M. Virbalis, Winni
peg. — Kad kas kur pado
riai kėlė vestuves, o kitur 
vėl kas apsidaužė — ne
svarbu. Nedėsime laikraš- 
,tin.

Kareivių dezertavimas.
Francijos valdiškoji statisti
ka tvirtina, kad 1911 met. 
iš Francijos kariuomenes 
dezertavo 90.000 kareivių!
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Penelopes pienas susektas.

(GRAIKŲ MYTOLOGIJOS ŽIUPSNELIS). 
Lietuvių kalbon išguldė 

ALYVA.

(Tąsa).
mums savo to gailėjimo priežastis. Turbut mes 
negalim tavęs nuraminti. Pasakyki taipgi mums 
savo vardą. Turbut tasai pats, apie kurį jau mes 
girdėjome?”

“Gerai, draugai”, atsakė pašalietis. “Aš ma
nau, kad jus tankiai girdėjote mano vardą. Aš esu 
Ulysses ir Ithaca tai mano gimtinė. Aš buvau ke
lionėje daugelį metų tarp daugybės salų ir kara
lysčių. Ten randasi giedresnė žemė kaip Ithaca, 
bet aš nei jokią šalį taip nemyliu labiausia, kaip 
savo namą”.

Jie užgirdę savo svečio pasakojimą, džiaugėsi, 
jog jis esąs garsusis Ulysses. Karalius Alcinus 
meldė papasakoti visą historiją apie jo atsitikimus. 
Tat-gi jis ir pradėjo pasakoti nuo apleidimo Troy’- 
jaus visokius prietikius, kur keliavo ir ką matė.

Jie klausė jo historijos su atyda ir nuosteba, o 
užbaigus jam savo kalbą, jie beveik visi mąstė, jog 
jis esąs dievaitis. Dabartės jie vaišino jį kaipo di
džiausią karalių ir ryte perdėtiniai atnešė daugiaus 
jam dovanų, kadangi jie abejojo, bau jis busiąs 
užganėdintu suteiktomis dovanomis.

Pabaigę dovanojus jam dovanas, Ulysses atsi
sveikino ant visados su karalium, karaliene, perdė- 
tiniais ir visiems dėkodamas už visas jų suteiktas 
dovanas ištarė ačių. Taipgi padėkojo kunigaikš- 
čiutei Naucicai atsisveikindamas ant Visados. Vie
nas iš karaliaus vyriausių vadų palydėjo Ulyssesą 
iki krantui ant laivo.

Tuomet geras kapitonas su įgula ėmėsi savo 
darbų ir nuirklavo į Ithacą. Jie plaukė visą dieną, 
naktį ir pasiekė salą anksti rytą.

XXVIII. Penelope.
Kuomet Ulysses jau buvo kelionėj, jo pati Pe

nelope turėjo daugel rūpesčių. Žinia atėjo nuo sa
los, kad Ulysses es^s numiręs, tuomet daugelis ku
nigaikščių ir perdėtinių norėjo su ja apsivesti. Iš- 
tikro ji turėjo tiek daug maldautojų, kiek ir Spar
tos Elena. Bet Penelope nenorėjo jų nei vieno ves
ti, kadangi ji visados turėjo viltį, kad jos vyras 
kuomet nors sugrįšiąs ir net kaip jau buvo užgirdus, 
jog jisai esąs numiręs, tat dar ir tuomet netikėjo.

Bet maldautojai vis kvaršino ją kaslink apsi- 
pačiavimo. Jie atvykdami visuomet sustodavo rū
muose kiekvieną dieną ir naktį ir ten maitindavosi, 
įsakydavo tarnams pagaminti valgio ir gėrimo kuo- 
geriausių ir taip puotavo lyginai kaip savo na
muose.

Penelope nuolatai jų šalinosi kiek galėdama, 
bet pagalios jie sutarė, idant ji ateitų į didelę salę 
arba pietų kambarin apkalbėti reikalą. Tuomet 
jie paklaustų jos, kaip veikiai ji galėtų vieną iš jų 
pasirinkti. Jie visados sakydavo, kad jaigu ji vie
ną iš musų pasirinktų sau už vyrą, tat visi kiti dau- 
.iaus jos Dekados nevargintų.

Paskutinios Penelope išmąstė projektą, kad 
maldautojus suturėti nuo apsipačiavimo ant ilges
nio laiko. Ji buvo labai darbšti moteriškė, ji ir 
jos tarnaitės beveik visados verpė ir audė. Vieną 
dieną ji pasakė maldautojams, kad ji audžia ga
balą audeklo savo uošviui ir kaip pabaigs tą audi
mą, ves vieną iš jų. “Tai yra didelis gabalas au- 
delko, ji pasakė, bet kuomet darbas bus pabaigtas, 
aš jums duosiu žinią ir jus turite prižadėti, kad dau- 
giaus manęs neerzintumėt kol nepabaigsiu savo 
darbo”.

Maldautojai buvo labai linksmus ir prižadėjo 
išpildyti jos reikalavimą. Bet jie vis nuolatos lan
kydavo rumus su nuožmiomis mintimis. Ką jie 
valgė ir gėrė, tai eidavo iš Ulysseso sankrovos ir 
tuom pačiu laiku įžeizdavo jo pačią Penelope.

Penelope kiekvieną dieną po truputį auzdavo, 
bet nakties metu ji atrazgydavo atgalios, ką buvo 
per dieną išaudus. Taigi audimas nėjo didyn, bet 
mažyn. Maldautojai stebėjosi iš to ir net kokį 
laiką netekdavo kantrybės, tad pašaukę Penelopes 
tarnaitės klauzdavo:

“Ar tas audimas dar nepabaigtas? Ar vei
kiai bus užbaigtas?”

Viena ar trįs tarnaičių turėjo sutartį ir jos 
atsakydavo:

KATALIKAS

, “O ne, dar užims ilgą laiką. Tai^u^Iąbai 
gražus šmotas audeklo ir beabęjonės užinį^ ilgą lai
ką jį išaušti. •• • y. \

Ir taip Penelope ištolo laikėsi i galenito jų 
kvaršinimo, bet vieną naktį nekurie iš jų&atiijb jau 
tikrai prie kambario durių ir pamatė joj vėlimą. 
Tuomet ji mėgino išrasti kitokį būdą, ap 
tysime vėliaus. # ? _

Telemachus, sūnūs Penelopes, kuris§dh||buvo 
jaunas, gelbėjo motinai kiek galėdamas. jj»Jisai bu
vo labai neramus apie savo tėvą ir labaUzįngeida- 
vo žinoti apie jo gyvenimą. Paskutinio^ paėmęs 
laivą ir keletą sėbrų nuirklavo į Graikiją^ teirautis 
nekuriu Graikijos didvyrių, kurie dalyvavo Tro
janų kare.

Kuomet Telemachus buvo Graikijoje, tai lai
vas, su jo tėvu grįžo į Ithacą.

skai-

* ************************ 
-Telephone Yards 687 J 

B DR. G. M. GLASER, * 
y. *
* 3149 So. Morgan St., Chicago ,111,šį: įį
* Pranešu visuomenei, kad aš esu *
* seniausias gydytojas ant bridge- |
* porto, praktikuojant 21 metus. Vi- *
* sus ligonius stengtsiuosi užganė- #
* dinti sąžiniškai ir esu visuomet * 
į* ant pareikalavimo dieną arba nak- * 
X tį. Esu specialistas ligose vaikų, *
* moterų, ir vyrų. Taipgi darau * 

visokias operacijas.
************************* J

Dr. F, E. Wisniewski
Ofisas 1268 Milwaukee Av.

CHICAGO, ILL.
SFECIJALISTAS LIGŲ: VYRŲ 

MOTERŲ, VAIKŲ IE PrUL GIM 
DYMO.

Gydau privatiSkAs ’igaa vyrų ir mo
tery, taipgi skausmą skilvio, inkstų, 
piauučių, “'-dies, reumatizmo, užnuodi- 
jimą kraujo ii ligas akių, ausų, nosies 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo JO ryto iki 9 
valandai vakaro.

O

M. KARA
1919 South Halsted Street
GERIAUSIA IR DIDŽIAUSIA CZEVERYKU 

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

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

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

4012
State Street

i
T el .Oakland 1441

d. H. OLSON ;
AKU ir karštu v 

r.deniu šildymo 
prietaisą '’vedimas 
ir pataisymas.

XXIX Ithaca.
Ulysses laive užmigęs nei nejautė kaip laivas 

atplaukė prie krašto ir jurininkai paguldė jį iš
nešę ant žemės su dovanomis, paskui visi apsisukę 
grįžo namo. ?

Ulysses, pabudęs iš miego, ir, apsižvalgęs ap
linkui, nežinojo kame jis randasi. Jis tiktai atsi
minė, kad laive miegojęs. Nežinojo kokioj dalyj 
žemės atsidūrė, nes dvidešimts metų kaip aplei
dęs savo tėvynę, tai nieko negalėjo ir 'atsiminti. 
Jis labai rustinosi ant jurininkų, kadangi, jie ža
dėjo jį pargabenti Ithacon, o ne palikti svetimoj, 
nežinomoj šalyj. J

Apsižvalgęs patėmijo ir skrynutę st| dovano
mis, kurią suteikė jam geradėjai ir, bevartydamas 
dovanas, pasirodė jaunas vyras, apsirengęs kaip 
piemuo. Ulysses pradėjo su juo kalbėti. Jis klau
sė jo, kokia šita šalis ir kas ten gyvena

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- 

damą eina 8 dienas, j 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 mtisų agentų arba prie pačių 
perstatytojų.

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

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

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltų 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. RADAVICZIA
936W. 33rd St. Chicago.

Telefonas Yards 153a

DR. J. KULIS
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 

8255 So. Halsted St., Chicago, Illinois.
PRIĖMIMO VALANDOS:

.K Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare.
# Nedel. nuo 9 iki 12 po piet; nuo 6 iki 8va’:

*************************„
*
*
*
*
*
*

*
•%%. Nedel. nuo 9 iki i2 po piet; nuo 6 iki 8va':. 2įį.

URRA
Ulyssesą paguldo ant kranto

VISI
Tas jaunas vaikinas buvo deivė Minerva, kuri 

visada buvo Ulyssesui draugiška visokiose jo prie
tikiuose. Tais laikais dievai ir deivės visados ga
lėjo keistis bent kokiam momente.

Ulysses nežinojo, kad tai buvo Minerva ir jis 
su ja kalbėjo kaip su parastu žmogumi.

Ji papasakojo Ulysses’ui, kad šita žemė yra 
Ithacos sala, taippat papasakojo apie jaunikius, 
kurie peršasi jo pačiai ir liepė ją nubausti už tokį 
nedorą pasielgimą. Tada ji persimainė į gražios 
moteries esybę ir tik tuomet Ulysses ją pažino.

Dabar Ulysses žinojo, kad esąs savo tėvynėj 
ir su džiaugsmu atsiklaupęs pabučiavo žemę savo 
brangiosios gimtinės, kurios nematė daugelis metą.

q?"—irMinerva.

Minerva meldo jo paslėpti savo dovanas uoloj 
ir keliauti Graikijon. Kitaip, parėjus namo, galė
tų tie maldautojai jį užmušti. Minerva permainė 
jį Senelio pavidalan, suraukšlėtais veidais, elgetos 
drabužiuose, kad priešai jo nepažintų. Suradęs 
savo sūnų Telemachus, padarė pieną keliauti na
mo. Deivė pažadėjo visuomet būti jiems pagelbon.

Minerva pasikėlus padangėn, prapuolė iš akių. 
Ulysses-gi keliaudamas namo, atsiminė visus pra
eities takus, kur tik jis buvojo.

(Toliau busY,

»

VARICOCELĘ, HYDROCELĘ^(Be peilio ir skausmo)
AS norm išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 

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

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

Ateik į mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. 
Tamsta gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo speci- 
jalisto vyriški} ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.
Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų nesveikumus

(Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo, nemokėk)

VYRU LIGOS
Pražudytas VyriSkumas, 
Ligos Kepenų ir Inkstų. 
Nerviška negate, Silpnu
mas, Pražudyta pajiees, 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
mą, Slapumo bėgimą.

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

Išgydo, kad butum sveikas

Užnuodi j i m ą 
ir visos odos li£os, kaip Spuo
gus, Piktąją Didcrvinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubėgimus, Įsise
nėjusias Ligas.
Ligos Moterų
ViduriųLigos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos 
Ištyrimas DOVANAI.

Specialistas 
Vyrų ir Moterų Lig<l 

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

Dr. ZINS,’183^SCHICAG0
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedėlioms, 8 ryto Iki 4 po pietų.

* 
% * 
t *
*

Sučedyk pusę 
savodantųbilos

Žemiausios kainos Chicagoje už 
atsakančiausią dantų darbą.

Daugelis denlistu visada randasi.
Mes prižadame užganėdinimą su 10 

metų gvarancija.
Musų neskaudantis ištraukimo 
būdas padarys jumis mus 

draugu.

Visaj Neskaudėjo! ' A,,ilank»k ‘X."’ IS‘yrlmaS

Seni Užtikrintieji
State Dental Parlors

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

Atdara VAKARAIS iki 3 ir NEDEEIOMS iki 2 po piet.

PAS— I 

f Juozapą Ridiką | 
* QIRQ llltanie PI karta 99 tr. «3253 Illinois Ct. kerte 33 g.

Szaltas Alus, gardi Ariel
ka, kvepenti Havanos Ci
garai. Turiu didelg salg 
del mitingų, veselijų ir tt.

TELEPHONE YARDS 2710

MOKYKLA ŠOKIU. 
Waltz, ‘fwo Step ir kitokių.

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

PROF. JULIUS SILSKO 
1836 S. Halsted St. Chicago, Ill. 
Nuo 9 ryto iki 11 va <.Phone Canal 3762 

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

ŽODYNĖLIS

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

S *
%** ** **

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS
uetu»i$im»«uSus 

u
M6ll5»ILIETU«lSUS

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS
v IRANGLIŠKAI-LIETUViŠKAS

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

Prancūziškos skurales apdaruose.........$1.00
Audekliniuose apdaruose........................ 75o

* MICHAEL J. TANANEVICZ
670 W. 18th St., Chicago, lll.R

John Cochinsky 
LAWYER

Lietuvys Advokatas
69 W.Washington St., Room 1510 

CHICAGO
Atlieku visokius legališkus reikalus at

sakančiai, ypatingai susižeidimo ii kitus. 
Užsiimu vedimu visokių civiliškų ir kri- 
minališku bylų. Taipgi peržiuro abstrak
tus ir padirbu visokias popieras ir doku
mentus pardavimo ir pirkimo namų, lotų, 
biznių ir tt. Lietuviai, kurie turite kokį 
legališką reikalą, atsiSaukite pas tautietį. 
| Ofiso vai.: nuo 9 lyto ild S po pietų,^

Gyvenimas:
2316 W. 23rd Pl., Chicago, Ill.

Gyvenimo vai.: nuo 7 iki 9 vakaro.

Leveskio
Dienine ir Vakarine Mokykla.
=== Mokinama:
1. Pradinis įPrirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amer. plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą

(del manančių grįžti Lietuvon).
K ai bo s ----

Lietuviška, A ngliška, Vokiška ir Rusiška 
(pagal norą ir Lenkiška).

Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 
arba per laišką siuom antrašu:

G. J. LEVESKIS,
Vedėjas Mokyklos

3106 So. Halsted St, Chicago, HL

Ar mokate Anglišką kalbą?
q 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. q 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 eilejo teisingas ištarimas, Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. <J Oionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. <J Pagalios tal
pinąs! trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsuavinimo 
angliškoje kalboje, O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jugtinių Amerikos Valstybių Piliečiais, <5 Kiekvienas lietuvis, atvy
kęs į šitą sal| 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.

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

$1.25
$1.50

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

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

5
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3249-53 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

REPREZENTANTAS

CLAUSSENIUS & CO
107 Dearborn St., Chicago, Ill.

’ III'
• ■’ ■ / * 01

Foreign Exchange Bankieriai ir Europejiški Kolektoriai.
INSTEIGTA 1864 METUOSE

. CLAUSSENIUS.

Generoliški Agentai nuo
- a T 
UI ■ ■

NORTH-GERMAN LLOYD STEAMSHIP CO.
- ' ' •_ - ' • ’ ' I

■ ■ ■ : .
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Z i iii os iš Lietuvos, g
laikraščių. Šiemet gi jau 
apie 120 egz.

Bemokslis.-

ŽASLIAI,
Trakų apskr.

Čia, galima sakyti, kuone 
visa vasara kas šventadie
nis buvo skaitoma iš saky
klos, kurie parapijoms len
kai ir kurie lietuviai. Apie 
rudenį gerb. klebonas pasa
kė, jog jau pabaigė, ir kurie 
nepatenkinti, tai lai ateina 
persirašyti, nes, girdi, siu
siąs valdytojui. Žmonės 
net nudžiugo: girdi, rasit 
nustos jau mus per bažny
čią minėję, ir pasibaigs 
biaurųs lenkininkų pliauš
kalai... Bet štai sekmadienį 
prieš Visų Šventes ir vėl 
musų vikaras po pamokslo 
liepia neiti iš bažnyčios: 
girdi, skaitysią ir vėl, nes 
valdytojas liepęs. Bet žmo
nės ėmė murmėdami bėgti, 
ir šventoriuje girdėti buvo 
rugojimas: “O gi kuriam 
čia galui mus vargina? Juk 
vistiek musų neklaus, ir 
kaip norės, taip padarys, 
tat kam čia šitie užsakai?”

Lenkininkai šia proga la
bai pasipelnė. Ant švento
riaus, gatvėje ir krautuvėse 
vien buvo girdėti “Trzy- 
majeia šią, trzyymajcia 
šią”! Nes, girdi, ir jums 
bus, kaip uniotams, jus 
keiks jūsų vaikai, jus mir
ties valandoje negalėsite ku
nigo regėti; girdi, jus val- 
kiositės (“będziecia blonka- 
lisia”) ir patįs save keiksi
te, bet jau ne laikas bus... 
Argi, girdi, dar jus nesu
prantate? Jei lenkams 
kunigams lupos nebūtų už
spaustos (zapieczentowa- 
na) tai jie su ašaromis sa
kytų... Girdi, jus patįs su
praskite, jog užtektų vieno 
sykio perskaityti, dabar gi 
skaito po kiek sykių. Dva
siškoji vyresnybė laukia, 
ar nesugrįš dar nors viena 
paklydusi avelė...

Lietuviai nuo amžių pri
pratę girdėti naujienas 
(ypač paslaptingas) vien iš 
lenkiškai kalbančiųjų, t. v. 
šlėktų. Taigi ir dabar dau
gelis mūsiškių lietuvių bai
siai susijudino, ir intikėjo. 
Daugelis žadėjo tuojau per
sirašyti. Viena moterč 
priėjo, ir, pabučiavus ranką 
šlėktai, ėmė aiškinti laužytu 
žargonu, jog ji ir dabar per
sirašytų, bet kad vaikai nei 
žodžio nežino ir poterių ne
moka lenkiškų.

•— Tai nieko nereiškia 
atsakė šlėkta, jog revizijos 
nebus, bile užsirašysi, kad 
lenkiškai nori ir tiek. t 
jaigu neklausys klebonas 
tai duok man žinią, aš jau 
duosiu vietą, kur pipirai au 
ga.

Kiti lenkininkai karščia
vosi: girdi, dabar geriausi: 
proga ir mes turime pavyz 
dį, jog geriausias vaistas 
tiems pagonams, tai kumš 
čia, lazda ii’ akmens. Ten 
girdi, jiems geriau, km 
miestelio nėra, o čia neištu
rės jųjų kaulai. Girdi, je: 
Rodūnios nebūtų gerai su
ėmę, tai ir ten lietuviai bu
tų daug norėję, o dabar 
mat, kiek užtenka. O svar
biausia, kad kaip nors len 
ką kunigą gavus. Tai ga 
na butų šiems pagonams 
“Tegu, bus pagramdytas’ 
(taip mėgdavo). Nors, gir 
di, jie ir dvėstų, ir tai ne 
šnekintų jų lietuviškai. De1 
to nepasiskųs niekam, nors 
kuri boba ir nudvėstų 
(zdechlaby) be išpažinties...

t——mi«i m nu, j !iĮiiJiTwuš3Sas8M

ŠIAUDYNĖ,
Šiaulių apskr.

Pas mus ląba 
tino mušeikų;S su 
šaikos ir eina i 
nių; užpuldinėja 
liu važiuojaifčilfl

mokyklos Bajorūnaite 
(sic!), o pernai tik buvo 
du lietuviu mokytoju. Visi 
mokytojai silpnai aprūpin
ti, ima mažesnes algas, kaip 
ministerijos mokyklose.

Tai asL

7
. ..ja

|MOTERIŲ SKYRIUS.!'

jog 
vis- 
Tie-

Taip aiškina balsiai šlėk
ta burini lietuvių. Ir, žino
ma, niekas negali jam atsa
kyti, jog jis netiesą sako. 
Tiesa, šventa tiesa. Nors 
ir gudriausias butum, ir tai 
nesukritikuosi. Kiekvienas 
žino ir supranta, 
ką tik jie sako, 
kas gali išsipildyti,
sa tai, kad nors ir dvėstų 
lietuvis, tai neprakalbįs jo 
lenkas lietuviškai. Gerai 
patyrė tai arčiau Kervanės 
gyvenantieji, kur kunigas 
lenkas. Ten žmonėms, lie
tuviškai pagarbinus, neatsa
kys lietuviškai. Ir šiemet 
kai viena mergaitė (O. Ž.), 
per šv. Roko atlaidus, pri
ėjus į- kleboniją gerti, pa
garbino lietuviškai, tai gavo 
šitokį atsakymą (ne iš ku
nigo): “I u nas kiedysęi 
bylo pagarbintas, ale teraz, 
chwala Bogu, niema”. Tai
gi ir žasliečiai gali laukti, 
jog lenkininkų žodžiai išsi
pildys. An—as.

ANYKŠČIAI,
Ukmergės apškr.

Kiek tai. dar esama lietu
vių tarpe tamsumo ir bur
tų; štai musų krautuvinin
kai ir aludininkai savo du
rų slenkstyje turi prisikalę 
batų pasagėlę (padkavėlę). 
Man paklausus vieno, kam 
čia ta pasagėlė, atsakė, kad 
eisią pas juos žmonės pirk
tų ar gertų.

Anykščiuose yra bene 14 
alinių, 2 traktierių ir mo
nopolis, ir mažne visų jų 
slenksčių pasagėlės rodyte 
rodo, kad čia tamsus nė tik
tai tie, kurie tas įstaigas 
lanko, bet ir tie, kurie pasa
gėlėmis tariasi publikos pri
sivilioti. Juk jaigu šie po
nai daugiau šviesos turėtų, 
gal ne vienas jų paieškotų 
kitokio pelno, kaip tas, kurį 
jiems suneša, žmonių var
gas, prakaitas ir tamsumas.

Yra knygos, yra laikraš
čiai. Bet dauguma musų 
žmonių dar jų neieško. Ki
tur ieško savo dvasiai sma
gumo.

Vis dėlto ir pas mus šiek- 
tiek jau eina geryn. Anykš
čiuose turime 2-klesę mo
kyklą, vienaklesę ir vieną 
mergaičių mokyklą. Yra 
dar mokykla Vaivadiškių 
sodžiuje. Be to, Bikunų, 
Piktagalio ir Niūronių so
džiai tariasi inkurti moky
klas. Butų labai pravartu 
įsteigti Anykščiuose 4-klesę 
miesto mokyklą. Kuo gi 
Anykščiai prastesni už Ute
ną? Man rodos, kad vyrija, 
pasitarusi su zemskiu, tik
rai šį reikalą galėtų įvy
kinti.

Beje, 
zemskį. 
kilnus
kaip susideda, kad jo gerais 
norais naudojasi kiti, o ne 
anykštėnai. Taip antai mu
sų zemskis ne sykį nuva
žiuoja Alunton į “Blaivy
bės” susirinkimus ir ten 
daug padeda blaivininkams 
darbuoties. Pas mus gi nė
ra, matyt, tinkamos dirvos. 
Nėra žmonių, kurie mokėtų 
ir norėtų naudoties visa tuo, 
kas musų gyvenimui gali 
būti naudinga. Iš jaunųjų 
pasitaiko ir veiklesnių žmo
nių. Jų tai agitacija žmo
nės labiau ėmė laikraščius 
skaityti.
Laskausko 
vo pernai

labai gerą turime 
Tai šviesus ir pra- 

žmogus. Tik kas

Taip • antai per 
knygyną ateida- 
60 egz. įvairių

Wį i

kaip 
ende- 
visai

GIEDRAIČIAI.
Vyskupijos vyresnybei 

įsakius, kun. klebonas per
nai surašė parapijoms pa
gal tautų. Lietuviais 
užsirašė daugiau, 
sulenkėjusių, ko 
kų šulai Vilniuje
nesitikėjo, ir, tai patyrę, 
taip inpyko, kad žut-but 
pasiryžo nuolatiniais netei
singais skundais panaikinti 
tą sąrašą ir padaryt naują, 
kad agitacija, grasymais ir 
visokiomis melagingomis 
paskalomis sumažinus lietu
vių skaičių, kaip tai, saky
sime, buvo šį pavasarį, kai 
atėjo pas kleboną visi Ku- 
lundžių sodžiaus lietuviai ir 
persirašė iš lietuvių lenkais. 
— girdi, bijome pravoslavi- 
jos. Kaip Giedraičiuose pa
norėjo, taip Vilniuje ir pa
darė ir štai vėl važiuoja ko
misija: kun. dekanas Novic
kis ir kun. Sarosiekas, kurs, 
nežiūrėdamas to, kad atva
žiavo ištirt, ar gerai pada
rytas sąrašas, apgarsino, 
kad sąrašas bus padarytas 
išnaujo. Rodos, kad jaigu 
tiems, nuo kurių tai parei
na, rūpėtų visų-pirma teisy
be, tikėjimas, dūšių išgany
mas, arba nors ir to “nelai
mingo cirkulero 2606” pildy
mas, tai butų liepta tiktai 
patikrinti, ar teisingai užra
šytas yra tas, kurs skun
džiasi savu vardu, o ne visą 
parapiją išnaujo kiršint ir 
iš kanoniško parapijos lan
kymo daryti demoralizuoja
mą vizitą. O po to gal vėl 
lauksime komisijos, mat 
Giedraičiuose užstojo komi
sijų baudžiava. Juk ne vi
sada ir lietuviai leis save 
skriausti. Tas naujas sąra
šas paleis vadžias nedorai 
agitacijai. _ Jau ir dabar 
pradžią matome. Lietuviai, 
matydami daug neteisybės, 
negalės tylėti. Jų net ir 
priedermė bus skųsties ir 
reikalauti vėl naujo sąrašo. 
Taigi ir vėl turėsime komi
siją ir taip be galo.

Tik pasekmė visa to be 
nebus tokia, kad katalikai 
visai nustos tikėję ir klausę 
savo dvasiškos vyresnybės. 
Gal kam ir bus iš to nauda, 
tik ne Katalikų Bažnyčiai.

, A.

i prasiplS- 
iitvėrė nes 
Susti žmo- 
Imones ke-- 
* tai taip

kur kokį žmogų pagavę ap= 
daužo. Ir niekas jiems nie
ko nepadaro. Mat jų gud
riai daroma f Į kaip jie už
puola ir primuša, tuoj pa
duoda primuštąjį teisman, 
girdi, primuštasai juos už
puolęs, ir žmogus nebemano 
jau mušeikų skųsti, bet žiu
ri, kad savo kailį sveiką iš 
teismo išnešus. Toks atsiti
kimas buvo šį pavasarį. 
Vienas mušeika nakčia ka- 
žin-ko nuėjo pas kaimyno 
tvartą; netikėtai atradęs te
nai vaiką, pradėjo jį mušti, 
tarytum, kokį kerštą turė
damas; ant šauksmo atbėgo 
šeimininkas ir pragynė mu
šeiką. Mušeika tuoj pa
traukė tieson ^kaimyną, kad 
su vaiku jį primušęs, ištrau
kė 15 rub. ir dar žandarams 
pranešė, jog tas kaimynas 
esąs maištininkas. Polici
ja pradėjo tą kaimyną dras
kyti ir tik-tik žmogus išsi
suko, o mušeika juokias. 
Šiomis dienomis vėl panašus 
atsitikimas buvo. Keletas 
Šiaudynės miestelio mušei
kų užpuolė ant grįštančio iš 
Papilės žmogaus; kuomet 
pradėjo tą žmogų mušti be 
reikalo, tas žmogus ištrau
kęs peilį vienam-kitam bak
stelėjo ir tokiu budu atsigy
nė. Mušeikoj dabar pada
vė jį tieson; nežinią, kas bus, 
bet turbut, žmogui tam bus 
blogai, nes teisme reikia liu
dytojų; mušeikoms visados 
bus liudytojui daugybė, o 
žmogui, kadirj)ųių kas ma
tęs, tai ai? lit^y^nes kiek
vienas bijo paskui už paliu
dijimą kailio mušeikoms in- 
kišti. Del trijų mušeikų 
keletas metų atgal buvo pa
darę “prigovorą”, bet nie
kas iš to neišėjo: “prigovo- 
ras” paliko “prigovoru”, o 
mušeikos tebeskaldo kaktas 
žmonėms. J. N.

ABELIAI,
Kauno gub.

Spalių 14 d. pas mus bu
vo atlaidai. Po atlaidų, 
keli Rokiškio parapijos gir
ti vaikinai užpuolė ant kelio 
visai nekaltą žmogų ir taip 
jį primušė, kad nelaiminga
sis antrytojaūs mirė, 
tininkai suimti. *

MOTERIS STABMELDĖ
1R MOTERIS KRIKŠČIO

NĖ.

Kal- 
S.

BLINDOS JUBILIEJUS.
Praneša, jog Bivainių 

miške, Telšių apskr., šiomis 
dienomis minėję ypatingą 
jubiliejų. Tame miške kit
kart “darbavęsis” garsusis 
Žemaičių plėšikų vadas 
Blinda, kurį aprašė Žemkal
nis, savo dramoje tuo var
du. Taigi dabar Bivainiij 
miške minėjo 30 metų su
kaktuves, kaip užmušę gar
sųjį Blindą. Tų sukaktuvių 
minėti buvo susirinkę dau
giau, kaip 40 žmonių, dau
giausiai senių, dar tebeat
menančių patį Blindą ir jo 
darbus.

NARBUTAITĖS BYLA.
Lapkričio 10 d. Vilniaus 

apygardos teismas teisė 
garsią Elenos Narbutaitės 
bylą. Narbutaitė, kaip ra
šėme, būdama apvilta savo 
numylėto j o grafo V aįdema- 
ro Tiškevičiaus, vasario 15 
d. š. m. (Vilniaus šv. Jurgio 
viešbuty j) šovusi į jį du 
kartu ir vienu šuviu sužei
dusi. Pats gr. Tiškevičius, 
nei jo žmona į teismą neat
vyko. Byla paaiškino, 
jog gr. Tiškevičius tikrai 
buvo suviliojęs Narbutaitę, 
žadėdamas net jai išsiskirti 
su savo pačia ir ją vesti. 
Teisėjai Narbutaitę išteisi
no. Gynė ją Varšavos adv. 
Papilskis. t

PRODĖNAS,
Unkštos apskr., Kuršo gub. 

Trečiadienį, lapkričio 7 d. 
buvo Prodėno valsčiaus su
eiga del rinkimo valsčiaus 
valdybos ir teisėjų. Prodė- 
niečiai katalikai jau senai 
svajojo išsirinkti viršaitį 
kataliką, bet visuomet rin
kimus pralaimėdavo, nes 
liuterių yra didesnė dalis, 
negu katalikų, ir visuomet 
Prodėno valsčiuje viršyla 
būdavo liuteris. Bet 
šiais metais laimėjo ka
talikai: pasisekė išsirinkti 
viršylą Joną Brakauską ka
taliką, kuris gal pasirupįs 
valsčiuje katalikų reikalais 
geriau, negu liuteris. La
biausia galima tikėties, kad 
Prodėno katalikų mokyklą 
taip gerai apnfpįs, kaip yra 
aprūpintos • to paties vals
čiaus liuterių dvi mokyklos.

Kuršietis.

NAUJA BAŽNYČIA 
VILNIUJE.

Vilniaus vyskupijos val
dytojas šiomis dienomis iš
gavo pagaliaus galutinai iš 
vidaus reikalų ministerijos 
pranešimą, jog Viešpaties 
J ezaus Širdies bažnyčios 
statymo komitetas galįs 
pirkties bažnyčiai statyti 
senai jau nužiūrėtą žemės 
plotą Tambovos ir Archan- 
gielsko gatvių kerčioje.

S.
anevėžys 
ų moky- 
: Prie-

PANELĖS
Šiais mietai 

turi daugiau li(|t 
tojų, kaip pirmi: 
glaudos mokykloje M. Gri
gonis ir A. Diržytė, “Sau
lės” vyresniojo skyriaus lie
tuvių kalbos mokytoja ir 
pradinių mokyklų kapelio
nas Paplauskaitė, mergaičių 
parapijinės mokyklos prak
tikantė K. Frankaite ir pir
mosios miesto mokyklos 
praktikantė Kličmanaitė ir 
dar dvi sulenkėjusi: “Sau
lės” mokytoja Areškevičai- 
tė ir berniukų parapijinės

JONIŠKIO BYLA 
SENATE.

Spalių 30 d. Peterburge 
senatas svarstė pagarsėju
sią Joniškio riaušininkų 
lenkų Zajančkauskio ir ki
tų bylą. Kaip žinome, toji 
byla buvo jau teisiama Vil
niaus teismo rūmų, kurie ir 
nuteisė: dvarininką Leoną 
Zajančkauskį metams kalė
jimo, nuomininką Ivanaus- 
kį — 8 mėn. ir šešius vals
tiečius “lenkus” — C “Z 
nesiams. Visi nuteistieji 
buvo,padavę skundą sena
tui.

Senato teisme pirminin
kavo senatorius Krivovas, 
perpasakojo bylą senato
rius Pollan’as. Jam pla
čiai perpasakojus visą tą 
bylą, žodį gavo senato ober- 
prokuroro padėjėjas Noso- 
vičius, kuris pripažino Vil
niaus teismo rūmų nuspren
dimą visai teisingu; kaltin
tojas ypač rėmėsi kun. Go- 
lovnios parodymu, jog Za- 
jančkauskis siūlęs jam lai
kiną taiką ligi Velykų. 
“Jaigu buvo siūloma laiki
noji taika — sako Nosovi- 
čius 
ir karas, ir tas, kurs siūlė 
taiką, buvo kovojančios pu
sės viršininku”. Kaltina
mųjų apgynėjai Vilniaus 
advokatai Tochovskoi ir 
Povolockis prašė senato, 
jei negalima visiškai ištei
sinti, tai bent sumažinti 
bausmę. Kaltinamieji bu
vo prašę senato pašaukti 
liudininkus vyskupijos val
dytoją kun. Michalkevičių 
ir kunigus Jasinskį ir Juk
nevičių, tečiau senatas nu
tarė liudininkų visai ne
šaukti.

Senatas nusprendė kalti
namųjų skundų nežiūrėti ir 
Vilniaus teismo rūmų nu
sprendimą patvirtino.

Senato nutarimo nebega
lima jau niekur įskųsti, 
tokiuo budu Joniškio b via 
jau galutinai pabaigta.

6 mė-

tai, vadinas, buvo

Kabineto krizis. Japoni
joje nesenai rezignavo Sa- 
jonjo kabinetas ir delei to 
gimė krizis. Mikado nau
jo kabineto su taisymą pa
siūlęs buvusiam premierui 
markizui -Masayoki Matsu- 
kata, bet tasai atsisakęs.

V

Krikščionybė, kuri pa
saulį ištraukė iš stabmeldi- 
jos prietemos ir nurodė 
žmonijai tikrojo tikėjimo 
šviesą ir tikrojo pažangu
mo kelią, padarė taippat ir 
moteryje kiltą intekmę ir 
išgelbėjo ją iš dvasios tam
sybės ir vergijos, kokioje 
gyveno stabmeldijos laikais 
ar tai būdama mergele, ar 
pačia arba našle.

Katalikų Bažnyčia ger
bia mergelių nekaltybę ir 
mergeles, atsižadėjusias 
moterystės vertybės, ar jos 
butų svietiškame ar dvasiš
kame stovyje, visuomet lai
ko skaisčiomis ir parinkto
mis esybėmis ir kaipo savo 
gerbimo ženklą teikia joms 
į rankas baltas lelijas. To
dėl ir šv. Juozapą papras
tai ant paveikslėlių piešia 
su balta lelija rankoj kai
po mergelės nekaltybės žy
mę.

Pas stabmeldžius butą 
priešingai. Mergelių ne
kaltybė netik buvo niekina
ma, bet dar ir pasmerkia
ma.

Irano pranašas, stabmeldis 
Zoroaster, mokė, kad kiek
viena nekalta mergelė po 
savo mirčiai už savo ne
vaisingumą turės kančias 
kentėti kol prisikels iš nu
mirusių paskutinieji žmo
nių kūnai, kadangi ir šis 
mokintas stabmeldis taip
pat tikėjo kaip ir mes į kū
nų prisikėlimą.

Kas gi lytisi vedusių mo
terių, tai ji; likimas pas ne
kurtuos stabmeldžius buvo 
tiesiog apverktinas.

Pas pirmuosius laukinius 
žmones vedusi moteris bu
vo laikoma verge, atsidavu
si savo vyro kaipo pono ma
lonei; kuomet susęzdavo ar
ba kuomet vyrui nusiprik- 
lydavo, vyras turėjo teisę 
(bet ar buvo pas tokius 
žmones teisės?) ją nusikra
tyti, o retkarčiais ir 
mušti.

Senobinėj Graikijoj 
terįs buvo uždaromos
tikruose kambariuose (kaip 
pas turkus haremuose) ir 
tyčiomis buvo auklėjamos 
proto ii* dvasios tamsybėse. 
Vyrai turėjo teisę neapri- 
buotai su jomis pasielgti 
kaip jiems tinka.

Pas koreanus pati buvo 
ir šiandie dar yra savo vyro 
namuose kaline. Pasirody
ti kur nors viešai buvo 
draudžiama, o už neištiki
mybę ją vyras galėjo nu
smaugti arba galvą nukir
sti.

Chinuose, kur dar tikro
jo tikėjimo šviesa nesuži
bo (nes tenai išpažįstama 
Konfucijaus mokslas), mo
teris lig šių dienų vyrams 
vergauja. Tenai moterei 
aštriai uždrausta išreikšti 
savo norą bent kokiame rei
kale; pas tėvus būdama ji 
yra tėvo verge, nes tėvas 
jai parenka ir antmeta be 
jos žinios vyrą! Ištekėjus 
gi turi visame kame vergiš
kai pasiduoti vyro norams; 
o palikus jai našle, jos po
nu pasilieka jos vyriausias 
suims, kurio privalo it koki 
tarnaitė klausyti; gi mote
riškoji vertybė tenai neturi 
jokios reikšmės.

Chinuose moterių likimas 
baisus, todėl tenai tarp jau
nų mergaičių pasitaiko

uz-

mo
tam

daug patžudysčių ir į tai 
visai neatkreipiama domos, 
nes tai paprastas atsitiki
mas. Muzulmanai tiki, kad 
moteris nemirtinos dūšios 
visai neturinti ir ji sutver
ta tik vyrų lėbai ir džiaugs
mui.

Gi moteris krikščionė sa
vo moterystėje laikoma vy
ro ne kokia tarnaite, bet 
drauge, todėl kad Kristus 
Galilėjos Kane moterystę 
iškėlė sakramento verty
bėm Taigi Katalikių Baž
nyčia. reikalauja moterys
tėje abipusės ištikimybės.

Pas daugumą stabmel- •
džių žmonių vyrams mirus 
likusios našlės žūdavo bai- < 
siausiomis mirtimis, nes 
buvo priverčiamos drauge 
su vyrų lavonais ant laužo 
susideginti.

Paprotįs deginti gyvas 
našles su mirusių vyrų la-» 
vonais pas nekurtas indionų , 
gimines buvo užsilaikęs net 
ligi 19-tam šimtmečiui; ir 
tik 1829 metais Indijose ta
sai barbariškas paprotįs 
Anglijos valdžia galutinai 
aštriai buvo uždraustas ir 
nuo to laiko retinamas.

Reikia pažymėti, kad pas 
stabmeldžius ne tiktai naš
lės, bet ir nekaltos merge
lės tankiai baisia mirtimi 
turėdavo žūti. Jei kartais 
pasitaikydavo šaliai koki ne
palaima, tatai dievų permal
davimui pašvęzdavo nekal
tą mergelę, manydami, kad 
nekalto kraujo praliejimu 
yra galima išgelbėti šalį ar 
tautą nuo visokių nelaimių. 
Ir kiek tai iš tos priežasties 
nekaltų aukų žūdavo!

Gi katalikų Bažnyčia pri< 
pažįsta tik vienatiniai vie
ną kruviną auką, Dievo Sū
naus ant kryžiaus auką už 
žmonijos nusidėjimus.

Nuo Kristaus mirties aut 
kryžiaus tik nekruvina au
ka, kokią kasdiena kunigai 
Mišiomis aukoja, gali iš
melsti mums visiems 
dėjimų atleidimą ir 
gaus palaiminimus.

Moteris krikščionė
naminio židinio sergėtoja, 
namų poni, o kaipo motina 
— visuomet vaikų gerbia
ma ir jai vaikai turi but 
paklusnus.

Dievo prisakymas sako: 
“Gerbk savo tėvą ir savo 
motiną”, ir nors tasai pri
sakymas dar toli prieš už- 
gimsiant Kristui buvo Mo
zei iš dangaus apreikštas, 
tečiau ir lig šiai dienai 
krikščionimis šventai pil
domas, nes tai patie.s Dievo 
prisakymas. S. T.

nusi- 
dan-

yra

Perdaug suvargęs.
— Kaziuk, kelkis, jau ve 

lūs laikas.
— Mamyte, oi kad aš la

bai suvargęs.
— Juk visą naktį miego

jai.
— Taip, bet man sapna

vosi, kad visas laikas turė
jau tėveliui nešioti degtinę 
iš smuklės.

Kukliai.
— Kumuli, kuomet buvo

te pas mane krikštynose, 
pražuvo kirvis.

Kūmas: — Na, antgalo 
dar pasakysite, kad aš jį 
paėmiau.

— Na, na, aš apie tai tau 
nieko nesakau, bet man jį 
atneškite, nes labai reika
lingas. ■'i
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3249-53 S. MORGAN SI. MAGO. III

Parsamdo bankines skryneles (Boxes) saugiai į- 
rengtoje Bankoje, prie kurių ne vagis ne ugnis 
negali prieiti.

Jei turi parduoti namą, lotą ar biznį, mieste Chica- 
gos, tai J. M. Tananevičio Banką suras pirkėją,

Jei nori siųsti pinigus į krajų, siusk juos per J. M. 
Tananevičio Banką, o greičiausiai nueis.

Jei reikalauji šifkortės išvažiuati ar savo draugus 
atgabenti, tai pirk ją J. M. Tananevičio Bankoje, 
o busi užganėdintas.

Jono M. Tananevičio Banka visuomenei plačiai ži
noma. Kadangi Bankoj visokie reikalai rūpes
tingai atliekami, tai jį kas metai vis labiau didi
nasi. Kiekviensm reikia čedyti pinigus, nes čė- 
dyjimas tai geras ir gražus darbas. Už sučėdy- 
tus pinigus viskas galima pirkties ir likties lai
mingu. Kas pinigų nemoka čedyti, tasai nelai
mingas žmogus.

Jono M. Tananevičio Banką gyvuoja jau trylikti 
metai ir viskas pasekmingai klojas,

' įž *"i, ‘,' V’

ž®»>® »a® 
žĄX,%sf> -aXi

Išduoda čekių knygeles, Biznieriąms, Fabrikan
tams ir kitiems, su kuriais tai čękįaįsjĮe apmoka 
savo “Bilas”, algas ir visokias idtas (iŠmokestis. 
Šios bankos čekiai yra geri visose Batikose po 
po visą Ameriką.

3 nuošimtį metams.
Skolina pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chi

cago ant lengvų išmokesčių.
Perka ir parduoda namus, lotus, “mortgages” ir 

“Bond’sus”.
Sukolektuoja pinigus iš kitų Bankų po visą Ame-

Išmaino pinigus kitų viešpatysčių ant amerikoniš
kų |r amerikoniškus ant kitokių.

Siunčia pinigus į visas dalis svieto ir parduoda šif- 
kortes ant visų laivinių linijų.

JONO M. TANANEVICZIO BANKA

BANKA INTAISYTA PAGAL NAUJAUSIOS MADOS

&
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| Politiškos Žinios

Iš karo lauko.
PASKIAUSIOS ŽINIOS.
Pereitą panedėlį ties Dar- 

daneliais atlikta smarki ant 
jūrių kova turkų karo lai
vyno su graikų laivynu. 
Turku karo laivynas norė
jęs pasprusti jūrių platu- 
mon, bet graikai jų laivus 
sugijo atgal į Dardanelius.

Panedėlyj Londone prasi
dėjo taikos konferencija 
Balkanų valstybių atstovų 
su turkų atstovais. Kokie 
bus tos konferencijos vai
siai, nežinia, bet greičiausiai 
karas liks atnaujintas ir 
bulgarų armija pulsis ant 
Konstantinopolio.

Turkijos kabinetui grasia 
pavojus, kadangi karo par
tija, reikalaujanti ir toliau 
vesti karą, labai sutvirtėjus.

Janinos apylinkėse grai
kai kariauja su turkais se
noviškai. Graikai vis di
desnį fortų skaitlių užima 
ir turkus spaudžia krūvon.

Utarninke ir vėl ant jū
rių tarp karo laivynų atsi
naujinus kova. Iš Konstanti
nopolio turkai paleido žinią, 
kad jie jūrių kovoj laimėję, 
bet toms žinioms niekas ne
tiki.

Londonan susirinko visų 
Balkanų valstybių ir Tur
kijos delegatai ir pereitą 
panedėlį pradėjo taikos 
konferenciją. Tasai opus 
reikalas norima dar prieš 
Kalėdas pabaigti. Tarp at
stovų susitaikymo norai 
kuogeriausi.

Turkijos atstovai dar 
prieš konferenciją apreiš
kę, kad jie turinti savo 
valdžios paliepimą nepasi
rašyti po jokiais nutari
mais, kol Graikija nesusto
sianti kariavus. Ir tikrai 
nėra žinoma, ar 'Graikija su 
tuo sutiks, ar ne.

Visi atstovai iš savo val
džių gavę ingaliojimus tar
ties sulyg teritorialinio Bal
kanų padalinimo. Nusilei
dimai regis busią iš abiejų 
pusių, bet perdaug nusileis
ti visai nei nemanoma. Bul
garija neatbūtinai reikalau
ja Adrianopolio pasidavimo, 
bet turkai tam esą labai 
priešingi ir delei tos tvir
toves viskas greitai gali pa
irti. Turkai nusprendę to
liau kariauti, bet Adriano
polio neduoti. Gi bulgarai 
savo laikosi. Jie apsiėmę, 
jei jau konferencija pairtų, 
paimti ne tik Adrianopolį, 
bet ir Konstantinopolį. Bul
garai ties Čataldža turi 250 
tūkstančių atsilsėjusios ka
riuomenės. Be to bulga
rams pagelbon gali ateiti 
serbai ir butų po Konstanti
nopolio.

Ryman pranešta, kad 
Egejos jūrėse turkų karo 
laivynas susidūręs su grai

kų laivynu ir prasidėjus 
smarki jūrėse kova. Pa
sekmės tečiau nėra žinomos.

Graikijos kariuomenė 
Epire turkus apsiaučius iš 
visų pusių. Graikai atėmę 
iš turkų fortifikacijas Visa- 
li. Paėmę tris kulkasvai- 
džius, daug amunicijos ir 
kitokių naudingų daiktų. Iš 
graikų pusės mažai žuvę 
žmonių.

Į Atėnus parėjus žinia, 
kad turkai apylinkėse Galli
polis ir Lalos deginanti so
džius ir žudanti krikščionis.

Vienoje gauta žinia, kad 
Turkija gabenanti iš Mažo
sios Azijos į Konstantino
polio apylinkes kariuomenę 
ir pasirengusi toliau kariau
ti su bulgarais. Net iš Egip
to kariuomenė partraukia
ma. Turkai tik tyčia sutiko 
taikinties, kad tuo ramiu 
laiku pasinaudojus.

“The Chronicle” skelbia 
savo sandarbininko pasikal
bėjimą su Serbijos atstovu 
M. Nikoliču, kuris su kitais 
nuvykęs Londonan. Štai 
ką Nikolič pasakoja apie 
Serbijos padėjimą:

— Bielgrade randasi tvir
ta partija, kuri stumia ser
bų tautą karau su Austrija, 
kadangi pastaroji yra ar
šiausias Serbijos nepriete
lius, trukdąs ' jai vystyties 
kaip politiškai, taip ir ūkiš
kai. Visa Serbijos liaudis 
šiandie gana gerai supran
ta, kad tik nulaužius ragus 
Austrijai, Serbija galėt atsi
gauti, priešingai gi jai pri
sieis ištisus šimtmečius var
gas vilkti ir palengva pra
rasti savo žemes. Taigi to
ji liaudis pasišvenčius prieš 
Austriją stoti kovon ir ka
riauti lig paskutiniam krau
jo lašui.

M. Nikolič pasakoja, kad 
Serbija turinti surengtos 
kariuomenės 250.000. Tre
čioji mobilizacija suteiktų 
dar 100.000 žmonių, o 150- 
000 galima sumobilizuoti 
Senojoj Serbijoj, Albanijoj 
ir Makedonijoj. Sykiu Ser
bija karo lauke gali pasta
tyti pusę milijono kareivių. 
Paprastose išlygose toji 
pusmili joninė jėga butų 
persilpna sumušti Austro- 
Vengrijos kariuomenę, bet 
reikia atsiminti tai, kad 
Austrijos kariuomenėje 
randasi daug kareivių sim
patizuojančių serbams, čie- 
li pulkai pereitų serbų pu
sėn. Serbijos armiją pa
remtų be to broliai iš Nau
jojo Bazaro, Černogorijos, 
Dalmacijos, Bosnijos ir 
Gercogovinos. Esame pasi
rengę Austrijai atsimokėti 
už jos grasinimus — pridū
rė Nikolič.

— Tada Austro-Vengri
jos likimas išteisybės atsi
rastų apverktiname padėji-
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zidentą Taftą ant “Arkan
sas” denio.

Gruodžio 21 d. prezidentas 
Taft iškeliausiąs į Key 
West, o iš ten karo laivu 
“Arkansas” į Panamos ka
nalą. Vaizdas perstato pre-

B

me. llabsburgų monarchi
ja turėtų žūti ir visą valsty
bę pasidalintų Rusija, Ru
munija, Serbija, Italija ir 
Vokietija.

IŠ CARO PASTOGĖS.
Rusijos caras Nikalojus 

su savo namiškiais pasta
raisiais laikais labai susi
rūpinęs. Jo brolis didku- 
nigaikštis Mikalojus nu
sprendęs atsisakyti visokių 
nuo sosto teisių ir apsigy
venti kur kokiame dvare 
kaipo paprastas bajoras, 
idant be jokių kliūčių pilnai 
atsidavus savo šeimynos 
laimei.

Didkunigaikštis Mikalo
jus, Aleksandro sumiš, tai 
vienatinis caro jaunesnysis 
brolis, kuris 1910 metais ap
sivedęs su vieno oficieriaus 
persiskyrusią pačia. Nese
nai jam iš tos moterystės 
gimęs sūnūs, kas didkuni- 
gaikščiui ir indavė mintį at
sisakyti savo dabartinio ti
tulo ir, prisiėmus grafo ti
tulą, apsigyventi kur nuo
šaliai ramioj vietoj ir auk
lėti savo sūnų.

To didkunig. Mikalojaus 
nusprendimo caras visiškai 
nepriėmęs ir nepatvirtinęs, 
juo labiau, kad dabartinis 
sosto inpėdinis Aleksiejus 
nepagydomai sergąs. Atsi
tikus kokiai nors nelaimei, 
sostą privalėtų taigi užimti 
didkunig. Mikalojus, tai 
kurgi jam gyventi ramioj 
vietoj ? Mirusio didkunig. 
Vladimiro sunai, arčiausi 

sostui po Mikalojui, — la
bai nepopuleriški, tatai jei 
jų katram prisieitų užimti 
sostas, nežinia, kčkios pa
sekmės butų su Romanovų 
dinastija. , -y įį -

Motina cariehf* tuo savo 
sūnaus Mikalojaus, sumany
mu esanti labai negauta ir 
net apręiškuš, kati jei jos 
suims savo nuopichieš neat
mainysiąs, ji .uu|. visados 
ąpleisiauti Ruriją.1

Kaip su tųp^A^kalojaus 
nusprendimu . buš toliau, 
tikrai dar nėra'^ifĮoma.

Gi Londonu', dienraštis 
“Daily Express^ /iš tikrų 
šaltinių praneša ir neatmai- 
nomai tvirtina, kad caruką, 
sosto inpėdinį, sužeidęs ni
hilistas, kuris buvęs ilgas 
laikas carui ištikimas tar
nas. Carukui panaikinta 
vyriškoji lytis, taip kad jis 
jau negalįs būti sosto inpė
dinis ir jo vietom turi but 
paskirtas kitas inpėdinis.

Rasi tas ir tiesa, kad ca
ruką koks piktadaris ap- 
šelmavo, nes andai buvo pa- 
sklydęs girdas, kad pati ca- 
rienė buvus pasikėsinus ant 
savo gyvasties. ' ‘

Taigi taip dalykams vir
tus, jei didkunig. Mikalo
jus, kaip augščiau sakyta, 
atsižadės visokių sosto tei
sių, sosto inpėdiniu grei
čiausia bus paskirtas didku- 
nigaikščio Povilo sūnūs, Di
mitris. Dimitris nors yra 
caro artimas giminaitis, bet 
jam busią leista apsivesti 
su caro dukterimi <

THE ARKANSAS

Na ir ko daugiau reikia? 
Caro vyriausioji duktė atei
tyj paliks dar cariene.

JĖZUITŲ KLAUSIMAS 
VOKIETIJOS PARLA

MENTE.
Gruodžio pirmomis die

nomis Vokietijos parlamen
te norėta svarstyti jėzuitų 
klausimas, kuriems Vokie
tijoje, kaip žinoma, uždrau
sta pildyti kunigiškas prie
dermes. _

Centro vadovas dr. Spahn 
perskaitęs formalį savo par
tijos apreiškimą, pasiprie
šinantį išimtiniems įstaty
mams, atkreiptiems prieš 
jėzuitus, kaipo neteisin
giems ir skriaudžiantiems 
katalikų religijinius jaus
mus. Paskui žodžiais pri
dūręs:

“Esant tokioms sąly
goms, negalime turėti pasi
tikėjimo kanclieriumi, nei 
valstybės taryba, kad pilie- 
čių-katalikų reikalavimai 
butų išklausyti. Tada mes 
veiksime, kas bus mums at
sakančiai!”.

Po tų žodžių atsistojęs 
kanclierius ir ramiu, bet 
neatmainomu balsu atsakęs: 
“Labai gerai suprantu ka
talikų jausmus, priešingus 
įstatymams apie jėzuitus, 
bet taippat ir 40 milijonų 
protestantų jausmai, užjau
čianti tiems įstatymams, ne
gali but niekinami. Praei
tyj jėzuitus jau pati Bažny
čia buvo išrišus delei jų-...V, ---- ,)V

Olga. Imaišimosi politikon, bažny-

tiniuose ir mokyklų reika- 
luosna, delei jų tarptautinio 
budo ir opozicijos prieš 
.naujos gadynės draugijinį 
surėdymą. Tie įstatymai 
gyvuoja ir turi but pildo
mi”. •

Kanclieriaus kalba pada
rius įspūdį, bet butas susi
laikė tame reikale apreikš
ti viešai savo palankumą 
vienai, ar kitai pusei.

Tik vieni socialistai vie
šai apreiškę, kad jie yra 
tiems išimtiniems įstaty
mams priešingi (?).

Bet su šiuomi viskas dar 
nepasibaigė. Katalikai vis- 
viėn nepaliaus kovoję už 
savo teises, nes koki tai ga
li but konstitucijinė šalis, 
jei anoje viešpatautų religi- 
jinė netolerancija.

greitai busiąs ap- 
Tečiau Rusijai

RUSIJA IR CHINAI.
Rusijos pasiuntinys Pe

kine tomis dienomis persta- 
tęs Chinų vyriausybei ulti
matumą, kuriuomi grasina
ma tuojaus pertraukti dip
lomatinius susinėsimus, jei 
Chinų vyriausybė vis toliau 
atidėlios Rusijos ir Chinų 
rubežįaus nuo Mongolijos 
pusės sureguliavimą. Mon
golija — kaip žinoma — 
stengiasi ingyti nepriklau
somybę ir tuo tikslu pasi
davė Rusijos globon. To
mis dienomis Peterburgan 
pribusią Mongolijos delega
tai. Taigi Rusija prie tos 
progos nori šį-tą Mongolijo? 
je laimėti, todėl ir grasia 
Chinams; be to ant Mongo
lijos sienos sutraukė skait
lingą armiją ir oficialiai 
pripažino Mongolijos nepri
klausomybę: iš to gimė ne
sutikimai ir laukiama Rusi
jos su China is karas.

Chinų vyriausybės atsa
kymas į Rusijos ultimatu
mą — kaip rašoma iš Peki
no — j 
skelbtas.
Chinai atsakysią ne kaip 
kitaip, kaip tik kanuolėmis 
ir šautuvais. Chinai mobi
lizuoja milžinišką armiją ir 
krauna karo kapitalus. Juk 
nėra aukos, del kurios chi- 
nietis negalėtų pasišvęsti. 
Chinai nusprendę prieš Ru
siją pastatyti pusmilijoninę 
armiją 
pavesti 
burgo 
ryti.

Peterburge labai gerai ži
noma, kad Chinai galva
trūkčiais ginkluojasi prieš 
Rusiją. Bet Rusija iš Chi
nų juokiasi, kaip kitados 
juoktasi iš Japonijos Toli
muose Rytuose. Rusija net 
į Mongolijos pasienį nesiun
čia daugiau kariuomenės, 
manydama chiniečius vei
kiai su keliais tūkstančiais 
numalšinti ir pamokinti.

ANGLIJA FORMALIŠ- 
KAI PROTESTUOJA.
Anglijos vyriausybė Su

vienytų Valstijų vyriausy
bei išnaujo perstatė savo 
protestą, bet šiuomi sykiu 
jau formališką, prieš pa-

ir jokiuo budu ne- 
Mongolijos Peter- 

biurokratams pra-

1912^

mo- 
esąsl 

su

An. 
mi-

liuosavimą nuo mokesties 
amerikoninių laivų plau-< 
kiojant Panamos kanalu. 
To paties turinio dokumen
tą Anglijos vyriausybė per- 
stačius savo parlamentui. 
Protestas paremtas tvirti-, 
nimu, kad minėtas nuo 
kesčių paliuosavimas 
priešingas Anglijos 
Amerika traktatui.

Tą protestą sutaisė 
glijos užsienių reikalų 
nisteris Grey, tarpininkau
jant savo ambasadoriuj. 
Washingtone. Protestas 
perstatytas Suvienytų Vals
tijų sekretoriui Knox. į

Tas dalykas, žinoma, buš 
perstatytas Suv. Valstijų, • 
senatui. Prezidentas Taft 
tam reikalui reikalauja tre
čiųjų teismo, bet daugumas; 
senatorių tokiam teismui 
priešinasi. I

Senatorius Cullom tiesiog 
tvirtina, kad Panamos ka
nalas yra Suvienytų Valsti-, 
jų nuosavybė, tai naminis 
reikalas, kūriau neprivalo 
maišyties svetimos valsty
bės. Galima šis-tas sulyg 
laivų plaukiojimo kanalui 
atmainyti, bet atpenč ne to
dėl tai daryti, kad to viso 
reikalaujanti Anglija, ar 
koki kita valstybė. Taigi 
ir trečiųjų teismas esą ne
reikalingas, nes kitaip pasi
rodytų, kad Suv. Valstijų 
vidurinius reikalus tvarko 
ne patįs amerikėnai, bet 
svetimieji.

Regis Anglija su savo 
tais protestais nieko nepeš.

BA V ARIJOS REGENTAS 
MIRĖ.

Pereitoj savaitėj pasimi
rė karalystės Bavarijos ku- 
nigaikštis-regentas Luitpol- 
das, turėdamas 91 metus 
amžiaus. Jau senai jis sir
guliuodavo, bet pastaromis 
dienomis peršalo ir galuti
nai turėjo eiti į kapus. 
Luitpoldas buvo populeriš- 
kas valdovas ir visoj Vo
kietijoj visų mylimas. Jis 
valdovavo vietoj protu ser
gančio Bavarijos karaliaus 
Liudviko II ir sostą buvo 
užėmęs 1886 metais. Miręs 
labai daug prisidėjęs prie 
ekonominio Bavarijos pakė
limo, kadangi valstybės 
skolas jisai mokėjęs tan
kiausiai savais pinigais. 
Tauta savame laike reikala
vo, kad jis apsiskelbtų ka
raliumi, bet Luitpoldas at
sisakė tai daryti, pasiaiš
kindamas, jogei esąs perso
nas į tokias svarbias atmai
nas. Dabar Bavarijos ka
raliumi paliko Liudvikas, 
sergančio karaliaus sūnūs. 
Laidotuvės mirusio valdovo 
busią labai iškilmingos. 
Anose imsiąs dalyvumą ii 
kaizeris Vilius. Mirusio 
Luitpoldo širdis, sulyg jo 
noro, busianti skyriumi už 
balsamuota, indėta sidabri
nei! skrynutei! ir laikoma 

1 amžinai atminčiai Dievo 
1 Motinos koplyčioj, Alzoet- 
• tinge.
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Ištvirkimas New Yorke.
New Yorke lošėjo Ro- 

senthalio užmušėjų bylos 
metu, kurių penkis teismas 
pasmerkė mirtin, išėjo aikš
tėn baisus New Yorke iš
tvirkimas. Žymesnieji tei
sėjai ir kiti asmenįs tatai 
nusprendė, kad New Yor- 
kan visokią, demoralizaciją 
velką atkeliavusieji svetim
šaliai.

Į tokį skaudų svetimže- 
miams užmetimą žydų laik
raštis “The Jewish Advo
cate” iš Bostono ilgu 
straipsniu stengiasi tuos 
užmetimus sumušti užtik
rindamas, kad New Yorke 
visbki korupcija ir prasi
žengimai esą šios šalies loc- 
ni produktai ir jie gyvavę 
dar pirm to, kol pribuvus 
žydų imigracija, kuri New 
Yorke skaitoma tvirčiausio- 
ji ateivių kuopa.

Pirm 25 metų New Yorko 
priemiestyj East ’Side siau
ros gatvės, kurios šiandie 
praplatintos ir panaujintos, 
buvo apgyventos maldin
gais ir dievobaimingais žy
dais iš Rusijos. Jie buvo 
bėdini ir sunkiai kovojo už 
duonos kąsnį. Tais laikais 
čiabuviai žydų labai neap
kentė ir ant kiekvieno 
žingsnio viešai jiems išro- 
dydavo savo nepasiganėdi- 
nimą ir juos niekino.

Tie žydai tečiau neat
kreipdavo domos į visokius 
jiems daromus nesmagu
mus, laikė akis nusukę į si
nagogą, paskutinius centus 
išleizdavo maldnamių ir re
lini jinių mokyklų statymui.

Tų maldingų ir kuklių 
ateivių vaikais yra Rosen- 
thaliai, Weberai, Vallonai 
Gyps the Bloody ir kt.

Arti apgyvento žydais 
priemiesčio buvo distriktai, 
apgyventi Amerikos visuo
menės išgamomis ir iš tų 
taigi distriktų pradėjo veri
ties visoks sugedimas žydų 
pricmiestin.

Atvirai gatvėse ameriko- 
niniai plėšikai samdė sau į 
mokinius žydų bernaičius, 
mergaitės kalbinta ištvirki
mam Iš atžvilgio žydų 
gimdytojų bėdingumo, viso
kios pagundos gaudavo vir
šų, žydų jaunuomenė apleiz- 
davo savo apgyventas vie
tas ir apsistodavo tarptauti
nių banditų eilėse, gėdinda- 
mosi amerikėnų akyse pri
sipažinti, kuom ji esą.

Žydų jaunuomenės ištvir
kimo pavyzdžių minėtas 
laikraštis pažymi visą eilę. 
Ir, girdi, tą jaunuomenę iš
tvirkinę jau senai New 
Yorke gyvuojanti piktada
riški sluogsniai.

Štai nekoksai X. Jo tė
vas buvo doras žydelis, už
laikė mažą saliuną ant East 
Side. Vaikinas turėjo apie 
14 metų amžiaus, kuomet 
su tėvais atkeliavo Ameri
kon, ir gelbėjo tėvui saliu- 
ne. Tenai susiuodė su 
niekdariais ir pabėgo iš na
mų. Šiandie gi yra jau di
džiausiu ii* baisiausiu pik
tadariu.

Y. buvo jauniausiu sūnu
mi bėdino žydo pedlioriaus. 

Jo tėvas nežinojo kaip gin
ti vaikus nuo blogų intek- 
mių, pagaliau tam tikslui 
neturėjo nei laiko; vaikiu
kas susijungė su vagiliais ir 
pats tokiuo paliko.

Z. gimė New Yorke ir la
bai anksti suamerikonėjo, 
lygia dalimi persikeizdamas 
niekdariu.

Amerikos dori žydai išsi
žada savo blogųjų narių 
tam tikrąją apeiga ir ge
dimais jų netekus, bet tų 
narių gemsta kaskartas vis 
daugiau ir pagaliau jų besi- 
platinimui niekas negelbsti.

Panašiai skundžiasi žydų 
laikraštis, kad New Yorko 
žydų suamerikonėjimas ne- 
atnešęs jų tautai naudos, 
tik likęs žydų išsigimimo 
priežastimi.

Toksai žydų nusiskundi
mas gal iš dalies bus ir tei
singas, visgi žydai neturėtų 
užginti, kad apart jų tais 
laikais butą daug ir kitokių 
tautų bėdinų imigrantų ir 
tie visuomet susidurdavo su 
to miesto įvairiomis išma
tomis, tečiau kitų tautų jau
nosios gentkartės nepasida
vė tokiai degeneracijai kaip 
žydai.

Regis visas piktas guli 
pačiame žydų gyventojų 
prigimime, kurie, matyda
mi amerikėnų turtingumą 
ir tuštybes, norėtų veikiai 
su jais susilyginti.

Ir tie, katrie negalėjo 
tiesiu keliu atsiekti tuščio ir 
neprigulmingo . gyvenimo, 
griebėsi prasižengimų, ne
darydami iš to atžvilgio jo
kių sau sąžinės abejojimų.

*
* *

Kas daryti su eksprezi- 
dentais?

Suvienytose Valstijose ne 
vieną sykį buvo pakeltas 
klausimas: kas daryti su 
buvusiais prezidentais, vi- 
ce-prezidentais, kongreso 
“ speaker ’ais” (pirminin
kais), ty. tais visais žmonė
mis) 'katrie laikinai šalyj 
buvo užėmę augščiausias 
valdvietes?

Šalies rimtumas, garbė 
reikalauja, idant tie senobi
niai valstybės vadai butų 
apsiausti prigulinčia jiems 
garbe ir turėtų užėmę to
kias vietas, kurios nepaže
mintų jų pirmbuvusios ver
tybės.

Neužilgo Suvienytos 
Valstijos turės du ekspre- 
zidentu: Taftą ii’ Roosevel- 
tą, ir du eks-vicepreziden- 
tu: Fairbanksą ir Stevenso- 
ną.

Buvusis kelis sykius de
mokratų partijos kandida
tas į prezidentus, William 
J. Bryan, reikalauja viršmi- 
nėtą klausimą iškišti ir pa
siūlo, idant tuos buvusius 
vyriausius šalies valdinin
kus paskirti kongresan pa
tarėjais, tečiau be balso tei
sių, kuomet balsuojama 
bent kokių įnešimų ar svar
stymų reikale.

Tų senobinių šalies vadų 
patyrimai ir išteklius infor
macijų, apturėtų valdinin
kavimo metu, gali daug pa
gelbėti kongresui išrišant 
sunkius ekonominius,, drau
gijinius ir politinius klau- 
mus.

Bryano nuomone, ekspre- 
zidentas privaląs apturėti 
speciales privilegijas daly
vauti debatuose lygiai sena
te, kaip ir ženklesniajame 
bute, bet nebalsuoti ir ne
įeiti įvairių komitetų eilės- 
na. Taippat ir eks-yiee- 
prezidentams turėtų, but 
leista turėti, patartinas bal
sas abiejuose kongreso bu
tuose, be to tokios pat tei-

sės pridera suteikti ir bu
vusiems “ speaker’ams”.

Gi kas link atlyginimo už 
tos rūšies tarnystę, Bryan
pažymi, kad atlyginimas 
nereikalingas ir priduria, 
kad jo tasai pienas neturė
tų but perkratinėjamas 
kaipo emeritūros rųšis 
tiems buvusiems valdinin
kams, bet kaipo jų senobi
nių valdviečių privilegija.

Bryano sumanymas turi 
daug gerų pusių, o svar
biausioji ta, kad buvusieji 
prezidentai, kuomet turėtų 
but pavadinti pagarbos ta- 
rybininkais valstybės rei
kaluose, negalėtų jau antru- 
syk būti kandidatais į pre
zidentus, kaip tai butą šie- 
metai, kuomet gimė di
džiausi skandalai ir partijų 
susiskaldymai.

Toliaus kongresmanas A. 
S. Burleson iš Texas paduo
da naują sumanymą. Jis 
nori eksprezidentus padary
ti nuolatiniais reprezentan
tais at large kongreso atsto
vų bute ir paskirti jiems 
metinę pensiją $17.500. To
kiuo budu butų galima apsi
lenkti milijonieriaus Carnę- 
gie siūlomą pažeminantį 
sistemą.

Burleson savo tą suma
nymą žadąs greitai persta
tyti dabartiniam kongresui.

Aišku, kad Carnegie’s su
manymas kongreso bus at
mestas, bet reikia tikėties, 
kad tas pats kongresas vis 
ką nors naujo sugalvos ir 
nutars, idant ateityj eks- 
prezidentai nors materija- 
liai prigulinčiai butų ap
drausti.

** *
Žemdirbystės sekretoriaus 

apskaita.
Pirmomis gruodžio dieno

mis savo metinę apskaitą 
kongresui perstatė žemdir
bystės sekretorius, James 
Wilson. Štai keli žodžiai iš 
jo raporto įžangos:

16 metų darbavosi žem
dirbystės departamento 
priešakyj, 16 metų, tai ne 
mažas laikas, kuris nepra
ėjo be atsižymėjimo histo- 
rijoje departamento vysty
mosi. Inkurta biurai ir 
paskui jie padidinta, padi
dinta patiriamos stotys. 
Kongresas metai į metus 
uždėdinėdavo ant departa
mento naujas priedermes. 
Kas metai ekspertų legio
nai didinosi ir šian
die padaro žymią anų 
armiją. Departamentas pa
liko dideliu žemdir
bystės universitetu žmo
nėms, baigusiems paprastas 
savo studijas. Padaryta 
nesuskaitomi atidengimai 
farmerių gyvenimo ir ūkių 
pagerinimo srityje.

Departamentas pagimdė 
tikrą revoliuciją žemdirbys
tės dailėje ir moksle. Jo 
intekmė į agrarinius santi- 
kių pagerinimus apsiautė 
visą šalį ii’ atsiekė tolimiau
sius kraštus.

To 16-kos metų veiklumo 
rekordas yra pažymėtinas. 
To laiko tarpas pasižymėjo 
pradinėmis nuo farmų in- 
plaukomis vertės keturių 
milijonų dolerių, pasibaigė 
gi užderėjimais vertės $9- 
532.000.000!

Farmeriai buvę labai įsi
skolinę, kas jiems daug ap
sunkino gyvenimą; gerbū
vis palengva apsireiškė ir 
ėmė augti nepaprastu grei
tumu. Tuomet iš farmerio 
tik juoktasi, karikatūristų 
tik pašiepimui jis tarnavo, 
nūdien jis-, panašus, busto 
kertiniam akmeniui.

Iš farmų pelnas pasididi-. 
no sulyginamai daug smar-

kiau us 
priaugin

Į"’T M
į šalies gyventojų 
i; ijįgia dalimi su 

pelnu ppHųyir. draugijinis 
ant farmų gyvenimas.

Žemdirbys^s departa
mentas ssavt) išsivystyme 
perėjo ®baiWndomus išsi
vystymo,’ tarpus; pradėjo, 
kad pasimokinti, o baigia, 
kad mokinti,; Jo intekmė 
pasiekia tolimiausius šalies 
kampelius, del farmerių ir 
visos tautos laimės ir ger
būvio pildo jis pasiuntinys
tę. Milijonai dolerių, ku
rie išleidžiami departamen
to užlaikymui, sugrįžta de- 
šimteriopar iš visokių ant 
farmų patyrimo šaltinių.

Pastaroji žemdirbystės 
sekretoriaus ^apskaita arba 
raportas yra 259 spaudintų 
puslapių veikalas, nepap
rastai indomus savo turiniu 
ir pamokinantis.

*
* =»

Filipinų salų gyventojų 
pažangumas.

Suvienytų Valstijų karo 
sekretorius Stimson nesenai 
apskelbė savo metinį rapor
tą, kuriame apart kitokių 
įvairių reikalų apkalba ir 
apie Filipinų salų gyvento
jų pažangumą. Štai jo žo
džiai :

“Nerasi pasaulio histori- 
joje antro tokio panašaus 
atsitikimo, kad tauta, susi
dedanti iš 7.000.000 dūšių, 
po ketvertų metų karo ir 
sukilimo taip greitai atgau
tų lygsvarą ir tvarką ir pri
prastų prie civilės valdžios 
kontrolės;’ kaip Filipinų 
tauta, kur. per tiek amžių 
ji tyčiomis laikyta tamsy
bėje ir ekonominėje vergi
joje. Per pastaruosius de
šimts metų ant Filipinų pa
žangumas pasirodė didesnis 
nei pirmiau per penkiasde
šimts metų. - Atlyginimas 
už darbą žymiai visose dar
bo šakose padidintas, darbi
ninkų gerbūvis pakilo,, 
mokslo institucijos skaitlin
gai prasiplatino, taippat lai
mingai pergalėta visokios 
ten siaučiančios epideminės 
ligos, kaip tai raupai, aziti- 
nė cholera ir kitos, kurios 
nuolatos tarp gyventojų da
rydavo didelius išnaikini
mus. Nekurtos ligos kuone 
visiškai išnaikinta.

“Bet didžiausias pažan
gumas apsireiškia mokyklų 
dalykuose. Ten, kur se
niau būdavo kaip tik 700 
viešųjų mokyklų, šiais lai
kais anų randasi daugiau 
5.000, kurias" lanko 700.000 
filipiniečių vaikų. Ten, kur 
seniau neturėta supratimo 
apie mokymą vaikų užsiė
mimų, šiais laikais apie 
400.000 vaikų lanko pirkly- 
bos ir amatų mokyklas, tad 
drąsiai galima tvirtin
ti, kad ant Filipinų mo
kyklų išsivystymas nėra 
mažesnis už amerikoninį, ir 
tai vis dėkui tam, kad ame- 
rikėnai filipiniečius yra pa
ėmę savo jjupefctingon glo- 
bon, idant iš jų sukultūrin
tos šalies sau paskui turė
jus naudą, kaipo iš provin
ciates nuosąyyfeęs”.

Gražiai nurašo karo mi- 
nisteris, argi ifę? Filipi- 
niečiams r^kaffiiais “rūpe
stingoji” amerikėnų globa 
išlenda perWki^taip jie rū
pinasi tų salų kulturinimu. 
Rasi, ir buk iš -tų salų nau
da jei ne kam kitam, tai vei
kiausiai trustams.

*
* i * '

Macocho byla pasibaigus.
Petrakavo teismo rūmai 

nesenai išnaųjp teisė burtisį 
Čenstakavo vienuolį Maco- 
chą ir jo visus bendrus. 

Kaip žinome, toji byla pir
musyk buvo svarstoma ta
me pat teisme vasario mė
nesiu. Tuomet buvo nu
teisti: Damazas Macochas 
12-kai metų katorgos, Ele
na Macochienė 2 metams 
kalėjimo (atskaičius jau iš
kalėtus metus), buvęs vie
nuolis Izidorius Starčevskis 
5 metams katorgos (pris
kaičius kalėjimo laiką) ir 
buv. vien. Bazilis Olesins- 
kis 2i/2 metų katorgos, visi 
kiti lengviau.

Dabar Petrakavo rūmai 
nuteisė daug smarkiau, nes 
Macochą 15 metų katorgos, 
Starčevskį 8 metams ka
torgos, Macochienę 6 me
tams katorgos ir Olesinskį 
3 metams areštantų rotų.

Prie tokio aštraus , nubau
dimo prisidėjo daugiausiai 
Macochas, kuris iškėlė aikš
tėn daug naujų dalykų ir vi
sus smarkiai kaltino. Mat, 
norėjo ant visų kitų suvers
ti savo nedorus darbus. Be 
to Macochas ir prieš teisė
jus labai Išdidžiai statėsi, 
vadindamas save kunigu.

Pasmerkimas užtarnau
tas.

BETLEJAUS ŽVAIGŽDĖ.

Krikščionių pasaulis kas 
metai apvaikščioja Dievo 
užgimimo šventę, kuri turi 
ypatingą ir didelę gražybę. 
Nekuomet kadangi sąryšis 
dvasinio pasaulio su žemi
niu pasauliu, Sutvertojo su 
sutvėrimu neapsireiškia aiš
kiau ir visuotiniau, kaip to
je taigi kiltoje dienoje. Ro
dosi, toj dienoj dangus iš- 
naujo jungtusi su žeme ir 
atnaujintų sandarą Dievo 
su žmogumi. Bet ne vieno
se tiktai Viešpaties šventy- 
nėse tikintieji apvaikščio
ja Išganytojo pasaulin atė
jimo iškilmybę. Nuo am
žių toji šventė iš bažnyti
nių ir liturginių apeigų pe
rėjo naminin ir tautinin pa- 
protin. Kaip Lietuva plati 
ir ilga, Kūčios vakare visi 
susirenkame prie stalo, prie 
šienelio arba aglaitės ir, 
laužydami plotkelę, velija
me kits kitam sveikatos, lai
mės ir kuogeriausiojo pasi
sekimo. Tos iškilmės ap- 
vaikščiojime dalyvauja 
priešingai savo norui ir vi
si tie, kurie save laiko neti
kinčiais arba išteisybės to
kiais ir yra. Jie, taikinda- 
miesi prie religijiniai-tauti- 
nio papročio, tuo savo pasi
elgimu, sakysime, kadir 
priverstinai, suteikia liudi
jimą visuomenės krikščio
niškam pobūdžiui, nes jie 
iš tos visuomenės yra iš
ėję, tiktai anos idealams at
kakliai prasižengę.

O tie idealai yra kilti, ku
riuos mums Betlejaus 
žvaigždė nurodo. Ar ry
tuose, ar vakaruose, ar 
šiauriuose, ar pietuose, vi
sur toji žvaigždė blizga Die
vo Kūdikėlio blizgėsiu ir 
šaukia: “Aš esu .Jėzaus 
vardo žvaigždė!” O kuo
met Išminčiai šaukia: 
“Linksminkis tauta!” išti
kimoji Lietuva skardžiai 
gieda: “Jėzus, tai musų iš
ganymo žvaigždė”.

Taip, beabejonės, Dievas- 
žmogus Jėzus Kristus, tai 
musų augščiausias idealas, 
visokios dorybės ir tobuly
bės pirmutinis pavyzdis, tai 
— teisybės ir šventybės 
Saulė, kuri panaikinus pra
keikimą, nusiuntė palaimi
nimą; pergalėjus mirtį, da
vė inums amžina gyveni
mą!” Stabmeldžių pasau
lis nepažinojo tikrosios tei

sybės ir dorybės, nes gyve
no savimeilėje ir draugiji
nėje neteisybėje; tatai ne
apsakomai nustebo, kuomet 
pas jį pareikalauta teisybės 
ir meilės taisykliškų dory
bių. Gynėsi lig paskutinių
jų panaudodamas prievar
tas, bet nenoromis laipsniš
kai turėjo pasiduoti: pir
miausiai šeimynų srity j, 
paskui draugijiniame gyve
nime, pagaliau (dar ne vi
siškai) politikoje. Išnyko 
moterių ir vaikų paniekini
mas, su laiku išnyko ir ver
gija, pražydėjo mokyklos ir 
labdaringosios institucijos, 
išsivystė plačiai krikščio
niškos korporacijos visose 
draugijinio gyvenimo srįty- 
se, net dailės darbai pasi
puošė naujais ir kiltais ide
alais. Tie visi vaisiai pri- 
rodė, kad Jėzus Kristus yra 
visų Išganytojas ir Jis su
teikia geros valios žmo
nėms ramybę. Praamžina 
Tiesa, Teisybė ir Meilė, 
šiek-tiek simbolizuojamos 
Trijuose Karaliuose, susilie
jo vienon Dievo-žmogaus 
esybėn ir kaskartas išreikš
davo vis pakiliau žmonių 
dūšiose Dievo panašybę.

Bet piktoji dvasia nemie
ga. Tasai žmonių laimės ir 
išganymo priešininkas nuo
lat darbuojasi, idant teisy
bė su ramybe nesusitiktų, 
nepasibučiuotų ir neatsigai
vintų po krikščioniškos 
meilės teisėmis. Nurodo ji 
pasauliui naujas žvaigždes, 
ypatingai politiniame fir- 
mamente: tai racionalizmas, 
tai materijalizmas, tai soci
alizmas, idant tik veikiau 
suvaidinus tarp savęs įvai
rius visuomenės luomus ir 
partijas. Iš vienos pusės 
pražūtinga jos politika var
dan valstybės autokratizmo 
išpančiojo žmonių geidulius 
ir sutvėrė privilegiruotųjų 
sluogsnius. Prasidėjo nau
jas žemesniųjų sluogsnių 
spaudimas, kas iš antros pu
sės turėjo iššaukti reakciją 
ir liaudies savivaldybą. To
kią eksterminacijinę kovą 
piktoji dvasia nuolatos vis 
dar veda prisidengdama 
klastuotos apšvietos žvaigž
de; jos klaidingi spinduliai 
skelbia, kad kiekvienas 
žmogus privaląs išsiveržti 
iš po Dekalogo ir Jėzaus 
Apreiškimo įsakymų. Link 
tos žvaigždės veda trukš- 
mingas obalsis: “Laisvė, 
lygybė, brolybė”, veda taip 
vadinamas laisvas mokslas 
ir plika dailė. Bet kas iš
teisybės į tuos ©balsius pri
sižiūrės kritiškiau, kas no
rės ištirti ligšiol iš tų obal- 
sių pasirodžiusius vaisius, 
supras, kad tas viskas yra 
tik tušti žodžiai,, prievarta 
ir egoizmas. Jų išliuosuo- 
tų mokslų trispalviai siul- 
galiai kągi atsiekė? Moks
lą ir mokyklas jie pakeitė 
biurokratizmu, darbininkus 
ir bėdinuosius jie nustūmė 
skurdan ir nusiminiman, 
Įvedė ginkluotą santaiką, 
priverčiančių pasaulį, o 
ypač Europą, palaikyti ke- 
lioliką milijonų apginkluo
tų žmonių; vardan gi balsvi 
didžiumos tiranizuoja ii 
laužo parlamentuose tautų 
Įstatymus. Todėl teisingai 
galima tvirtinti, kad “ma
sonai, žydai ir socialistai”, 
tai trįs šių dienų karaliai, 
kurie pasaulio visą valdžią 
norėtų paimti į savo rankas 
ir del “luominio egoizmo” 
nesigaili nei žodžių nei prie
vartos. Priešai Dievo-žmo
gaus žvaigždę jie stato savo 
klaidingą žvaigždę ir mano, 
kad pastaroji savo klaidin
gais spinduliais sugriaus vi

są pasaulio krikščioniją. 
Reikia pripažinti, kad jie 
vietomis jau žymius nuosto
lius savo melagystėmis yra 
padarę, nes jie suranda tam 
tikslui įvairiausių priemo
nių, taigi tų jų pirmutinių 
kibirkščių, kaip sakėme, 
vietomis nebuvo kam nei 
gesinti.

Panašių smilkančių ki
birkščių yra jau ir musų 
tarpe. Antai šnipai ir vi
sokios rųšies išdavikai su 
melagiais! Kasgi juos.vei
sia? Juos veisia ištvirku- 
sioji musų laikraštija. Toji 
laikraštija veisia ne tik iš
gamas, bet daugybę žmonių 
atitraukia nesugražinamai 
nuo tikybos, nuo Išganyto
jo, o tuo pačiu keliu nuo tik
rosios apšvietos, nuo teisy
bės ir meilės idealų, nuo že
miškos ramybės. Mums lie
tuviams katalikams tai ma
tant nepridera nuleisti ran
kų. Mes privalome ne tik 
mylėti ramybę, bet aną vi
sur ir palaikyti. Musų di
džiausioji priedermė yra 
akilai sekti tų persivertėlių 
taktiką, nesi j migti su anais, 
bet priešai juos pulkais or- 
ganizuoties. Tai nėra bro- 
liažudinga kova, ginklai 
mums nereikalingi, tik rei
kalinga mums vienybė, 
idant su anos pagelba galė
tumėm raštu ir žodžiais 
tuos persivertėlius sugėdin
ti ir pakasti po jų kojom 
pamatus, ant kurių jie sto
vėdami musų tautoje sėja 
didžiausius nesutikimus, 
ašaras ir skurdą. Turime 
mes priešai akis įsikūniju
siame Žodyje Betlejaus 
žvaigždę, tatai tik paskui 
aną sekkiine ir turėkime 
viltį, jogei ateityj savo prie
šus visvien apveiksime. 
“Priešai mumis gyvenimas 
ir mirtis, palaiminimas ir 
prakeikimas. Tad pasirin
kime gyvenimą, idant mes 
gyvi būtumėm”, kaipo ka
talikiškoji tauta.

K. P. T.

PASKIAUSI TELE
GRAMAI.

— Europos nekurie laik
raščiai trumpai pažymi, kad 
pasimiręs Varšavos arcivys- 
kupas Popiel. Toji žinia 
nėra dar patvirtinta.

— “White Star” garlai
vių kompanijos direktorius 
Ismay, kuris išliko gyvas 
nugrimzdus garsiam “Tita- 
nicui”, pasitraukęs iš direk- 
torystės ir nusprendęs nesi
kišti į jokius tos kompani
jos reikalus.

— Pasklydęs girdas, kad 
Austrijos ciesorius Pranas 
Juozas pasitrauksiąs nuo 
sosto. Sostą užimsiąs inpė- 
dinis Ferdinandas. Iš kitų 
šaltinių pareina žinios, kad 
ciesorius sergąs.

— Londone tomis dieno
mis pasimirė Suvienytų 
Valstijų tenaitinis ambasa
dorius, Whitelaw Reid, tu
rėdamas 75 metus amžiaus. 
Jis buvo priskaitomas prie 
eilės žymiausių Amerikos 
diplomatų. Ilgai sirgęs du
suliu. Lavonas busiąs par
gabentas į Suvienytas Vals
tijas. Ambasadoriumi An
glijoje jis buvo nuo 1905 m.

— Rusijos durnoje teismo 
keliu socialistams atstovams 
uždrausta kritikuoti caro 
valdžia. Visoj Rusijoj da
bar durna vadinama “juodą
ją durna”.

— Francijoje dieninis ge- 
neralis darbininkų straikas 
prieš ginklavimosi ir karą 
nenusisekė. Tą streiką bu 
vo rengę socialistai.
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KATALIKAI

■

Didžiausia Lietuviška Aptieka

KRZYWINSKIO
Ant Bridgeporto

3149 so. Morgan §m Giueago. m.
Pritaisom kožnam akinius dykai. Didelis išsirin
kimas akinių po 50c,, $1.00, $2.00 ir augščiau.

KONCERTINOS' 
■—■IIHĮimiM— ;

Lyon & Healy Majestic Koncertinos ir • 
Itahszki Armonikai yra pfrtnybo szios dide- ‘ 
les instaigos. Tarpo invairios daugybes 
mada mes taipgi užlaikomo “Męftlotono”, I 
“Special” ir “Concert”. Szitie instrumen- į 
tai yra geriausi savo ruszies ant znhrketo ir j 
pilnai gvarautuoti per Lyon & Healy. Vie- j 
nos, dvieju arba trijų derdiniu instrumentai i 
paprasti arba iszdailinti risi parduodami i 
ant lengvo iszmokėjimo. Kaina SI5.00 iki j 
$150.00. Mes imame jus sena Koncertina I 
mainoms kaipo dali pirmo inmokeįimo. I- į 
dant patarnaut tiems kurie neęah pribūti į 
dienos laike, mes turimo specialiszka reprę- | 
zentanta kuris atsilankys pas jus vakarais i 
su samteliais. Siuskit atvirute in musu i 
koncertinos departamenta o aplaikysite pui
ku koncertinų ir armonikų katalioga (u i u- ' 
struota spalvose).

H

Wabash Ave. & Adams St.

Musų vaikai.
— Onute, nulipk tuojaus 

nuo tos kresės, nes nupul
si!

— Tuojaus, tuojaus, te
tule, tik man nolisi pažiu- 
leti ar tetutė išteisybės tū
li muses nosyj, kaip tėve
lis pasakoja.

Sugaus! nesugaus!
Du apgavikai atėjo skry

bėlių krautuvėn su reikalu. 
Vienas nudavė grafą, o ant
ras lekajų.

Kuomet grafas išsirinko 
brangiausią skrybėlę ir už
sidėjo ant galvos, paklausė 
pas lekajų, ar toji jam pri
tinka.

D-ro Flint Kalėdų Dovanos!

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

ATMYKIT!
Jogei skaudėjimas golvos, nervų, vidurių ir tt. paeina nuo skaudė

jimo akių, katrą galim agreitu laiku pagidyti, pritaikant akin us.

Egzaminavimos akų už dyką Jaigu jums skauda arba turit rau
donas akis arba skaudamą galvą, arba blogai matote, arba matymas blo
giu eina, tai neatidėkit ant tolesnio laiko, bet kuogre čiausiai ieškokite 
pagelbos APTIEKOJ KRZYWINSKIO. Dožnam pritiisom akinius dy
kai. Taipgi atmykit, kad mes akin us gvarant. ojam r kožnam gerai 
pritaisom.

Egzaminuojam akis dykai naujausiu išradimu,

Aptiektai Krzywish
Visokias informacijas suteikiam koznam 
dykai. Priimam visokius pataisymus dykai.

Prašom godotinų Tautiečių 
nepamiršt mus,

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik- 
rųdėlis 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. 14k.
paauksuotas lenciūgėlis dovanai prie 
kiekvieno laikrodėlio. Key 904.

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

Rittenhouse and 
Embree Co.
LENJOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi vi- oki medžio padailinimai.

Ofisas: 5500 Canter!Ave.''Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J..R0ZH0X pard.

— Šviesiausiam grafui ji 
tinka — atsako lekajus — 
kaip beždžionei.

— O tu budeli! — sušun
ka grafas ant lekajaus ir 
pumt! jam žandan. Užsi
mojo dar antru sykiu ant 
lekajaus, bet tasai iš krau
tuvės laukan ir bėgti — 
grafas vyties.

Žydas su žydelka išbėgo 
taippat laukan ir žiūrisi, 
kaip grafas lekajų vejasi.

— Sugaus!
— Nesugaus!
— Sugaus!
— Nesugaus!

—Sugaus!
Ginčinasi žydas su žydel

ka, o apgavikai bėgo ir nu
bėgo su nauja neapmokėta 
skrybėle.

RUPTURĄ
Išgydo

už

$10
Be pjaustimo 
Be chlorofor
mo. Be Faiko 
trukdymo nuo 
darbo.

Paskutinė 
Didelė Proga
Ofortas baig'asi Gruod. 15
IJMIjSS* *Aaipo paskutine pro a Dr. Flin‘ p il- 

ins savo $10 oferta k Gruod. 15. Tie 
ku ie nori būti iszgy yti Dr. Flinto metodą be 
piiiistymo, bo ehloroformo, b^ venos dienos 
t u d>mo nuo d bo turi szita cera pro a. 
Iszs-gy ykit savo R «ptura kaipo Kalėdų Dova 
r a. Jus o augai ir gimines geriau no etų ma
tyti Jus ir. gydytu negu jiems irkt kai l is ne
naudingas Dovanas. Atmin it, kad szitas tas 
pats gydymas kuris iszgydo tiek daug žmonių 
n o ruptures ir tinka % isom n «pr -stom 1 gom 
gydomom Dr. Flint NAUJU VIENU GYDYMU

Peilis negelbėjo, Mes 
Išgydem.

As turėjau ruptura p t tris metu”. Piskul 
dare man operacija su peiliu be) nepasiso «. 
Potam atsilankiau pas Dr. Flint, o jis isz. yae 
mane su savo stebuk i -ga metodą bs peilio. 
Tas bu o 1908 m., ir potam neturėjau jokios 
turbacijos. Asz potam buvau egznrainuotas r 
norėjau ant poliemono. Asz jaucziv.r»-i < ekin- 
ku szita liudyti ai ie D-ro Flinto dideli mokslą

NED BROWER, 656 E. 89ih D ce.

Išgydytas 1905 m.
Gerinusiai »iniga praleidau kadi »s*cpd* 

mane nuo rupturos Dr Flint Turcjun r ptu- 
ra nuo pat kūdikystes, tada mane Dr. T lint iš
gydo mane stebet nu budu. Jis nenaudojo pei
li, chloroformą o gydymas be skansn o. ir nega
le au lovoje mlnuta. Tas bu o 1905 m. j r nuo o 
laiko i i sziai dienai ruptura nesugrįn o, 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 sztel su 

vardais 25 vyru iszgydytu nuo rupturos be ni\u- 
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.. Chic i o.
O. W. Koeppen, 2744 W. 33rd-st., Chicago. 
Frank Fr nchina, 862 Gau t-ct., Chicago. 
Fred S. Te<now, 715 N. Grove-ave., Chicago. 
Ed. Winders, Dixon, Ill.
Jo eph DeFoe, 1639 N. Harding-ave., Chicoga 
Frank Schacht, West Chicago, Ill.
J. C. Galvin, Harvard, Ill.
B. Sussland, 1832 S. Halsted-St., Chicago.

DR. FLINT

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 \ 
uau ok isz szio $10 gydymo, kuris neilgai bus duodamas.

Dabar yra proga. Ateikit iszsyk. Pasirodavimas Dykai. i

KITU MIESTU VYRAI 
Raszykit tuojaus, gydymas ik $10

Knygute siun
čiama Dykai.

322 SOUTH STATE STREET, CHICAGO.
Antraos lubos (F"vanB5renoffn) skersai nuo Rothschild

Of iso valandos: kozna diena nuo 8 ryte iki 6 vakare. Vakarai*, Panedoliais ir Kctvcrgais, 
iki 9. Nedelioms nuo 9 iki 12 rytt.

4-4"S"S-4-4-4-4-4-4-t-4-4"J“t-S4-4-J-4U-4-+4-4-4. 
❖

f 
❖ 
4*
♦$

❖
❖

*

866 Milwaukee Avė. *
kampas Center Ave.' S'

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

ir nuo 5 iki 9 vak.

❖

f I

Krautuve atdara Nedelioj, gruod. 22 iki 1 vai. I 
Dvigubos Markes kasdiena iki pat Kalėdų.

4.ą.ą.^.4.4.4.4"i-4,4-4<4*-i-4"i"i"i-4>4*4*'i*4*4*4*4> 
t
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Lietuviška pardavėja
Helen Putrament,

Numeris 39

THE f^FFT")STORE Lieluvys pardavėjas
Walter Courzek

Numeris 186

12th St.
HALSTED ST., KAMP. HALSTED ----------------------—

Sztoras suczedina jums

Tel. Lawndale 3670

W. POLCYN
MISOnCOHTBICTOa

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

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

PINIGUS PERKANT SZVENTEMS TAVORA
Skuriniai Maišiukai, 
10 colių, 8 col. gylio, 
su drūtais šonais, tai

pgi drūta apačia, 
dabar parsi- Ai jį q 
duos po.........

Vaikų Velveto Mai
šiukai koloruoti, juo
di, gera dovana vai
kui, regul. ne. 
kaina...'..........OOG

Vokiško sidabro mai
šiukai, drūtai pada
ryti, keturkampiniai 
kelio ikos stylių, re- 
guliariška kaina $3, 
dabar parsi- Al n n 
duos po.........$1,00

Mnzykei makštys — 
geriausio darbo, Jl.oo 
ve/tes, juodo koloro, 
s ^ciališkai per šita 
fe±*....49c

Maišiukai kaip pa
veikslėlis parodo, juo 
das arba rudas, regu- 
liariška kaina 81.75, 
speciališka kaina

S|.25

Čysto aukso FiUigree 
Kolionikai, su kviet- 
kais, su akmeniu ar
ba perlo akute, vertes 
85, speciališkai par- 
siduos po

$2,48
Cysto aukso kolioni
kai su deimentine a- 
kia arba perline, žvai
gždės ar kvietkuota 
išžiūra, vertės iki $10 
dabar par- Ar QQ 
siduos po.... V
Auksiniai Elgin arba 
Waltham laikrodėliai 
825.CO Ajjl AA 
vertės.........

Speciališknmas 
Laikrodžiu - vyrų 
laikrodėliai 7 ak
menų Elgin laik
rodėliai, 10 metų 
gv. lukštai, kitur 

už juos ima $15, 
musų Ag no 
kaina....

Moterų geros avies skuros piršti
nės visokio didumo ir koloro—Vy
rų puikios Kiel pirštines, su vati
niu arba šilko pamušalu, — Vyru 
puikios Cape Auto Gauntlet pirš
tines su arba be pamušalo —Vyru 
puikios Arabian Mocha p rštines 
rudos ir žilos, — Vaiku tikros šu
nies skuros pirštinės —Moterų il
gos šilkines pirštines storos QQ« 
$1.50 vertos, juodos 1 para.. 30G

SKEPETAITES — puikios Swiss 
lawn skepetaitės su kvietkuotais 
kraštais, su kvietkuota rai- j|Qa 
d", 6 bakselyje, tik..............*r3C
Vyru Japonette ir Linines skepe
taitės, su šilkine raide,era- er. 
žiam bakselyje, $1 v., 6 tik.VvG
Vyru lininės skepetaites, 6 bakse
lyje, su juoda šilko raide 
kitos bakse 49c iki k.00 $1,39

Uranium Steamship 
Company

Reguliariška Pasažierinė Linija tarp
NEW YORK ir ROTTERDAM

Geriausi Laivai — Ruimingi kambariai
Marconi bevieline stotis—Geras Valgis

Aust rijos, Hungari jos ir Rusijos 
pasažieriai gali važiuoti.į visas 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship Company už daug 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Del Tikietu ar informacijos kreipkitės

Uranium Steamship 
Company'

13 Broadway, - New York
J. V. Zinner <3. Co.,

140 N. Dearborn St./ Chicago.il'.
Arba pas mus agentus kuuie randa

si visur Suvienytose Valeli jose.ii T

t SZLAJUS BROLIAI $
J 1700 Wabansia -live., Chicago, 111. * 

Kampas Paluina St.
•5* ---------------

**•Męs visados nelaikom geriausią gėry-
mą, cigarus ir užkandį. Kam teks būti ant *J* 

4* North Sides, ateikit pas mus. Gražiausia T 
£ ir parankiausia lietuviška karčema prie X

pat bažnyčios. Pribuvę iš kitų miestų už- •J* 
eikit pas mus, o gausit visokias rodąs ir ‘j* 
patarnavimą.

❖❖❖•s* 4-4-4--j-<—

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

Ant pardavimo
Visose Lietuviu Karczemcsa

unurch BĮ
cm™

Memorial Bells a Specialty.
MoShsae Bell Foundry Co., Baltimore,

Lovų Paklodes
su rankom apsiuvinėtos 
pilno didumo, sunkios ma
terijos, $1.49 ir $1.69 vertės 
apsiuvinėtais galais po 99c. 
geresnio darbo Ai IQ 
tiktai po...................vi,*3

Mezginiu Firankos
labai gražios, didelis išsi
rinkimas, Cable Net Firan
kos dėl viešruimio, $4.50 
vertes, dabar parduosime 
tiktai po

Plušiniai Kotai 
didžiausias išsirinkimas ant 
West Saides, puikus pamu
šalai, geriausio plušo, viso
kios kainos nuo 12.50 že
myn net iki gg

Kalėdų Savaitei
šimtas mergaičių Caracul 
kotų, su vatiniu pamušalu, 
verti $6.50, didumo 6 iki 14

Kalėdų Futros
Ekstra puikus French Co
ney Setai Futrų, su puikia 
šeško galva, didelis mufas, 
puikus pamušalas, regulia- 
riška kaina $10, dabar par
duosime tiktai po y g g

Dresems Materija
36 colių šilkas, Mohair bri
liantino, marginiuotas, tai
pogi paprastas arba klčt- 
kuotas, vertas 49c jardas, 
sp-ciališkai paženklintas, 
dėl šio pardavimo jar aq _ 
das po.......... ...............fc3C

$3,48 SS;“" ’"'..$4,98

Szllklniai Poplins
24 colių šiton šilko Poplins, 
šviesus ir tamsus, taipgi 
Juodi ir balti, 59c vertės, 
dabar tiktai po 39c

Valku Overkotal
Vaikų overkotai vertės $3.50 
V/i iki 8 metų., dvidešimts 
įvairių materijų,naujausios 
mados, šio sezono, parduo
sime dadar tiktai gg

■—i
Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalbinimus atlieka 
kuoveikiausiai,

824 West 35th Street 
Netoli Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

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 į 
nelaimę ir per 27 metus SLA. gyvavi
mo nebuvo dar atsitikimo, kad nebūt 
išmokėta posmertinė.

5. — Susivienijimas yra seniausia, 
didžiausia, turtingiausia ir progre- 
syviška 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 į savo miesto kuopa, 
arba į centrą.

Centro raštininko antrašas: 
A. B. Strimaitis

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

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.

&psaugcjam 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. TANANEVICZe
3244 S. Morgan St. Chicago, III.

Dykai SI5
Kada perkat laikrodėlį, 

JJ pirkite geriausią — kad
tfjį neturėtumėt klapato. Mes parduodame geriau- 

sius laikrodėlius sviete ir už beveik pusę kai
nos kaip kur kitur pirktum. ELGIN ir WAL
THAM laikrodėliai geriausi negu koki kiti.

Kad apgarsinti mus firmą mes pasiryžom kiekvienam kuris 
tikrai surašys šiuos num., aplaikys vieną šių laikrodėlių. 
Išrišk šitą pinklę sudėdamas į klėtkeles num. taip, kad pas
kui juos dedant j 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 laikrodėliu. Mes 
taipgi tamstai atsiųsime savo kataliogą, iš kurio galėsi pasi
rinkti sau tinkamą laikrodėlį, retežėlį arba leketą. Rašyk 
šiandien ir indėk pačtinę markę persiuntimui:

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

1 8 2O

3 4
7 9 5

DR. RICHTER'S
Pain Expeller

Dr, Richter's galingos externa* 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje

Išnaikina skaudėjimą nuo Reu
matizmo, Kraujo Sukrekejimo, 
Sttenų Degimą, StrCndieglis ir 
Neuralgijos.

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

25c ir 50c. už butelį.

F. Al). Richter & Co,
American House

74-80 Washington St. Now York.

11



12 KATALIKAS

VISOKIOS ŽINIOS.
Aviatoriui įsakymas. Ru

sijos vyriausybė aviatoriui 
Kusminskiui, kuris viešįs 
Pekine kaipo aviatikos mo
kytojas, įsakius tuoj aus 
Chinus apleisti. Kusmins- 
kis žadėjo Chinu valdžiai 
inkurti karinę aviatikos 
mokyklą, bet Rusija tam 
sumanymui pasipriešino ir 
liepia jam grįžti Rusijon, 
nes kitaip jis busiąs nu
baustas už mokimą chinų 
skrajoti padangėmis. Mat, 
šiais laikais tarp Chinų ir 
Rusijos gimę nesutikimai 
už Mongoliją, tatai nenori
ma chiniečių apšviesti ru
sišku mokslu.

Naujas rekordas. Gar
sus francuzas lakūnas, Ro
land G. Garros, nesenai Tu
nise atlikęs naują augštu- 
moje rekordą aeroplanu, bū
tent pasikėlęs augštumon 
19.032 pėdų. Tas atlikta 
vienoj valandoj ir 11 min. 
Pirm to rekordas buvęs la
kūno G. L. Gagneux 17.881 
pėdų.

Europėnai pavojuje. Iš 
nigerių respublikos Liberia 
Vokietijon gauta žinia, kad 
respublikos nigeriai karei
viai grasia mirtimi visiems 
baltiems gyventojams upės 
Sestos klonyje. To dalyko 
priežastis nežinoma. Gi 
Washingtonan pranešta, 

' kad Liberijoje viešpatau
janti visokia ramybė.

Nobelio dovanos. Šveci- 
jos sostinėj Stokholme, pir- 
mininkau j ant kunigaikščiui 

Wilhelmui, Švecijos kara
lius išdalinęs dovanas No
belio laureatams. Dovanos 
išduota už mediciną, fiziką, 
literatūrą ir chemiją. San
taikos dovana šiemet sulai
kyta, nes neatrasta tam tik
slui atsižymėjusio žmogaus.

Ambasadorius sergąs. 
Londono laikraščiai rašo, 
kad Suvienytų Valstijų am
basadorius Londone, Reid, 
susirgęs nervų liga ir ran
dasi specialistų priežiūroje. 
Nežiūrint to ambasadorius 
dirbąs.

Moteris armijoje. Dani
jos moterįs turi lygias tei
ses su vyrais politikoje. 
Dabar jos valdžios pareika
lavo, idant ir moterįs kai 
kad vyrai 'butų prievarta 
imamos armijon, tada, gir
di, bus toms lygiateisėms 
paskutinis žingsnis.

Ispanija ginkluojasi. Ir 
Ispanija sumanius ginkluo- 
ties. Naminiuose dokuose 
turėsią but padirbdinti trįs 
šarvuočiai po 21.000 tonų ir 
dvi torpedvaltys.

Kraugeriai! Gare, Fran
ci joje, areštuota pora žmo
nių, kurie savo 5 metų vai
kui išlupę akis, idant tuo 
budu elgetaujant sužadinti 
žmonyse malonę ir pralobti 
kankinio vaiko lėšomis.

Meksike sukilėliai veikia. 
Meksiko sukilėliai po vado
vyste gen. Salazaro susijun
gę su naujai sutaisyta revo- 
liucionistų armija tarp Ju
arez ir Chihuahua. Nau
jai sumobilizuoti sukilėliai 
išnaujo terorizuos šalį.

Nugramzdino garlaivį- 
Anglijos didelis karo lai
vas “Centurion” savo grei
tumo mėginimo metu už
plaukė ant kokio tai nežino
mo garlaivio ir pastarasis 
perskeltas staiga nugrimz
do. Tas atsitiko augštumoj 
Portland Bill. Nežinia nei 
kiek žmonių su laivu nu
skendo.

Straikuoja mašinistai. 
Anglijoje ant šiaur-rytinės 
geležinkelio linijos sustrai- 
kavo 7.000 mašinistų ir tai 
tik dėlto, kad kompanija 
nuo darbo prašalinus vieną 
girtuoklį mašinistą.

‘ ‘ Maine ’ ’ paminklas. Ku
bos prezidentas Gomez pa
tvirtinęs kongreso nutari
mą, skiriantį $200.000 su- 
plaišinto kitados Havanos 
uoste Amerikos karo laivo 
“Maine” paminklui. Pa
minklas busiąs milžiniškas, 
perstatantis visą to laivo 
priešakį.

Lordas socialistu. Angli
jos cocialistai susilaukę sa
vo partijos atstovo lordų 
bute: juo esąs lordas Rus
sell, buvusis radikalas.

Baisi audra. Portugali
jos pakraščiuose andai siau- 
čius smarki jūrių audra. 
Audroje žuvę daugiau 100 
žuvininkų; jų šeimynos pa
likusios didžiausiame varge.

Nauji konsuliatai. Rusi
jos ministerių taryba nu- 
sprendžius atidaryti naujus 
konsuliatus Amerikoj e:
Pittsburge, Seattle, Hono
lulu (Havai) ir Buenos Ay
res (Argentina).

geterburge nesenai 
pasimirė -vyriausias stačia- 
iikių^mitr^politas Antonius. 
t laidotuves suvažiuota ai
bė stačiaįįkių dvasiški jos.

~T,------------------------

Anglies f. stoka. Rusijos 
valdžia uždraudė angleka- 
syklopis pardavinėti anglis 
privatiniems asmenims, nes 
norima sukrauti didelius iš
teklius valstybės geležinke
liams.

Mirties bausmė. Rusijos 
mieste Ekaterinodare karo 
teismas pasmerkęs 6 žmones 
mirtin už nužudymą inžinie
riaus Samsonovo ir išplėši
mą nužudytojo 11.000 rub
lių.

Rekrutų amžius mažina
mas. Rusijoj kilo sumany
mas imti karinome 
nikaičius, - sulaukusius 18 
metų, užuot 21 metų kaip 
ligšiol kad yra.

Pulkininkas Goethals gaus 
gerą vietą.

Washington, D. C. Sena
torius Sanders tomis die
nomis senatan įnešęs bilių, 
kuriuomi reikalaujama pa
skirti nauja gubernatoriui 
valdvietė prie Panamos ka
nalo. Bilius pavestas karo 
komisijai. Prezidentas Taft 
ton svarbfon naujon vieton 
pataria paskirti dabartinį 
darbų prie kanalo kasimo 
vedėją, pulkininką Goethals. 
Be tos* dar ir kitos žymios 
valdvietės ten busią nuskir
tos, į (kurias mano įstatyti 
prezidentas Taft savo bi- 
čiuolius, kol pasitrauksiąs 
iš prezidentystės. Jis ke
tinąs keliauti į Panamą ir 
ten ant vietos viską aptarti.

ŠEŠIOS KVORTOS
DEGTINES $1.00

Kad iszplat nūs : moDose musu paskilbusius 
gėrimus, pasiusime kiekvienam, savo leszt-mls. 
“ZONOL” azeszias pilnas kvortas degtines uz 
$1.OQ. su yg jusu pasirinkimo. Raszykite ko 
norite — Rugines, Burbono, Kornu ar Rugsz* 
ežios Brandinęs degtines. Džino, Romo, Persi
ku, Obuoliu, Abrikosu, Konjako, brandos, Sly
vines, Boroviszkos Rasalkos, etc?

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

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

Pamėginkite, kaip tik jus sau norite, ir 
jeigu tai nebus geriausia degtinė, sugra
žinkite likusia mums atgal musų lėįomis, o 
mes sugražinsime jums pinigus. Siųskite už
sisakymus šiądien, o mes pasiųsime “ZANOL” 
ŠEŠIAS PILNAS KVORTAS DEGTINES UZ SI.00, 
Viską mes apmokėsime. Reikalaukite, ko
kios rųšies tik norite. Dvylika pilnų kvortų, 
$1.50; dvidešimt-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.
o 28 Universal Bldg., Cincinnati, O.

Tel. YARDS 4154 
KLAUSK 

CHOPIN 
10c.

CIGARU 
nes padirbti isz 
gerausio tabako

’Jos. Bartkowiak, Iszdirbejas.
4934 So. Paulina SI., CHICAGO, ILL.

TĖMYKITE LIETUVIAI!’
Visiems žinomas lietuviams Jonas 

Kučinskas, kuris užlaiko Kriaučių ša
pą po num., 238 Slocum Ave. Kingston, 
Pa., užsidėjo didelį skaitlių lietuviškų 
knygų. Todėl reikale pirkimo knygų 
meldžiame kreiptis ant žemiaus padė
to anrašo:

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Ave., 

Kingston, Pa.

Jei gavai šaltį ar grypą, —
Jei slogos ar irmėdė pradeda tave kankinti — 
visą pirmiausiai turi imti

Severos Pastiles

nuo Peršalimo ir Gripo

įį Aptiekininkai, pardavinėjanti Severos vaistus, suteikia žmo- 
nems Kaleneoriu 1913 m. Pasiimk vieną egzemp. Gausi dykai.

$ Į®
$

$

(Severn’s Cold and Grip Tablets) 25 centai.

Numalšinimui inkyraus kosulio, 
palengvinimui gerklės slogose ar krupę, 
nuraminimui suskaudintų plaučių, ir 
išvengimui Tuštesnių ligų imk

g Severos Balsamą 
® Plaučiams

(Severa’s Balsam for Lungs) 25 ir 50 centų.
Ž Szitie du vaistai padaro pulku sudellmą gydymui Ilgu, atsl- 
m tinkančiu daugiausiai šluoju meto laiku.

$

Jei tavo organizmas nusilpnėjęs dėl 
NUSIŠALDYMO, d ė 1 GRYPO 
ar kokios kitos LIGOS, elgkis taip 
kaip elgiasi tūkstančiai išmintingų 
žmonių, imk

$

fa

$

SSeveros
Skilvio Bitterį

(Severa’s Stomach Bitters)

fa

Jis tuojaus suteikia norą valgyti ir senąjį vieką. 
Yra taip pat duodamas nuo nerviškumo, riaugsėjimo, 
dispensijos, vidurių užkietėjimo ir geltligės. Būtinai 
pamėgink vieną bonkelę. Kaina $1.00

Severos vaistus pardavinėja aptiekininkai ir 
verteiviai, besiverčią vaistais. Neimk kitokių 
vietoj jų. Gydytojo patarimą per laišką duo
dame nenjokamai. Rašyk pas:

W. F. Severą Co.CEDZrs

1936=1938 So. Halsted Street, tarpe 19 ir 20 gatvių.
Didžiausi Kalėdiniai Pigumai Naminiiį Rakandu, Karpetų ir Pečių koki 

pirma nebuvo girdėti.•a1

Už pinigus arba lengvo išmokėjimo. Kalėdinės Dovanos bus duodamos kiekvienam UllUih pirkėjui.

Šita ekstra didelio di

Čia yra p-nas

V. Makaveckas
Manažeris musų pardavėjų 
kuris per ilgus metus išsila
vinęs kaipo rakandij parda
vėjas, meiliai parodys jums 
tavorą,ar jus pirksit ką ar ne.

Šitas pilno didumo plienine 
lova, springsai ir matrasas 
viskas kompletnai, taip kaip 
paveikslėlis rodo. Specia- 
liškas pigumas, QQ
ateikit pamatyti. .VVjvO

dumo komoda, su di
deliu veidrodžiu, ver
tes $15.oo, per šita 
išpardavim ©ft 
ateikite pa. vūivO Ateikite pamatyti, 

b.

Šitas Fonografas su didele 
triuba, raudona arba juoda 
naujausios mados, su 5 re
kordais dykai, speciališkai

$10.00

CLASSIC UNIVERSAL

Šitas pilno didumo kukninis 
pečius, gvarantuotas vienas 
iš geriausių virimui pečių, 
taipgi gerai kepa, parsiduo
da visur po $22, CMC J|Q 
ateikite pamat.

Šitas didelis ištraukiamas 
stalas padirbtas iš gero
aurožlo, apskritus arba ke
turkampis, su storom ko
jom, dabar par- 
siduos po......... S8.98

Šitas didelis supan
tis krėslas, aržuolo ar 
mahogany, pilno didu
mo, paprastai parsi- 
duodavo po $3.50 da
bar po

$1.79
Ateikite pamatyti.

Šitas pilno didumo 
Lopšys automatiškai 
supantis, su sunkiais 
geležiniais ‘springsais 
dirba kaip laikrodis, 
parsiduoda visur po 
$7.50, dabar parsiduos 
po

$5.98 „
Ateikite pamatyti.

Šita gero 
lo komoda, su 5 
stalčiais ir dide
liu veidrodžiu, pil
nai verta $12, da
bar tiktai po

arzuo-

$7.98
Ateikite pamatyt

Gero aržuolo 
viešruimio sta
liukai su vidu
rine lentyna, 

išdailintos ko
jos, dabar tik

88c
Ateikite pamat

Šita metaline sulenkia
ma lovva visokio didu
mo, geri springsai, par
siduoda kitur $5.00, mu
sų kaina tik- $3.79
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