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Kas girdei Meksike
Kur pražuvo Castro?

Karalius pašalintas nuo sosto

dik-

val-
ypa- 
reik

MEKSIKO REIKALUO
SE.

Meksike prezidento rin
kimų pasekmės ligšiol vis 
dar nėra žinomos ir vargiai 
teks mums jas sužinoti, ka
dangi Huerta posenovei 
diktatoriauja ir visai nema
no užleisti tos vietos ki
tam. Be to dar pasakojama, 
kad Huerta tuose rinki
muose daugiausia balsų ga
vęs, tatai ir turįs pasilikti 
prezidentu ir podraug 
tatoriumi.

Suvienytų Valstijų 
džia tuo tarpu nieko 
tingo nesumano, kas
padaryti prieš tokį Huer- 
to atkaklumą, kokiuo budu 
tų nelaiminga Meksika nu
malšinus ir įvedus pagei
daujamų tvarkų. Ligšiol Su- 
vid^ytii- Valstijų valdžia i- 
vairiais diplomatiniais bu
dais išsisukinėjo prieš Eu
ropos valstybes kas link į- 
vedimo tvarkos Meksikai!. 
Žadėjo viską, bet ligšiol nie
ko ypatingo neatlikta. Va
dinasi, Suvienytų Valstijų 
valdžia prilipo liepto galą 
tame reikale, kadangi Eu
ropos valstybės galutinai 
nusprendžiusios ten veikti 
savarankiai, nesulaukda
mos iš Suv. Valstijų jokio 
naudingesnio sumanymo ir 
veikimo. Antai Europos 8 
valstybės pranešusios Wa- 
shingtonan, kad jei Suv. 
Valstijų valdžia nemananti 
į Meksiko vidurinius reika
lus įsiiiiaišyti, ar tai del bai
mės, ar kitko, todėl tos val
stybės tuoj užimsiančios a- 
nos vieta ir greitu laiku ten 
visokia tvarka busianti į- 
vykdinta.

Norints pastaromis dieno
mis Anglija, Vokietija ir 
Francija buvo pranešusios 
Washingtonan, kad jos į 
Meksiko reikalus nesimai- 
šysiančios, kol savo galuti
no nuosprendžio neišduo- 
siančios Suv. Valstijos, te
čiau to pranešimo negalima 
palaikyti tikruoju nuspren
dimu, negalima klaidingai 
jo aiškinti, kadangi visoms 
šalims labai greitai tegali 
kantrybė išsisemti ir labai 
greitai jos gali imti Meksi
ke savarankiai veikti.

Gi nūn matoma, kad Wa- 
shingtono valdžia savo ne
veiklumu tą valstybių kant
rybę šaldo ir laikui bėgant 
nežinia kas gali atsitikti ne 
tik su Meksiku, bet ir su 
pačiomis Suv. Valstijomis. 
Europos laikraštija baisiai 
rugoja Suv. Valstijų prezi
dentą ir valstybės sekreto-

rių Bryaną už nesirupini- ■ 
mų savo kontinentu, kur! 
baisiai daug kenčia europč- 
nų reikalai. Prezidentas: 
Wilson, kaip paprastai, pa-j 
taria visiems turėti kantry-' 
be, jis laikui bėgant ką tai 
naujo išgalvosiąs, bet lig
šiol jokio budo nesuranda
ma Meksiko sutvarkymui.

Tuo tarpu pačiame Mok- i 
sike skerdynės, plėšimai di-j 
dinasi, revoliucionistai at
kakliai kovoja su Huerto- 
šalininkais ir visa šalis! 
žlunga prapultim Juk revo-i 
liucionistų vadai yra senai 
ii- aiškiai apreiškę, kad kol 
Meksike valdininkausiąs! 
žmogžudis Huerta — jie! 
ginklų nepadėsiu ir tol ka-į 
riaušių, kol jį galutinai nu
tversią i savo rankas. , Į

Gon. Felix Diaz, kuris 
pasprūdo prieš prezidento: 
rinkimus iš Huerto nusam-, 
dytų budelių rankų ant į 
Suv. Valstijų laivo, sako
ma, keliausiąs ar į salą Ku
ba, ar į Suv. Valstijas. Ži
novų tvirtinama, kad Diaz Garsus Pasteuro institutas, kurs nesenai apvaikščiojo 25 m. savo gyvavimo. Da- 
manąs naujų revoliucijų su- bartės šio instituto šlovingi mokslo vyrai tyrinėja vėžio mikrobus. Viršuj narve- 
kelti prieš Huertą Meksike.
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UŽ TAUTOS GARBĘ.
Bulgarijos karaliui Ferdi

nandui įsakius, Bulgarijos 
armijos poručninkas Tor
kov apturėjęs porai mėne
sių urliopų ir tuoj iškelia
vęs Paryžiun, kur pas frau- 
euzų 
narį, rašėjų Loti, pareika
lausiąs dvikovos.

Pastaraisiais laikais ra- 
šėjas Loti aplankęs Balka- 
mi pusiausalį ir padirbęs 
ten nekurius karinius patė- 
mijimus-užrašus. Paskui su
grįžęs Paryžiun ir viešai 
per laikraščius bulgarams noma, kur jis prisiglaudęs 
antmetęs žiaurumą ir bar- 
barystę. Tatai poručninkas 
Torkov armijos vardu turįs 
atkeršyti Loti už jo netei
singus užsipuldinėjimus.

Keistas atkeršijimo 
das, juo labiau, kad Loti y 
ra senas, gi poručninkas Į 
Torkov yra jaunas.

liuose matosi Gvinėjos kiaulaitės ir triuškiai, ant kurių vyrai daro bandymus. Ant 
šio paveikslo perstatoma Mečnikovo skyrius. Tas vyras yra dr. Roux savo labora

torijoj.

viešėjosi, paskui staiga din
go ir dabar nežinia kur jis 
yra. Jo bičiuoliai yra tos 
nuomonės, kad jis, rasi, pa
tylomis iškeliavęs į Vene- 

Mokslo Akademijos zuelę, idant ten sukėlus iš- 
naujo politikinius judėji
mus, tuo tarpu jis ten nu
tvertas ir įmestas kalėji- 
man, kuriame turėsiąs pa
baigti savo nelaimingąsias 
dienas, daugiau nepamačius 
saulės šviesos. #

Tečiau visgi tikrai neži-

tai tik tuokart galima tikė- 
ties ten abelno sukilimo ir 
revoliucijos, bet anaiptol ne 
autonomiją įvedus. Todėl 
ministeris pataria nepasi- 
ganėdinusiems ramiu keliu 
ant vietos, pačioje Irlandi- 
joje, tą dalyką sutvarkyti 
ir susitaikinti, kadangi An
glijos valdžia ir be to tu
rinti pakaktinai Ausukių rū
pesčių.

, Be to, ministeris pataria 
i protestantams nusimalšin- 
■ti ir už tai pažada juos gin
ti, jei kartais irlandai ant 
jų savitumo norėtų kėsin-

IRLANDIJOS AUT0N0- *rl?a 'jiems grestŲ kl‘ 
toks koks nors-pavojus.MIJA. 1 J

bu-i Manoma, kad Irlandijoje MILITARINIS SKANDA- 
Įautonomija visvien busian- LAS VOKIETIJOJE.
iti įvykinta, nepaisant aūc- Berivne baigiasi bvla vie
los protestantų grasinimų., no faį)pik(( Krupp0' direk_ 
Pastarieji graso, kad kuo- toriaus, kuris įpainiotas 

KUR DINGO CASTRO? ; ™et autonomija busianti pa- Vokietijos armijos sto- 
Buvęs Venezuelės prezi- skelbta, jie ten sukelsiu tik-|vį0 šniPinėjime. Išėjo aikš- 

dentas, gen. Cipriano Cas- revoliuciją, kuri atne-j|£n, kad Kruppo ginklų 
tro, kuris savu laiku Pa- visai Anglijai Pra‘į fabriko direkcija užlaikius 
gimdęs daug ginčų valsty-' gaištį. Į tuos protestantų, apmokamus specialius š„l 
bių kabinetuose, kuris savo (masinimus M-i— -m.u 

revoliucijų,^1^08 ministeris Grey įavo jiešalyj pagimdė
kuri jį ištrenkė iš diktato- visupirmu
riaus valdvietes, pražuvo protestantų,
nežinia kur ii’ šiandie nie- atsiekti tais 
kas nežino, kur jis randasi 
ir kur galėtų rRsties. Jis

mais.
Ministeris

____ _r_____ šni- 
atsakęs andai pus, su kurįų pagelba išgau- 

„ j iš Vokietijos ar- 
paklauzdamas mįjos slaptingus sumany

tą jie maną inus įr paskuį apįe tai gar
są vo grasini- gyvavo Francijos laikraš- 

i šiuose, kad tuo budu paska- 
Grey pažymė-1 tinus kuodaugiausiai gink-

buvo įleistas į Suv. V aisti- jo, kad jei Irlandijai auto-i luoties kaip Francijų, taip
jas, čionai ilgokas nomija butų panaikinta,!ir Vokietijų. Kruppo fabri-

_______i._____________ ■ .. _____________________  -

Argi busfjau karas?
Suvienytų Valstijų prezi

dentas tečiau ant galo su- 
galvojo, kas reik padaryti 
su atkakluoju Meksiko dik
tatoriumi Huerta. Tomis 
dienomis jis pasiuntė jam 
ultimatumą, ty. neatmaino
mą reikalavimą, idant jis i 
porą dienų iš prezidento 
vietos pasitrauktų ir tai su 
išlyga, idant jo vietos, kai
po laikinas prezidentas, ne
užimtų generolas Blanquet

paliktų vienas kuris revo- 
liucionistų vadų, kurie yra 
prielankus Suv. Valstijų 
valdžiai.

Bet .Huertą pažįstanti 
tvirtina,, kad jis jokiuo bu- 
du nenusileisiąs ir, manoma, 
pertrauksiąs diplomatinius 
ryšius su Washingtonu.

Tuomet, žinoma, karas tu
ri būti neiš vengtinas. Ir jei 
taip atsitiktų, Suvienytų 
Valstijų karo laivai užblo-

nei kitas jo šalininkas. Ta- kuotų visus Meksiko uos- 
itai dabar Huertai palieka įus Meksiko revoliucio- 
tik du keliu: arba tuojaus nįstams pagelbėtų Huertą 
rezignuoti, arba susiremti pašalinti nuo prezidento 
su Suvienytomis VaJstijo- valdvietės ir ištremti jį i 

užsienį.
Tuo tarpu Suv. Valstijų 

valdžia karan jau pasiren
gus. Karo laivynas tik lau
kia įsakymų ir armijos mo
bilizacijos pienas smulkme
niškai apdirbtas.

Gimus karui, reguliarėn 
armijon busianti pavadinta 
.-valstijų milicija.

Suv. Valstijos tam mena
mam karui yra jau priruo- 
šusios pusę milijono karei
vų os.

Pirmiausiu amerikiečiu 
uždaviniu butų paimti Mek 
siko sostinę, o paskui tvar
kyti šalį savotiškai.

Ir taip bus, jei Huerta

mis, vadinasi, pertraukti vi
sokius diplomatinius ryšius 

i ir pradėti karą.
Tuo tarpu i tą prezidento 

ultimatumą Huerta nieko 
dar neatsakė, kadangi tas 
netikėtai jį užklupo ir umu 
laiku nežino nei kas pradė
jus. Visi jo valdininkai ir 

-patarėjai tuoju uįtimatųmu
nemažai liko pergązdinti. J

Po aplaikymui ultimatu
mo, Huerta pakvietęs Į savo 
rumus visus svetimų valsty
bių pasiuntinius ir su anais 
ką tokio taręsis, bet tikrai 
nėra žinoma to pasikalbėji
mo turinys.

Suvienytų Valstijų prezi-
1 dentas reikalauja, kad lai- pasirodys, kai kad visuomet 
kinu Meksiko prezidentu atkaklu.

kas iš to turėjo daug pelno, 
parduodant gausiai įvairius 
ginklus ir karo amunicijų, i iš to savo išdui 
kaip vienai, taip ir kitai vai- pelnų.
stybei. O juk nesenai Vo- 
kietijos kaizeris fabriko sa- PASMERKTAS KALĖJI 
vininkei Kruppiutei rankon! MAN.
bučiavęs, nežinodamas, ko-i Irlandijos sostinėje Dub- 
kiais keliais jo tėvas ir ji line, kur straikuoja daug 
pralobę. Vienos suktybės visokios rųšies darbininkų, 
šiame sviete. Ir tas pat vei- pastarųjų vadovas James 
kiasi, kur tik uepasivers- Larkin teismo pasmerktas 
turn. . kalėjimai! ir uždarytas a-

---------------------------nan 7 mėnesiams. Jis buvo 
TRAKTATAS SU RUSI- kaltinamas, kad pagimdęs 
JA BUSIĄS ATNAUJIN-^ darbininkų riaušes ii- delei 

TAS.-;’to buvęs nebreikalingas
Iš Rusijos valdiškų rate- kraujo praliejimas.

lių išėjo projektas atnaujin- Regis, toksai netaktingas 
ti pirklybinį traktatų su teismo nusprendimas dar 
Suvienytomis Valstijomis, labiau paaršis darbininkų 
Rusijos valdininkai, peržiu- judėjimus, kadangi jie visi 
rinėjanti naujų Suv. Valsti- už Larkin:) pasirengę gnl- 
jų muitų tarifų, pamatę, kad dyti savo galvas. Mat, val- 
tarifa Rusijai esanti labai 
naudinga, tatai manoma, 
kad Rusijos valdžia arti
miausiame laike paliepsian
ti savo ambasadoriui Wa- 
shingtone paklausti Suv. 
Valstijų valdžios, ar ji ne
sutiksianti dar pirm trak
tato padarymo panaudoti tucijos, andai atlaikė savo 
naują tarifą kas link pri- susirinkimą ir nusprendė 
siunčiamų Rusijos prekių, į prašalinti nuo sosto karalių 
Suvienytas Valstijas. Neži- Otto, kuris jau kelinti me- 
nia bet, ką į tų paklausima: tai serga nepagydoma be- 
Suv. Valstijų valdžia atsa-1protybės liga. Be to nutai
kys. Bet jau aišku, kad Ru-į ta iš valdvietes prašalinti

sija jau pageidaujanti trak
tatų atnaujinti, nes matanti 

nemenkų

ir dabartini Bavarijos

paskelbti, kad sostui reika-

Jei senatas turėjo tiek ci- 
vilės drąsos prašalinti vie
nų ir kitą, tai kodėl tuo pa
čiu 
ti Bavarijos respublika ( 

dar po senovei neuori- 
be dykaduoniu didikųm a 

apsieiti. 
PARLAMENTAN RINKI

MAI.
Spalių 26 diena visoj Ita

lijoj atsibuvo parlanientan 
Į atstovi! rinkiniai; riukimuo- 
!se dalyvavo tiek daug žmo-

džia mano darbininkus nu
slopinti kalėdama jų vado
vus. Keistas išmanymas.

daugi tai buvo pirmusyk vi
suotinieji rinkiniai. Abel- 
nai imant, rinkiniai buvę ra
mus. tik keliose vietose1 bu
tą sumišimų, o vienoj — už
mušta vienas žmogus. Kal
tininkus policija tuojaus su
ėmus ir uždarius kalėjimam

BAVARIJOS KARALIUS 
PRAŠALINTAS.

Bavarijos senatas, pasi
remdamas ant šalies konsti-

rinkimuose
pilnai laimėjusi. Išrinkta < 
240 liberalų. Ii vidutinioji, J 
7 demokratai, 5 socialistai, j
2 republikonu ir 71 klerika- /J 
lų. Iš 25 apskričių rezulta- 
tai dar esą negauti. 98 ap- B 
skrietuose rinkimai atkarto-^ 
ta ir tuomi sykiu liberal^ 
laimėję. Todėl Italijos v<^ 
džia krikštanja. M

’ ___________ ____ ____________________________________ _
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S Žinios iš Lietuvos.

PABAUDA RYKŠTĖMIS.
Šiomis dienomis, pirmi

ninkaujant gubernatoriui 
Veriovkinui, ivvko Vilniaus 
gubernijos tarybos posėdis, 
kuriame buvo svarstomas į- 
statymo sumanymas apie 
padidinimą pabaudos už 
chuliganiškus darbus. Susi
rinkimas pripažino, kad rei
kia padidinti pabaudą už 
chuliganiškus pasielgimus, 
o taippat reikalinga esą 
priedų Įvesti ir pabauda 
rykštėmis — ligi 50 rykščių.

STRAIKAS.
Rugsėjo 25 d. straikavo 

kai-kuriii Vilniaus spaustu
vių rinkėjai-žydai, išreikš
dami tuo savo protestą prieš 
žydit kaltinimą del ritualiu 
■užmušimą.

TIKRAS APAŠTALAS.
Kielcų vyskupas, J. E. 

kum Augustinas Losinskis, 
padarė nesenai dvi vizitaci- 
ji savo vyskupijos. Vysku
pas Lisinskis, rašo lenkų 
laikraščiai, apkeliavo savo 
vyskupiją, kaip tikras apaš
talas, pėsčias. Taip vizituo
damas jisai aplankė 61 pa
rapiją ir dirmavojo 30.000 
kataliką.

atėję Rytų apeigų katalikų 
bažnyčion manytų, kad jie 
esu pravoslavų cerkvėje.

Be to, negalima esą Pe
terburge leisti katalikų baž
nyčios rytų apeigomis ir po- 
itikos žvilgsniu.

Kaip jau žinoma, kad 
Cholino gub. gyventojų dau
guma tai buvusieji unijotai. 
Panaikinus uniją jie pa
slapčiomis išpažino katali
kų tikybą. Kada buvo pa
skelbta tikėjimo liuosybės 
įsakymas, unijotai ėmė mes
ti pravoslaviją ir eiti kata
likybėm Tečiau nepatenkin
ti latviui apeigomis buvu
sieji uniotai ėmė prašyti vi
daus dalykų ministerijos, 
kad ji leistų atidaryti ry
tų apeigų bažnyčią. Minis
terija, o ypač sinodas, neno
rėjo išpildyti to prašymo. 
Buvusieji unijotai išrodinė- 
jo, kad jaigii yra Peterbur
ge Rytų apeigų katalikų 
bažnyčia, tai nėra pamato 
drausti atidaryti tokią baž
nyčią ir Cholino gubernijo-

tas, i šiaurę nuo Suvalkų, 
yra ekonominiai visai pa
vergtas Prūsų. Tatai, be a- 
bejo, labai atsiliepia ir į vi
sos Rusijos pirklybą. Tokį 
nenormali valstybės dalies 
padėjimą tegalima esą pa
šalinti vien sujungus tą 
<raštą su kuriuo-nors Bal
tijos uostu. Inžinieriui J. 
Bernatavičiui atkreipus į 
tai vyriausybės doiną, Pe
terburgo kelių komisija nu
tarusi, pagaliaus, apsvars
tyti dviejų naujų geležinke
lių sumanymų. Vienas iš jų 
eitų iš Mintaujos per Uk
mergę į Naująją Vileiką, 
antrasai gi perskrostų Že
maičių kraštą: prasidėjęs iš 
Liepoj aus, jisai eitų per 
Plungę i Raseinius ligi Gar
dino. Abu tuodu sumanymu 
esą jau galutinai sutaisytu, 
padaryti taippat jau esą ir 
busimųjų kelių ištyrimai. 
Belieka tik išrišti klausi
mas, kiek pinigiškai prisi
dėsiu vietos gyventojai. Ra- 
seiniečiai išsirinko iš savo 
tarpo minėtojon Peterburgo 
komisijon savo miesto rei
kalų ginti du ingaliotiniu: 
dvarininką V. Mickevičių ir 
Vasilijų Pigulevskį.

TELŠIAI.
Tęlšių ųiieste skaitosi šiuo 

metu šitiek gyventojų: iš
viso 7,215 žm., iš jų: 2654 
lietuviai, 3,076 žydai, 270 
rusų, 208 lenkai, 10 vokie
čių, 4 latviai. Pagal tikėji
mų teisių gyventojai skiria
si: 3,608 katalikai, 3076 žy
dai, 270 stačiatikių ir 261 
kitąi tikėjimu.

NAUJAS GELEŽINKE-. 
LIS.

Inž. Bernatavičius gavo 
leidimą ištirti apylinkes, 
pro kurias busiąs tiesiamas 
geležinkelis nuo Dūkšto 
(Kauno gub.) stoties ligi 
Šarkovščiznos miestelio 
(Dysnos apskr.), ilgumo a- 
pie 70-tį varstų.

TRAKAI.
Trakų bažnyčioje per pa

maldas pavogė aukų dėžu
tę, kurioje buvę 40 rublių. 
Policija suėmė tris mergi
nas : Teklę Andruškevičiu- 
te, Vladislava Voloncevičiu- 
tę ir Joanną Juzepavičiutę; 
pavogtoji dėžutė buvo at
rasta pas Juzepavičiutę.

“V.”

Iš tamsos i šviesą. Trijų 
veiksmų drama. Parašė A. 
S—IS. M. Piaseckaitės-Šla- 
pelienės kningyno leidinys. 
Vilnius, 1913 m. Pp. 32. Kai
na 25 kap.

Lakštutės Giesmelės. Jau
nimo mėgiamųjų dainų rin
kinėlis. Mart. Kuktos spaus
tuvėje. Vilnius, 1913 m. Pp. 
32. Kaina 10 kap.

Vyturėlio, žiemos ledai. 
3-j ii veiksmų dabarties so
diečių gyvenimo dramos pa
veikslėlis. Tilžėje, 1913 m. 
Jagomasto spaustuvė “Li- 
tuania”. Pp. 46. Kaina 25 k.

Paul Lafargue. Nuosavy
bės išsivystymas nuo nuož
mybės • iki civilizacijos. 
Spauda J. Ilgaudo, Chica
go, Ill., 1913 m. Pp. 170. 
Kaina 50c.

JUŽINTAI.
(Kauno gub.).

Jūžintą, liaudies mokyk
lon antruoju mokytoju ne
senai paskirta lietuvaitė-su- 
valskietė Žilinskaitė, baigu
si “Saulės” kursus.

GRUZDŽIAI.
(Šiaulių apskr.). 

rugsėjo 7 
vakaro,

d., 
pro 

ypač pro Bu- 
perėjo baisi 

ir žaibavo 
ledai krito 
ir didesni.

Šeštadieni, 
apie 8 vai. 
Gruzdžius, o 
Ainiui sodžių
audra. Griaudė 
be paliovos, o 
sunkumo svaro 
Kieno dar buvo ant lauko
javą, iškūlė ir tiesiog su
maišė su žeme, 
dai ne tik kad 
buolius į skiltis, bet nudau
žė ir obeliu šakas. Laukuose 
po audros randama užmuš
tu kiškiu, kurapką! ir kito
kiu paukšteliu.

Tokios baisios ir nepap
rastos audros nebeatmena 
ir “žilagalviai” seneliai.

Petras.
KATALIKAMS BUSIĄ 

DRAUDŽIAMOS PAMAL
DOS RYTŲ APEIGOMIS.

Alums praneša — rašo ru
są laikraštis “Rieč” — kaė 
vyriausybė galutinai nu
sprendusi uždrausti rusams 
katalikams laikyti Rusijoje 
pamaldas rytą apeigomis. 
Ta reikšme buvę pasakyta 
vidaus reikahi ministerijos 
Rymo-kataliką arcivysku- 
pui, Vincentui Kliučinskiui, 
kuris prašė ministerijos lei
dimo atidaryti rusams kata
likams Peterburgo pusėje 
nedidelės Rymo-kataliką 
cerkvelės; ji buvo uždaryta 
penki mėnesiai atgal. Vi
daus dalykų ministerija ir 
pravoslavą! sinodas pripa
žįsta, kad negalima esą leis
ti Rusijoje tokios bažnyčios, 
kuri savo apeigomis ir kito
mis paviršutinėmis žymėmis 
Imtą panaši į pravoslavu 
jterkvę, nes tai butą didelė 
pravoslavams pa gunda. Jie

Soduose le- 
sudaužė o-

Del tų priežasčių ir nu
spręsta uždaryti Peterbur
ge Rytų apeigų katalikų 
bažnyčią.

Katalikų kunigams, kurie 
laikė pamaldas Rytų apei
gomis, pasiūlyta išmokti la
tviui kalba ir laikyti pamal
das Rymo apeigomis. Rusi
joje Rytų apeigų katalikų 
kunigų yra tris: A. Žerčani- 
novas ir J. Deibneras Peter
burge ir Susalevas Maskvo
je. Jie priėmė katalikybę, 
kaip buvo paskelbta tikėji
mo liuosybė. Žerčaninovas ir 
Susalevas pirma buvo pra
voslavų šventikai. Rusijoje, 
priskiriant ir šiaurės vaka
rus, dabar yra perėjusių iš 
pravoslavijos i katalikų ti
kėjimą apie 500.000. Dauge
lis iš jų, ypač kurie gyveno 
pasienio miesteliuose, pas
kutiniuoju metu, padidėjus 
Rusijoje priespaudai, daž
nai važiuoja atliktų savo ti
kybos reikalų Galicijon.

Prisieina ieškoti sąžinės 
liuosybės užsieniuose, ypač 
tiems pravoslavams ir ka
talikams, kurie apsivedę no
ri auklėti vaikus kataliku 
tikyba. Rusijoje1 reikalauja
ma, kad prie maišytu šlin- 
bu tėvai duotų parašus, jog 
jie krikštys savo vaikus 
pravoslavų cerkvės apeigo
mis. ■

LENKŲ KALBOS LEKCI
JOS.

“Kur. Lit.” skundžiasi, 
kad Vilniaus vidurinėse mo
kyklose palengvėle nyks
tančios lenkų kalbos pamo
kos. Antai, realinės mokyk
los pedagoginės tarybos ru
pesniu nuo šio rudens pa
naikintos lenkų kalbos pa
mokos, pirmoje tos mokyk
los klasėje; septintoje gi 
klasėje iš dviejų lenkų kal
bos valandų (per savaitę) 
palikta esanti jau tik viena 
valanda. Taippat nebusią 
šie metai lenką! kalbos pra
dinėje I-sios vyrų gimnazi
jos klasėje, kur priimtas šį 
rudenį išviso tik vienas mo
kinys lenkas. Nepradėję dar 
mokinti lenkų kalbos ir vy
riausybės mergaičių gimna
zijoje ir Katchės vyrų gim
nazijoje, nors ir vienur ir 
kitur lenką mokiniu esą ne
maža.

ŽEMAIČIŲ GELEŽINKE
LIS.

Rugsėjo 17 d. Raseiniuo
se buvo miestą ingaliotiniu 
susirinkimas svarbiam Ra- 
seiniąi krašto gyventojams 
klausimui apsvarstyti, bū
tent, manomojo pro čia ties
ti geležinkelio reikalams. 
Raseiniąi apylinkės, kaip 
žinome, visai neturi geležin
kelio; artimiausios stotis 
net už keliolikos myliu. Tuo 
tarpu kraštas čia gana tirš
tai apgyventas ir ūkio at
žvilgiu stovįs labai augštai, 
taigi geležinkelis čia esąs 
būtinai reikalingas.

Tai, kad per tą kraštą 
neina joks geležinkelis, ne
leidžia jo gyventojams nau- 
doties prekybos reikalais 
nė vienu Baltijos rusą uos
tu. Per tai visas tasai kraš-

ŽEMAITĖ — RUSŲ KAL
BOJ.

Rusą žurnalas “Sovrien- 
miennik” No. 9 š. m. padė
jo dvieju Žemaitės vaizde
lių vertimus: “Ties užverta 
langine” ir “Kunigo naudą 
velnias gaudo”. Verte A. 
Bulotienė, gavusi, kaip ra
šo “L. Ž.” iš minėto žurna
lo redakcijos atsakymą, kad 
tuodu jos vertimėliu esan
čiu žurnalo numerio pagra
žinimu. Prieš Žemaitės vaiz
delius padėta dar trumpa 
Andriaus Bulotos parašy
toji Žemaitės raštą charak
teristika.

ŠVENČIONIS.
Kaltinamieji del apiplė

šimo N. Švenčionių geležin
kelio kasos — Cukermaiias, 
Predmiejskis, du Levinsonu, 
Versockis ir du sargu Vil
niaus teismo sesijos pripa
žinti kaltais. Cukennanas ir 
Predmiejskis nuteisti 4 me
tams katorgos, abudu Le- 
vinsonu ir Versockis — 4 
metams areštuotų rotu; du 
Sjii'gu gavo 2 metu ir 8 mė
nesius, arešt. rotu, o tris iš
teisino.

NAUJI RAŠTAI.

Redakcijon atsiusta se
kančios kningos:

Žemaitės Raštai. L —Ru
dens Vakaras. Atžala. Mo- 
tyna. Studentas. II. — Atar
ti. Topylis. III. — Sučiup
tas Velnias. Sutkai (trįs 
kningutės). J. ir P. Leoną 
leidimas. Vilnius, 1913 m. 
M. Kuktos spaustuvė.

B. Solovjovo. Darbininkų 
Ligos Kasos. Versta iš rusu 
kalbos. Kaina 5 kap. Vil
niuje, 1913 m. Pp. 15.

Sielos Aidas. Jovaro eilės. 
Vilnius, 1913 m. M. Kuktos 
spaustuvė. Pp. 31. Kaina 20 
kap.

J. Basanavičius. IŠ* krikš
čionijos santikių su senovės 
lietuvių tikyba ir kultūra. 
(Prie studijos “Lietuviu 
kryžiai archaiologijos švie
soje”). Vilnius, 19.13 m. M. 
Kuktos spaustuvė. Pp. 100. 
Kaina 50 kap.

Tas, kurs nežino, kad jis 
nežino — yra kvailas.

Tas, kurs žino, kad jis ži
no — yra išmintingas. ,. .

Tas, kurs žino, kad jis ne
žino — yra mokintinas.

Wilson yra 27-tas prezi
dentas Suvienytų Valstiją. 
Dvi valstijos pasiuntė 14 vy
riausią valdovų į Baltuo
sius Rūmus. Ohio davė še
šis prezidentus. Virginia aš
tuonis. Iš Virginijos paėjo 
Jurgis Washington, pirmas 
prezidentas. Iš tos pat val
stijos paeina Wilson.

Sakoma, kad “del biske- 
lio neisi iš kelio”. Bet pap
rastai esti taip, kad tie, ku
rie pasiduoda pagundai, nu
eina iki pusiaukelio jos pa
sitikti.

GERASIS VINCELIS.

I Žiema. Šaltis, lyg koksai 
J pasakų burtininkas, užbur- 
re-užmigdė visa, kas vasarą 
gyvavo ir' dirbo-krutė-jo. 
Ant laukų, kur vasarą siū
bavo jūrės javų; ant laukų, 
kur klestėjo-žydėjo kauras 
visokeriopų gėlelių, dabar 
užpilta stora eilė sniego ir 
dideli pusnynai. Girioje ty
la. Tik augštų eglių viršū
nėse tyliai ošia vėjas, krėz- 
dainas smulkias sniego 
žvaigždeles.

Paukšteliai, kurie vasaros 
metu linksmai čiulbėjo, vie
ni prisiartinant žiemai išlei
do miškus, kiti atsikraustė 
arčiau trobą, kad šaltyje 
lengviau suradus sau reika
lingo maisto.

Kilta dvasia gali pergalė
ti kimo negales. Architek
tas, kurs stato didžiausią 
karo garlaivį “Thunderer”, 
yra reumatizmo pakirstas. 
Jis negali nei vaikščioti, nei 
net sėdėti. Visą dieną jis 
guli ant ratuką. Žmogus va
žinėja jį po dirbtuvę, kur 
jūrės milžinas yra statomas, 
ir taip garsus architektas 
prižiūri ir veda visą, staty
mo darbą. Šis galingos va
lios vyras kartu pabaudžia 
ir suteikia drąsą tiems, ku
rie sunkinasi mažesnėmis 
negalėmis.

Vieną tokią šaltą dieną, 
Vincelis, norėdamas pama
tyti, kas dedasi ore, apsivil
kęs šilta skranda ir užsi
movęs ant ausų kepurę, at
sargiai pravėrė duris. Tik 
štai, ant slenksčio guli iš
skleidęs sparnelius sušalęs 
dagilėlis, labai gražus pauk
štelis.

Skubiai paėmęs jį Vince
lis sugrįžo į vidų. Labai pa
gailo Vinceliui to gražaus 

i nekalto paukštelio. Manyda
mas, kad dagilėlis šiltame 
kambaryje atgis, atsargiai 
padėjo jį ant šilto pečiaus 
ir neatsitraukdamas žiurė
jo, ar nepradės krutėti. Bet 
jokio gyvasties ženklelio ne
buvo matyti. Gailestis su- 

j spaudė Vinceliui širdį. Kad 
tik kiek pirmiau butąi pra
vėręs duris, dagilėlis butą 
pats įlėkęs į Vincelio kam
barį. Vincelis butų lesinęs 
jį duonos trupinėliais, o da
gilėlis linksmai butų čiulbė-

džiąi kąsnelių. Užtikę plute
les iiikibo į jas ir supdamie
si ir viens kitą pešdami, 
linksniai lesė duoną. Neilgai 
tos plutelės kabodavo, bet ir 
visai neišnykdavo, nes Vin
celis aprūpindavo, kad jos 
neišsibaigtų.

Laikas nuo laiko, kuo
met Vincelis gaudavo skers
tuvių, atsimindavo ir sa
vo šeimynėlę. Ir vieton 
plutelės pakabindavo jisai 
riebų spirgelį. Ant jų ypač 
labai puldavosi zylaitės. 
Pl-ilezdavę lig sočiai, lyg 
tardamos Vinceliui širdingą 
ačiiĮ už vaisę, linksmai čium 
tararai sučiulbėję, lėkdavo 
ieškoti užvėjos nuo šaltų 
žiemos vėsulų ir vėjų.

Vytas.

ŽIEMA.

Vai girgžda, verkia baltas 
sniegas 

Po kojoms rogių vėžėmis; 
Gamtužę slegia mirtins mie

gas 
Šaltos žiemužės dienomis.

Pilka žemelė surakinta, 
Pikčiurnos šalčio su

spausta, 
Žalia vejelė sunaikinta; 
Ji miega sniegu uždeng

ta. 
Kaip žilaplaukio senutėlio 
Galva baltuoja, taip stogai 
Alus kaimužėlio žemutėlio, 
Sniegu aplipę jo langai.

Ir tu, miškeli, gal vai
toji 

Ir tau dalelė gal skau-

Gal letena spaudž ne
lemtoji, 

Gal tu paguodos neturi ? 
Ir tavo šakos linksta, lūž

ta — 
Jas lenkia tau glėbiai snic-

Photos copyright by Atncrieąn-Press Association.

Perstatoma Meksiko revoliū cionistų vyriausias vadas, 
gen. Carranza, kuris ųuspr endęs atkeršyti Huertai už 
prezidento Madero nužudymą. Dešinėj pusėj — du nu
žudyto prezidento broliu: E varisto ir Benjamin Made
ro, kuriuodu Huerta nesenai suėnie ir laiko kalėjime.

jęs savo linksmas daineles.
Kiek pagalvojęs suprato 

Vincelis, kad paukštelis bu
tą nesušalęs, jaigu butų tu
rėjęs užtektinai maisto. Pa
galvojęs vaikinas išėjo lau
kan. Lauke šaltis, smarkus- 
vėjas neša, pusto debesim 
sniego. Už kampo gličios vė
jas susukęs sukuri sniege 
metė Vinceliui į veidą. Vin
celis užsimerkė, susiraukė, 
bet pratrynęs nuo sniegą 
akis, nuėjo toliau.

Pro vėjo staugimą ir švil
pimą išgirdo jis sodelyje 
silpną kokią tai paukšteliu 
ciksėjimą. Nuėjo arčiau ant 
balsi! ir pamatė keliatą iš
sisklaidžiusiu zylelių, dagi
lėliu ir kitą sparnuočių. Vi
si jie šokinėjo tankiose me

ldžiu šakose, tai prisikabinę 
prie kamieno ką tai rankio
jo plyšiuose; žievės. Bet sun
ku jiems buvo ką-nors ras- 

' ti, nes medžiai buvo apnešti 
sniegu ir apšalę.

Pagailo Vinceliui.
Ir kad neatsitiktų su jais 

taippat, kaip su anuo dagi
lėliu, pradėjo galvoti, kaip 
jiems pagelbėjus. Pastebė
jęs, kad paukščiukai nela
bai tupia ant žemes, o tik 
medžią šakose; ieško sau
maisto, taip sugalvojo: Pa
siėmė kelias duonos plute
les, pririšo prie ją siūlų ga
lus ilgio maž-daug pėdos, 
paskui išsinešęs į sodelį pri
rišo jas medžių šakose. Ir

g’J-
Tu žalias. Te viltis nežūs

ta — 
Ateis ir laimė po vargų.

Ateis pavasaris galin
gas: 

Žiemos gudrybės sutru
pės, 

Tu vėl kvepėsi, — ir 
džiaugsmingas 

Dainas paukšteliai tau 
čiulbės. 

Pr. Kvietkas.

GEGUŽĖ.

— Paklausykit manęs, ką 
aš jums papasakosiu R — 
tarė gegužė paukščiams: zy
lėms, kuosoms ir šarkoms: 
— Buvau aš labai toli — už 
kalno paupyj krūmuose; ten 
girdėjau, ko niekad buvau 
negirdėjus, girdėjau kaip 
lakštingala gieda. Ne taip, 
kaip mes! Bet jau dabar ir 
aš taip giedoti išmokau. Pa
klausykite ir aš jums taip 
užgiedosiu... norite i?

— Pagiedok, paklausysi
me, — atsakė paukščiai.

Gegužė, užsilėkė ailgščiau 
ant šakos ir užtraukė: —- 
Kuku, kuku, kuku!

A. Žvirgždas.
“Š.”

Teisėjas: —- Kas tas gali 
būti, kad aš tave pamatau 
vis vieną sykį mėnesyje?

Bourns: — Aš manau to
dėl, kad ponas teisėjas prie

atliktas darbas. kiekvieno su manimi pasi-
Įšalkusiems paukštukams matymo mane uubaudi 30- 

| nereikėjo rodvti tokią gar- čiai dieną kalėjimai!.
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SUKRUSKIME BROLIAI.
KUR BAKŪŽE SAMANOTA.

KUR NAMAS MUS.
KUR BĖGA ŠEŠUPE

Moteris negali balsuoti.
Boston, Mass. Žymi rašy-

EINA GARSAS NUO RUBE- 
ŽIAUS. SIUNTĖ MANE MOT1NĖ 
LĖ.
VELNIAS NE BOBA.
KUR BAKŪŽE SAMANOTA.

“ECLIPSE” ..............................  $20.
Yra tai 15% colių kvadratas. La

bai dailiai iš ąžuolo arba raudonme
džio 
ims,

“BETRUBINĖ MAŠINA” .... $15.
Yra tai naujausio išradimo instru

mentas. Turi gerus muzikalius garsus. 
Labai gerai padarytas.

“NEW REGAL” ....................... $50.
Šis instrumentas daromas iš ąžuo- 

arba raudonmedžio. Jo garsai ge- 
malonųs, stiprus. Ilgai laikys. Y- 
tai pigiausias sulyg kainos.

žius. Vienoj vietoj straiki- 
ninkai svaidė akmenis i 
straiklaužius. Vienas šofe
ris ir vienas poli ci antas 
žeisti.

iaSEBHW MORRISON

KATALIKAS

Valstijinis apdraudimas.
Madison, Wis. Ligšiol A- 

merikoj apsidrausti savo 
gyvastį tebuvo galima tik 
apdraudos kompanijose, ar
ba tam tikruose susivieniji
muose. Wisconsin valstija 
pirma įvedė valstijinį ap
draudimą gyvasties. Tas su
manymas kilo 1911 m. Tais 
metais sumanymas buvo į- 
neštas ir į valstijinę legis- 
laturą. Dabartės jau tas su
manymas priimtas ir gali
ma apsidrausti. Pirmas ap
sidraudė pats sumanytojas 
Chas. A. Ingram. Pirm, ne
gu sutvarkyti tam tikrus i- 
statymus, buvo ištyrinėti 
panašus įstatymai Vokieti
joj, Anglijoj, Italijoj ir Bel
gijoj.

Kol kas tegalima apsi
drausti ant $1.000. Kuomet 
apsidraudusiųjų skaitlius 
pasieks tukstanties, tai bus 
galima apsidrausti ant $2.- 
000, kuomet apsidraudusių
jų skaitlius bus 2.000, 
bus galima apsidrausti 
$3.000.

Specialių apdraudos
su nėra. Galima apsidrausti 
pas kiekvieną valdžios kler
ką. Jokių apmokamų agen
tų nebus. Tuomi, žinoma, 
daugybės bus sutaupyta pi
nigų. Valstijai nerupi iš 
žmonių pasipinigauti. Val
stijai rupi tik žmonėms pa
tarnauti. Todėl mokestis y- 
ra mažesnė, negu bi kokios 
kompanijos. Jokių bankro
tų, jokių apgavysčių čia ne
gali būti. Be abejo, tai di
džiai pageidaujamas įvedi
mas visose valstijose. Ka
dangi valstija neturi jokiu 
agentų, jokių specialių tar
nautojų, tai aišku, kad ant 
lengvesnių išlygų gali ap
drausti, negu kompanija, 
kuriai vien pelnas terūpi.

Kaip tik įstatymai liko 
užtvirtinti, tuoj pasipylė ap
likacijos. Tarp aplikantų 
daugiau kai 10% yra mote- 
rįs. Aplikantų atėjo ir iš 
kitų valstijų, bet kitų val
stijų gyventojų neapdrau- 
džiama. Neturime žinių, ar 
priima Wisconsino gyven
tojus nepiliečius šios šalies.

Jei pasirodys labai nau
dingi ir pasekmingi anie į- 
statymai Wisconsin valsti
joj, tai reikia tikėtis, kad ir 
kitos valstijos ją ims sekti.

Pačtų šoferiai sustraikavo.
New York. Sustraikavo 

70 pačtų šoferių. Apie keti
nimą straikuoti jie iškalno 
nebuvo pranešę viršinin
kams. Darbininkai buvo 
samdomi Postal Transfer 
Service kompanijos, kuri 
buvo kontraktą padariusi 
išvežinėti iš pačtų prie ge
ležinkelio stočių pačtų siun
tinius. Sulyg kompanijos 
viršininko žodžių, straikas 
ištikęs dėlto, kad kompani
ja uždraudžia tverti uniją 
ir kad jiems mažai laiko te
są nuvežti siuntinius prie 
stočių. Turėję pergreit va
žiuoti ir užtai policijos bū
davę baudžiami. Dėlto 
šiais metais suvažinėję, be- 
skubindami važiuoti, aštuo
nis žmones. Tokių tai prie
žasčių delei sustraikavę. 
Pačtos prisipildė siuntiniais 
be galo, o nėra kam išvežio
ti. Imta samdyti straiklau-

kad ji atšaukti! savo prana
šystę. Burtininkė atsisakė 
tai padaryti. Užrūstintas i- 
talas šovė į ją ir pabėgo. 
Policija ieško piktadario. 
Burtininkė mirė ligoninėj. 
Mat, kitų ateitį žinojo, o sa
vo nežinojo, nes butų apsi
saugojusi nuo nedoro italo.

buvo gabi ligoniu prižiūrė
toja. Teisėjui pasakė, kad 
ji išleidusi $1.500 savo su
taupytų pinigų, idant jį 
pramokinti žmones gydyti. 
Bet ir po to ji išmananti 
dar daugiau už ji.

Insitaisykit gerą Muziką!

Negrai nepakakinti.
Wash i ngton. Atsiliko 

džiausiąs kadais čia buvu
sių negrų susirinkimas. Kri
tikavo Wilsono norą suva
ryti sostinės negrus į at
skirą miesto dalį. Ypač to
kią politiką nupeikė O. Vil
lard, redaktorius laikraščio kaltinimai buvo be pamato. 
“New York Evening Post”. Admirolas pats buvęs savo 
Šis vyras jau kalbėjęsis tris mirties kaltininku. Jis bu- 
kartus apie tą dalyką su vęs palinkęs prie svaigalu 
prezidentu ir keliatą kartų į ir nuolatai nuodinęs save 
su kabineto nariais. Išdo ■ visokiais vaistais. Nagrinė- 
sekretorius McAdoo laišku jimai parodė, kad ji nebuvo 
prašė susirinkime nekelti to į jo mirties priežastimi, 
klausimo ir jo laišką palai-Į 
kyti, kaipo privatinį. Vil
lard gi to nepadarė.. Jis 
smarkiai kritikavo valdžios 
pasikėsinimą suvaryti neg
rus į vieną miesto dalį, ir 
kalbėdamas perskaitė sek
retoriaus laišką. Valdžios 
tą sumanymą jis pavadino 
politikiniu paikumu.

Kitus svetimtaučius val
džia norėtų pasklaidyti tarp 
amerikonų, kad jie suame- 
rikonėtų ir neprielanki tam, 
kad vienon vieton susimeta, 
o negrus nori skyrium lai- 
kyti.

Išteisino moterį.
Plymouth, Mass. Jennie 

Eaton, našlė, liko išteisinta. 
Ji buvo nužiūrėta užnuodi- 
jime savo vyro, admirolo J. 
G. Katono. Apie pusę metų 
buvo uždaryta kalėjime. 
Dabartės pasirodė, kad ap-

Mirė ant vyro kapo.
Pittsburgh, Pa. Našlė 

Ann Williams, 70 metų se
nukė, rasta negyva ant savo 
vyro kapo. Netoliese rasta 
indelis su nuodais. Jau vie
nuolika metų, kai jos vyras 
buvo miręs. Kas miela die
na senukė lankė jo kapą. 
Begalinė tad turėjo but

Paleido iš kalėjimo.
Columbus, O. Liko pa

leistas iš kalėjimo Chas. 
Warriner. Jis buvo geležin
kelio kompanijos išdininku. 
Norėjęs nusukti $643.000. 
Kuomet buvo patrauktas 
teisman, tai prisipažino prie 
kaltės. Kalėjime elgėsi ge
rai ir du metu jam dovano
ta. Dabar užsibusiąs sodi
ninkyste.

Pasekmingas farmeris.
Cheney, Kas. II. Lorenz, 

turtingas farmeris, trims 
savo vaikams intaisė po di
delį automobilių jų gimimo 
dienose. Pastarais metais, 
kuomet vaikai pačiavosi, 
tai jis nupirko kiekvienam 
po farmą 400 akrų. Pats gi 
II. Lorenz, 30 metu ateai 
čia buvo apsigyvenęs be 
grašio. Yra mat žmonių, ku
rie moka puikiai verslios 
ant farmų.

Šiais laikais ir nemokantieji grajyti ant muzikalių instrumentų gali ingyti 
tokių instrumentų, kurie groja visokius dalykus ir dainuoja visokias dainas. 
Gali išgirsti dainuojant solius ir chorus, pritariant pianui. Tą vis atlieka gra
mofonai. Yra gramofonų, reprodukuojančių įvairiausias lietuviškas dainas.

Visus tuos nuostabius instrumentus galima gauti 
musų lietuviškoj firmoj.

Nušovė lankytojus.
Joliet, Ill. Netoliese vie

name miestelyj ištiko smar
kus susirėmimas. Trįs žmo
nės krito. Tūlas Peart, užė
jęs pas savo pačią, su kuria 
buvo persiskyręs ir rado du

loja Miss Alice French sa-i vyruku. Juodviem paliepė 
ko, kad moterims balsavi-Į išsinešti tuoj. Tuodu klausė, 
mo. teisė netinkanti ir jos 
turinčios paliauti kovoju
sios už tą teise. Savo mintis 
ji išdėstė antisufragisčių 
susirinkime. Nurodinėjo .pa
vojus, kurie ištiktų mote
rims ingijus tą teisę. Sakė, 
kad visai šaliai butų iš to 
blėdis. Sulyg jos nuomonės 
moteris gali suprasti politi
kos dalykus, bet jos apie 
tai nesirūpina. Dabartės, sa
kė, moterių judėjimas yra 
ant augščiausio laipsnio ir 
greitu laiku karštis pereis 
ir tas judėjimas ims silpnė
ti.

Kiekvienas klausimas tu
ri keliatą pusių. Taip ir mo
terių klausimas. Kaip ištik- 
ro geriau butų, tai pertikri
nančiai vargu bau kas galė
tų priparodyti.

Gatvėj ištraukė revolverį ir 
vieną ant vietos patiesė, 
antrą gi mirtinai sužeidė. 
Papildęs žmogžudystę ra
miai sau ėjo. Tuo tarpu bro
lis vieno užmuštųjų surinko 
apie 50 vyrų ir su ginklais 
vijosi piktadarį į laukus. 
Vijosi apie penkias mylias. 
Pasisekė įvaryti i tvorų 
kampą. Matydamas, 
liks nudėtas, išsitraukė 
volverį ir nusišovė.

TRUMPESNĖS ŽINIOS.
— E. Orange, N. J. Ex- 

majoras Elint liko užmuš
tas, kuomet į jo automobilių 
smogė gatvekaris ir apver
tė jį.

— Cambridge, Mass. Har
vardo universitetui vokie
čių garlaiviu buvo gabena
ma daug svarbių palaikų iš 
Egipto. Jūrėj ištiko ant gar
laivio gaisras ir sunaikino 
svarbius palaikus.

— Washington. Valsty
bės tariasi nekuriam laikui 
sustoti statyti karo garlai
vius ir padaryti “laivyno 
šventę”. Sekretorius Bryan 
labai tam pritaria ir pata
ria laivyno sekręroriui Da
niel pritarti kitoms valsty
bėms.

— Denver, Colo. Socialis
tų kandidatas į prezidentus 
Eugene V. Debs atsilyginęs 
su geležinkelių kompanija. 
Jai buvo skolingas$22.000. 
Tą skolą padarė, kuomet 
prieš rinkimus buvo užsisa
kęs geležinkelių kompani
jai raudonąjį traukinį.

FAVORITE” $59.
Šis instrumentas yra labai gražiai 

ir gerai padarytas. Balsai nuostabiai 
geri — stiprus, malonus ir naturališ- 
ki. Daromas iš ąžuolo arba raudon
medžio.

padarytas. Balsai aiškus, malo- 
naturališki. Ilgai laikys.

.Schmidto sėbras nuteistas.
New York. Kunigo-pikta- 

dario sėbras “d-ras” Muret 
rastas kaltu dirbime netei
singų pinigų. Nuteistas at
sėdėti 7% metų kalėjime.

Pamišo iš išgąsčio.
Oakland, Cal. G. Fonts, 

14 metų vaikutis, liko ati
duotas į beprotnamį. Šeši 
metai atgal jis lankė mo
kyklą, Kartą keturi vyres
ni vaikai sugavo jį, inkišo į 
maišą ir baugino, kad jį gy
vą užkasę. Nepatyręs vai
kutis buvo baisiai pergąz- 
dintas tuomi. Po to buvo 
ant proto pagadytas ir ne
pasveiko. Turėjo but į be
protnamį atiduotas.

Negerai nulėmė, gavo kulip-' 
ką.

Kansas City, Mo. M. Cay- 
ton, burtininkė, nulėmė vie
nam italui taip, kad jis bu-i 
vo neužganėdintas ir liepė,!

kad
re-

Apskundė daktarą.
Boston, Mass. D-ro Fiel- 

do pati pareikalavo persi- 
skvrimo nuo savo vyro. Ji
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Darbo Federacija ateinantį pirmadienį pra- 
metinę konvenciją m. Seattle, Wash, čia per-

TEKLYTĖ
GUDIŠKA

1R PRANULIS 
POLKA.

TEVYNE.
AMERIKONIŠKAS MARŠAS

Amerikos 
dės savo 
statoma Darbo Federacijos prezidentas S. Gompers ir 

sekretorius Morrison.

POLKA NUO RUDOS. 
JIEVA.

GROŽYBĖ
JURGIUKO KAZOKAS.

Lietuviški
TEKĖJO SAULELĖ KAD AŠ
JAU STUMBRIŠKIŲ POLKA.

“LEADER”
Puikus papuošalas kambaryj ir 

nuostabus muzikai is instrumentas. Y- 
ra 41% c. augštas, 18 c. platus ir 21 c. 
gilus. Garsai yra malonus ir labai na- 
turališki. Galima labai lengvai pada
ryti garsesniais ir silpnesniais. Viskas 
rūpestingai atlikta.

“NONPAREIL”.....................
Šis instrumentas yra 431% 

augštas, 17 colių platus ir 21 e. gilus. 
Tai iš visų atžvilgių puikus instru
mentas. Graži išlaukinė išvaizda, bet 
jo garsais dar labiau galima gėrėtis. 
Visos smulkmenos šio instrumento rū
pestingai išpildytos.

Rekordai;
EU66

ŠIAS MAŠINAS IR REKORDUS GALIMA GAUTI “KATALIKO” KNIN- 
GYNĖ.

..V R •

3



i .. ....................................... . i m .„..i iį r    - ■  

| MOTERIŲ SKYRIUS. |

MOTERIS JAPONIJOJE.

Kadaisiai moteris Japoni
joje, kaip tai abelnai Ry
tuose, buvo laikoma žemes
ne esybe už vyrus. Buvo 
pardavinėjama kaipo pap
rastoji prekė. Juk Chinijoj 
ir ligšiol gyvuoja turgavie
tės, kur parduodama jaunos 
mergaitės.

Tokiam Rytų moteries 
padėjimui visiškai atsakė 
religijinė pažiūra į moterį. 
Del buddisto moteriškė yra 
nešvari esybė. Sulyg Kon
fucijaus ji yra žemesnė esy
bė, neturinti nuosavios vie
tos, privalanti klausyti gim
dytojų, , vyro, net sūnaus.

Kas tiesa, nauji įstatymai 
suteikia moterei nekurias 
teises, gali ji turėti namus 
ir kitokias nuosavybes, gali 
kreipties teisman savais 
reikalais ir tt.; tie nauji 
įstatymai tečiau didžiumoj, 
kaipo paimti iš europinio 
gyvenimo, negalėjo prigyti 
japonų gyvenimai! ir ligšiol 
dar iš daugelio atžvilgių ja
ponės moteries padėjimas 
atsako labiau senoms tradi
cijoms, negu naujiems įsta
tymams.

Bet kaip ten nebūtų, mo
teries padėjimas visgi šiek- 
tiek atsimainė. Elementari
nėse (pradinėse) mokyklose 
moteris niokosi drauge su 
vyriškiais, taippat nesto- 
kuoja moterių ir vidutinė
se mokyklose. Besimokinan
čių moterių skaitliaus augi
mas yra žymus iš sekančių 
apskaitymų, surinkti] Kata
yama draugijos ir paskelbtų 
laikraštyj “Neue Zeit”. 
1900 metais skaitlius moki
nių moterių japoninėse gim- 

'nazijose išnešė 12.000, 1908 
m. — 46.000; pramonės mo
kyklose — 2.000 ir 44.000; 
mokytojų seminarijose — 
2.000 ir 5.000. Sykiu imant, 
vidutinėse mokyklose skait
lius mokinių moterių bėgy j 
tų aštuonerių metų padidė
jo nuo 45.000 iki 179.000, 
arba ketveriopai, gi vidu
tinėse mokyklose besimo
kančių nuo 8.000 lig 39.000, 
arba penkeriopai. Be to dar 
elementarines mokyklas lan
ko suvirs 3 milijonai mer
gaičių.

Japonijoje išviso moterių 
priskaitoma 25 milijonai. Iš 
to skaitliaus uždarbiaujan
čių 1904 m. butą 16%, gi 
3909 metais 23%. Taigi už
darbiaujančių moterių 
skaitlius žymiai auga.

Kas link uždarbiaujančių 
moterių užsiėmimų, tai 1909 
m. butą 493.000 darbinin
kių,’ 38.000 mokytojų, 3.000 
telefonisčių. 1911 m. ant ge
ležinkelių prie biletų ii1 
šiaip kningų pardavinėjimo 
dirbo 2.440 moterių, kraso- 
se 793, centraliame japonų 
banke 314. Tarp moterių 
sutinkama akušerių, muzi
kančių, biurų tarnaičių ir tt.

Deja, augant uždarbiau
jančių moterių skaitliui, pa- 
stebiama milžiniškai augan
ti ii- prostitucija. 1911 me- 
tais butą 48.000 policijos 
kontroliuojamų prostitučių 
ir 38.000 geišių /teatriuin- 
kių).

Mieste Tokyo 1909 me
tais butą 389, viešųjų namų,

109 arbatnamių, 889 namų 
vyninių, 1618 namų su gei
šomis. Gi tie visi čionai pa
sakyti namai yra ne kas 
kitas, kaip tik kaukuoti vie
šieji namai.

Pramonės darbuose mote
ris nėra apsaugoj amos, no- 
rints pav. valakui] pramonė
je dirba daugel moterių. 
Toms moterims darbinin
kėms gyvenimai tankiausiai 
pataisomi fabrikų šalimais 
ir joms net liuosu laiku 
draudžiama apleisti fabrikų 
apirubes. Tatai jų padėji
mas yra lygus vergių padė
jimui.

Darbo laikas tęsiasi 12 
vai. paroje, mėnesyj pasi
taiko tik 2—3 dienos šven
čių. Žinomas anglas ekono
mistas, S. Webb, kuris ne
senai apkeliavo Japoniją, 
patyrė labai liūdnus santi- 
kius, viešpataujančius ja
ponų pramonėje. Girdi, ten 
esanti tokie pramonėje san- 
tikiai, kokie Anglijoje bu
vę pirm šimto metų.

Kaip matome, santikiai 
japonų pramonėje yra ap
verktini ir moteries padėji
mas kaip pramonėje, taip 
ir visuomeniniame gyveni
me — labai liūdnas. Toli
mesnis tečiau pramonės iš
sivystymas, taippat augan
tis tarp moterių apšvieti
mas ateityj tuos santikius 
turės būtinai atmainyti, ty. 
pagerinti.

VAIKAS IR SVETIMA 
NUOSAVYBĖ.

Auksinė Saulė apšviečia 
vaikų žaidimų vietų. Moti
nos sėdi ant šuoli] ir laimin
gai šypsosi žiūrėdamos į vai
kus, gi nešiotos savo keliu 
veda pasikalbėjimus. Ma
žas keturių metų vaikiukas 
paėmė iš kito raudonų dė
žutę, kurios jis senai labai 
pageidavo ir tik laukė pro
gos, kad greičiau pasisavi
nus.

“Turi tuojaus jam sugra
žinti dėžutę, tu mažas vagi
liai!!” — kalbėjo nukentėju
sio vaiko motina. Bet vai- 
kištis to įsakymo neklauso; 
spaudžia pile savęs dėžutę 
ir nori pabėgti. Kitas vaikas 
rėkia ir gailingai verkia ir 
— “vagis” palengva prie jo 
prisiartina, sugražina paim
tą iš jo žaislą.

Tasai atsitikimas yra cha- 
rakteristinis ir pamokinan
tis.

Mažas vaikas neturi dar 
supratimo apie svetimų nuo
savybę ir vagystę. Dar jam 
stoka supratimo kas link 
gero ir blogo. Kiekvienas 
mažas pilietis yra tik egois
tas. Ką vaikas nori įgyti, 
pamatęs sau tinkamą daik
tų ir ima. Moka net pasi
naudoti savo gudrumu ir 
gabumais, bi tik atsiekus 
savo sumanytų tikslą. Ale, 
kad daro blogai, to dalyko 
visai nesupranta. Todėl ne
gera yra vadinti tokius vai
kus, kaip keturių ar šešių 
metų amžiaus, vagiliais. A- 
pie “svetimų nuosavybę” 
supratimą vaikai įgauna vė
lesniais metais ir be to jie 
turi būti prie to priprati
nami. Gerų gimdytojų vai
kas tai greitai supras.

pažįstų vaikiukų keturių 
metų, kuris vaikštinėdamas 
su gimdytojais po svetimų 
daržų, užsigeidė pasiskinti 
gėlių, kurios jam labai pa
tikusios. Bet vaikiuko moti
na taip išmintingai sugebė
jo jį pamokinti, jogei tos 
gėlės yra svetima nuosavy
be, kurių savinties negali
ma, kad vaikiukas tuojaus 
tai suprato ir nuo to laiko 
nekuomet nepageidavo 
“svetinio” daikto. Tankiai 
pasitaiko, kad blogų darbų 
pasekmės vaikams atidaro 
akis ir suteikia protų. Kuo
met žaidimų metu jo drau
gas ima verkti, jam atiduo
da žaislus, parodo savo ge
rų širdį, nenori niekam 
prieštarauti, ima galvoti, 
kad turi būti blogas pasiel
gimas, jei dėlei to kas ima 
net verkti. Pažinojau taip
pat ir motiną, kuri tuo būdu 
savo vaikus išauklėjo, kad 
motinos akyj ašara — buvo 
jiems didžiausias nuliūdi
mas; motiną gerbė, visuo
met dorai ir pavyzdingai el
gėsi.

Yra labai užimančios pa
sekmės mėginimų, kokie už
duota vaikams, norint per
sitikrinti apie jų dorų pa
sielgimų.

Paklausta septynių metų 
mergaičių, ką jos veiktų, 
jei ant gatvės atrastų pini
gus arba kitokius brangin
tinus daiktus. Mažesnėji jų 
dalis apreiškė, kad radusios 
daiktus pasilaikytų sau, ki
tos gi karštai atsakė, jogei 
toksai pasielgimas butų ly
gus vagystei...

Vienoj franeuzų mokyk
loj užduota mergaitėms ap
dirbti sekantis tematąs: 
“Eini su savo bičiuole į tur
gų prieš besiartinančias ka
lėdas; pinigų neturite, nes 
jusi] gimdytojai vargingai 
gyvena. Staiga ant tako ran
date krepšį su pinigais. 
Kaip gi tokiame atsitikime 
pasielgtumėte?”

Didesnė pusė mergaičių 
amžiuje nuo 11 lig 14 metų, 
kurių skaitliuj buvo bėdinų 
ir turtingų, žinojo gerai, kad 
tie pinigai reikia sugrąžinti 
pamėčiusiam, gi mažesnėji 
pusė filosofavo ir mitriai 
tvirtino, kad rastus pinigus 
galima “be nusidėjimo” pa
silaikyti, nekurios dar pri
dėjo daleidimų, kad kas pa
meta, tas yra turtingas, ta
tai pamesto daikto nereika
lauja, ir kad radėjas gali 
tais rastais pinigais pra
džiuginti namiškius ir bėdi
nus žmones, perkant jiems 
dovanėles.

Norints tokie pavyzdžiai 
nesuteikia mums galutino 
supratimo apie vaiko dū
šios padėjimų, tai tečiau tu
rime pripažinti, kad vaikas 
net po septynių metų am
žiaus arba neturi suprati
mo apie “svetimų nuosavy
bę” arba jis apie jų iš na
rni] yra pasėnlęs dvejopą! 
taigi ir abejotinų suprati
mą.. .

Tečiau faktas palieka fak
tu, kad mes vaikų labai 
skriaudžiame pavadindami 
vagiu arba vagiliu. Užuot 
to, verčiau jį pamokinkime 
gerbti “svetimų nuosavy
bę”.

Kašte.

MAŽOJI LIETUVA PA
VOJUJE.

Lietuvių tautinis atbudi
mas, kaip jau visiems žino
ma, prasidėjo Mažojoje Lie
tuvoje. Iš ten pradėjo 1884 
metais eiti pirmasis lietuvių 
tautinis laikraštis “Aušra”. 
Nuo to laiko yra jau 28 me
tai prabėgę ir per tiek me
tų lietuvių atgijimas išsi
plėtė, visur sutvirtėjo.

Tečiau taip dedasi pačio
je Mažojoje Lietuvoje. Ro
dos, ir ten jau susipratusių 
lietuvių skaičius nemažas, 
bet vis dėlto permenkas, 
kad galėtų nors savo laik
raštį išlaikyti, be kurio juk 
tautinis kilimas beveik ne
galimas, o ką jau bekalbė
ti apie kita.

Tiesa, laikraščių ten yra, 
pav.: “Nauja Lietuviszka 
Ceitunga”, “Lietuviška Cei- 
tunga”, Tilžės “Keleivis”, 
‘ ‘ Konzervatyvų Draugystės 
Laiszkas”. Be pastarojo 
tris pirmosios “ceitungos” 
yra vokiečių leidžiamos del 
biznio. Todėl jos savo skai
tytojus maitina vien tik 
naujienomis, dažniausia 
dramatiškomis ir sensacijo
mis. Tautinių rašinių, jei 
kas jų prisiunčia, deda tiek, 
kiek leidžia vokiečių leidė
jai, kurie visi yra dideli ha- 
katistai. Be to, jie turi gin
ti vokiečių partijų reikalus, 
o tai jau yra stačiai eiti 
prieš lietuvių politikos rei
kalus. “Draugystės Laisz
kas”, tarytum, lietuvio lei
džiamas, bet tas lietuvis iki 
kaklo suvokietėjęs, tarnauja 
vokiečių konservativų par
tijai ir kovoja su tautinių 

( lietuvių judėjimu taip fana
tiškai, jog nesenai lietuvių 
i poezijos veikalus “bjauria 
pekliška smarve” pavadi
no. Todėl jis vokiečių val
džios šelpiamas.

Šalę minėtųjų laikraščių 
eina dar du kitu, susipratu
sių lietuvių leidžiamu, reda
guojamu. Tuodu laikraščiu 
su visu atsidėjimu savo tau
tai, Lietuvai, tarnauja. Yra 
tai “Birutė” ir “Apžval
ga”. Bet čia vėl pasirodo 
nemalonus apsireiškimą i.

“Birutė” — jau kol kas 
nustojo ėjusi. Buvo tai laik
raštis, kursai lyg kokia 
šviesa švietė, tik bėda, kad 
netoli: Mažojoje Lietuvoje 
mažai kas jų laikė, o tai del 
to, kad ji latynų raidėmis 
buvo spauzdinama ir nepri
prasta Mažosios Lietuvos 
lietuviams kalba rašoma. 
Kaip visur žinoma, Mažo
sios Lietuvos lietuvių vai
kai priverčiami lankyti vo
kiečių mokyklas, kuriose 
lietuvių kalbos nė truputy- 
čio negauna girdėti, kuriose 
nuo mokslo taip atgrasina
mi, kad po šešių metų mo- 

į kyklos lankymo džiaugiasi 
i pasiliuosavę, kaip iš kokios 
j nelaisvės ir tada jau nei 
įmanyti nebemano dar ko 
! naujo mokyties, o, būdami 
(vokiškos dvasios prisigėrę, 
lietuviškai tuo labiau. To
dėl ten taip menkai tesi- 
platina kningos, latynų rai
dėmis spauzdintos ir Didž. 

;Lietuvos kalba rašytos, del 
Ito tai ir “Birutė” ten ma
išai platinasi. Be to, žinoma,

tam tikros lietuvių bendro
ves leidžiamas. Jis turi ir 
savo spaustuvę, kuri, nors 
vokiečių ir boikotuojama, 
tečiau išsilaikytų, jei ne
reiktų prie “Apžvalgos” 
nuolat pridėti. Iki šiol jau 
tiek daug prie jos pridėta, 
kad jaigu negaus iš kur- 
nors pašelpos, tai ir “Ap
žvalga” paliaus ėjus ir tai 
jau su šiuo IV bertainiu.

‘ ‘ Apžvalgai ’ ’ yra todėl 
sunku laikyties, nes perdi- 
delė kitų laikraščių konku
rencija, o varžyties su jais 
permaža yra pinigų. Jei tu
rėtų tiek pinigų, kad galėti] 
savo formatų padidinti ir 
nors tris kartus per savai
tę eiti (dabar eina du kar
tu), tai ji tuojau atsigau
tų ir konkurentus nuslėg
tų.

“Apžvalga” spauzdina- 
ma gotiškomis raidėmis ir 
rašoma Mažosios Lietuvos 
lietuvių suprantama kalba. 
Todėl ji ir turi gerų skaity
tojų skaičių, bet vis dėlto 
toli permenkų, kad apsimo
kėtų jos leidimas.

Taippat “Apžvalgai” bu
vo daroma daug priekaištų, 
ypač rinkimo metu į reich
stagų ir landtagų. Būtent: 
ji, būdama lietuvių rinkimo 
draugijos organu, kuri buvo 
susitarusi su vokiečių kon- 
servativais, turėjo remti 
konservatorių partijos po
litikų. Todėl reikėjo tarp 
tų pačių susipratusių lietu
vių daug neįsitikėjimo pa
tirti. Tečiau “Apžvalga” 
visados stojo tvirtai ir drą
siai už lietuvių reikalus, o 
ypač už tai, kad lietuviai, 
pagaliaus, įsitikintu, jog iš 
vokiečių ir jų partijų nieko 
gera savo tautai negalima 
laukti, visai reikia atsisa
kyti nuo jų ir susivienyti 
vienon tvirton, galingon, sa
votiškoj! lietuvių partijom 
Ir jei “Apžvalga” galėtu 
išsilaikyti, antgalo ir tikrai 
tai įvyktų. Be to, ji auklė
ja lietuvių tautinį susipra
timų, budina lietuvių dva
sią ir yra jaunuomenės de
jų organas; žodžiu, po “Bi
rutės” ji tėra vienatinis 
laikraštis Mažojoje Lietuvo

gal dar buvo nemaža ir ki
tų priežasčių, kurios truk
dė “Birutės” Mažojoje Lie
tuvoje prasiplatinimui.

Lieka dar “Apžvalga”, 
i Šitas laikraštis, rodos, yra

Dabar laikas pirkti ir 
skaityti kningas.

žiemos vakarais nieko nėra malonesnio, kaip skaitymas gerų užimančių knin
gų. Žinoma, kningos visuomet yra gerai skaityti, bet žiemos vakarais yra geriau
sia, maloniausia. Susirinkus visai šeimynai šiltoj trobelėje, kas moka skaityti, ga
li visiems balsiai iš kningos paskaityti ir visiems bus miela. Kninga bus visos šei
mynos geriausias draugas. Kninga nupasakos visokių girdėtų ir negirdėtų dalykų, 
nupasakos visokių istorijų, visokių svieto gudrybių, duos gerų pamokinimų, suža
dins jausmus, sustiprins dvasią. Iš kningos visiems bus nauda.

Ištikro, dabartiniu laiku kninga yra reikalinga kiekvienam. Ir kiekvienas tu
ri nusipirkti tokią kninga, kokia jam geriausia galėtų patikti. Tad kiekvienas da
bar turi pasiimti “Kataliko” kningyno katalogą, atidžiai jį peržiūrėti ir išsirinkti 
patinkamą kninga. “Kataliko” kningyno katalogą kiekvienas gauna dykai.

Dabartiniu kningų pirkimo ir skaitymo laiku norime skaitytojams kuogeriau- 
sia patarnauti, norime, kad visi turėtų progą įsigyti gerų kningų, kad niekas ne
liktų be kningos. TODĖL DABAR DUAGELĮ KNINGŲ PARDUOSIME DAUG 
PIGIAUS. KAIKURIAS KNINGAS PARDUOSIME BEVEIK PERPUS PI
GIAU, KIEK JOS YRA VERTOS. Vienok taip pigiai pardavinėsime kningas tik 
trumpą laiką. Tą reikia įsidėmėti. Kas nori pasinaudoti šita proga, turi tuojaus 
kningų užsisakyti. Kokias kningas mes pigiau pardavinėsime, apie tai reikia 
klausti laišku.

Norėdamas pasinaudoti, norėdamas nusipirkti kningų ir dar sučėdyti pinigų, 
rašyk tuojau, kaip tik šituos žodžius perskaitysi.

Dabar laikas pirkti ir skaityti kningas ir dėlto, kad dabar jau arti žiemos ir 
taipgi dėlto, kad kningų dabar pigiau galima gauti iš “Kataliko” kningyno.

Rašydamas laišką adresuok:

J. M. Tananevičia
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

je, kursai susipratusių lie
tuvių leidžiamas ir redaguo
jamas lietuvių tautos nau
dai.

Jaigu dabar ir šis laikraš
tis turėtų paliauti ėjęs, tai 
užmigs, antgalo, ir lietuvių 
tautinis judėjimas Mažojo
je Lietuvoje: be laikraščio 
kas tada bėrėms, bernaitis, 
beuždegs naujo kilimo dar
bus? Todėl Mažoji Lietuva 
dabar ištikro dideliame pa
vojuje. Juo labiau, kad vo
kiečiai dabar visomis jėgo
mis stengiasi lietuvius su
vokietinti, vokiečių valdžia 
padeda steigti visokius vo
kiškai patriotiškus senių ir 
jaunųjų “vereinus”, į ku
riuos lietuviai intraukiami. 
Prieš tai sunku ir atsispir
ti, o jų pačių draugijos dar 
silpnos, kurios taippat žū
tų, jei savo laikraščio nebe
turėtų.

Vilniuje dabar dideli ir 
brangus L. M. ir D. Dr. na
mai ketinama statyti. Tai 
labai malonus apsireiški
mas. Amerikos ir Didžiosios 
Lietuvos lietuviai tūkstan
čiais aukoja tiems namams 
pastatyti. Bet Didžiosios 
Lietuvos ir Amerikos lietu
viai jau sutvirtėjo; čia dir
ba tūkstančiai rankų prie 
statymo pačios tautos, ir 
ten ji jau taip sutvirtėjusi, 
kad jos išlikimas uėkiek ne
abejotinas. Bet Mažosios 
Lietuvos lietuviai tai tikrai 
išnyks, pragrims germaniz
mo bangose, jei Didžiosios 
Lietuvos ir Amerikos lietu
viai galop savo duosnios 
geibstančios rankos neišties.

Mažosios Lietuvos Lietu
viai pavojuje — reikia juos 
gelbėti.

Lietuvis.
P. S. Labai prašyčiau, kad 

ir visi kiti laikraščiai malo
nėtų šitą straipsnį savo 
skiltyse iudėti.

ITALAI AFRIKOJE.

Karas Balkanuose nustū
mė antron eilėn dideliausius 
rūpesčius, kokius italų ar
mija pasiėmė ant savęs ara
bus malšinti šiaurinėj Afri
koj. Kas tiesa, nuo padary

tos santaikos Lozannoj pra
ėjo daugiau metų ir ofici
aliai skelbiama, kad Italija 
yra užėmusi visų Tripolita- 
nijų ir Cireneikų ir ten pra
sidėjęs kultūrinis darbas. 
Bet tasai užėmimas ir kultū
rinimo faktas yra ne kas ki
tas, kaip tik paprastas prisi- 
vylimas. Smūgis, kokį nese
nai pakėlė italai Cireneikoj 
ir vyriausiojo italų armijos 
generolo-vado mirtis, vis 
tai atsitikimai, kurie prieš- 
giniauja oficialiam tvirtini
mui, buk italai esanti tų ša
lių jau tikrieji valdovai. I- 
tahi rankose senoviškai ran
dasi tik siaura jūrės pak
raščiu žemės juosta. Už ke
liolikos kilometrų nuo jū
rės krantų baigiasi jų gar
sus viešpatavimas, gi vie
tos gyventojai, kaip tai be
duinai ir kiti po senovei nei 
nemano pripažinti ten italų 
viešpatavimo.

Italai bus priversti per 
kelis desėtkus metų siunti
nėti šalies gilumon kareivių 
ekspedicijas, bus priversti 
nuolat kovoti su aršiausio
mis klintimis, kol pasiseks 
jiems ten gyventojus apsa- 
vinti ir padaryti juos sau 
nekenksmingais. Šiais lai
kais italams butų smagu 
šiuomi-tuomi pasipelnyti ir 
Albanijoje ir kitur, bet kad 
valdžia negali pamesti Tri- 
politanijos, kurios reikalai 
ėda ne tik dideles pinigų 
sumas, bet ir armijų nuola
tos gaišina. Italija ilgus 
metus nebuvo turėjus bėdų, 
todėl anas sau pati įsitaisė 
Afrikoj. Ne kas todėl pelni- 
jimas. Ir verčiau jie- nebūtų 
kariavę už tuos neperbreda- 
mus smiltynus su tyrynų 
gyventojais.

— Ar poni nepasuksi su 
manimi nei vieno valco?

— Ištikro, aš... aš neži
nau, neturėčiau...

— Malonėk nors vienų!...
— Tegu bus ir taip, bet 

šokime labai palengva, nes 
tamsta žinai, kad aš nešio
ju... gėdulybę. .
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Iš Lietuviškų Dirvų. |
Philadelphia, Pa.

Spalių 5 ir 6 d. musų 
mieste lankėsi gerbiami sve
čiai iš Lietuvos, — dr. J. 
Basanavičius ir p. M. Yčas.

Philadelphijos lietuviai 
rengėsi prie svečių priėmi
mo per visą beveik mėnesį. 
Iš pradžios manoma buvo 
ruoštis visiems Philadelphi
jos lietuviams išvieno. Pa
galiaus gi tautiečiai nuo 
Ri chm ondo (Ph ii adelph i j os 
dalis) užsimanė atskirai pri
siruošti, kas pabaigoje pa
sirodė labai išmintingu. 
Mat, Philadelphijoje lietu
viai gyvena dviejose atski
rose vietose. Pietinėje mies
to dalyje (South) yra labai 
didelė kolionija su dauge
liu visokių organizacijų. Y- 
ra tenai daug ir socialistų, 
susi ri nkusių jų apl inkų i
“Kovą”. Richmondo kolio
nija yra daug mažesnė, turi 
apie 15 draugijų ir yra la
bai gerai susiorganizavusi 
aplinkui “Lietuviškąją Sve
tainę”. Taigi, besirengiant 
svečių priėmimui, pietinėje 
miesto dalyje socialistai pra
dėjo smarkiai agituoti įvai
riose draugijose prieš auka- 
vimą Tautos Namams; už
tai pietų draugijos, gali sa
kyt, suvis prie aukų nepri
sidėjo. Riehmondiečiai, ne
turėdami tarpe savęs socia
listų, galėjo dirbti rimčiau, 
ir susiorganizavo svečių pri
ėmimui daug geriau.

Spalių 5 d. prakalbos bu
vo laikytos pietinėj miesto 
dalyje. Dr. J. Basanavičius 
atvažiavo vienas, kadangi 
p. Yčas kalbėjo tą vakarą 
Connecticut valstijoj. At
silsėjęs kokį pusvalandį pas 
kun. Kaulakį, vietos klebo
ną, dr. J. Basanavičius nu
važiavo į svetainę ir tuoj 
pradėjo prakalbą, kurioje 
paaiškino tikslą savo atsi
lankymo į Ameriką. Potam 
kalbėjo at važia vusis drauge 
su dr. Basanavičium “Tėvy
nės” redaktorius, p. V. K. 
Račkauskas, o tuo tarpu dr. 
J. Basanavičius nuėjo rinkti 
aukų. Žmonių buvo 
500, aukų sumesta 
$187.00.

Spalių 6 d. atsibuvo 
kalbos Richmonde.
mondiečiai prisirengė prie 
progos daug geriau, negu 
‘ ‘ southiečiai ’ ’. Draugystės
iškalno savo susirinkimuose 
buvo paskyrusios aukas, su- 
lyg savo išgalės; komitetai 
įvairiems dalykams aprū
pinti buvo išrinkti, — žo
džiu, viskas buvo prireng
ta, kaip reikia. Visą spalių 
6. d. dr. J. Basanavičius 
praleido, belankydamas žy
mesnes bei akyvesnes Phi
ladelphijos vietas. Apie 8 
valandą vakare tam tikras 
komitetas su automobiliu 
pasiėmė svečius iš paskir
tos vietos ir nuvažiavo su 
jais į “Lietuvišką Svetai
nę”. Besiartinant svečiams 
prie 
juos su bengalinėmis ugni
mis, benas užrėžė 
mažos mergaitės ir vietinė 
Kareivių Dr-ja, atsistoję 
eilėmis, ištiesė kelią pile 
durių ir įleido svečius į sve
tainę. Žmonių svetainėje 
prisigrūdo labai daug ir su
sirinkusieji su nekantrumu Lošė 
laukė svečių prirodymo. “Švarkas ir Milinė”. Čia su

apie 
apie

pra- 
Rich-

svetaines, pasitikta

maršą,

Pagalinus uždanga pasikė
lė, ir ant estrados, papuoš
tos kvietkomis, pasirodė dr. 
J. Basanavičius ir p. M. Y- 
čas tarpe mažų, baltai apsi
rėdžiusių mergaičių ir vie
tinių draugysčių delegatų. 
Momentas buvo labai įspū
dingas ir trukšmingam del
nų plojimui nebuvo galo. 
P. Masickas, vakaro vedė
jas, trumpoje prakalboje 
perstatė svečius, ir dr. J. 
Basanavičius tuoj pradėjo 
kalbėti. Pasibaigus daktaro 
prakalbai, vietines draugi
jos per savo delegatus ati
davė paskirtas aukas. Po- 
tam, p. M. Yčui kalbant, 
daktaras perėjo per salę 
aukas rinkdamas. Viso 
Richmonde surinkta $406.- 
80.

Nors aukų, sulyginant su 
nedideliu skaitliam Rich- 
mondo lietuvių, nebuvo ma
ža, vienok, galėjo surinkti 
daugiau. Mat, kaip south ie
čiai su socialistais, taip 
riehmondiečiai turėjo klin
čių kitokiu. € A.

Pasi ba i gi ant p rakai bom s, 
riehmondiečiai parengė po
kylį atsisveikinimui su sve
čiais. Pokylyj dalyvavo a- 
pie 115 asmenų. Laike po
kylio, žinoma Philadelphi- 
jos lietuvaitė-artistė, p-lė 
Marė Karužiutė, padainavo 
savo dailiai skambančiu 
sopranu kelias tautines dai
nas, kuomi labai pradžiugi
no kaip svečius, taip ir vi
są publiką. Po to kalbėjo 
sekantieji: p. J. O. Sirvy
das iš “Vienybės Lietuvnin
kų”, p. V. K. Račkauskas, 
“Tėvynės” redaktorius, p. 
A. L. Reikow, p. A. Damb
rauskas (pirmsėdis Moks
leivių Ratelio “Meteoras”), 
pagalinus dr. J. Basanavi
čius ir p. M. Yčas. Bankie- 
tas tęsėsi iki 12:30 v. nak
ties.

Rockford, Ill.
Rudeniui prisiartinus ir 

orui atvėsus mus lietuviai 
sukruto darbuoties įvairiais 
budais, kaip tai: rengti te
atrus, prakalbas ir tt. Iš vė
lesni;) tokių dalykų buvo 
Rožių Kliubo balius 18 d. 
spalių, kuriame atsilankė 
didis būrelis žmonių ir di-- 
jai pasisekė uždirbti kelioli- 
ką dol. už savo darbą. 19 d. 
spali;) atsibuvo T. M. D. 117 
kuop. prakalbos su daino
mis, deklemacijomis ir pi- 
jano skambinimu. Buvo lau
kiama net 3 kalbėtojų, bet 
del svarbių priežasčių kvies
tas vietos kun. V. Taškunas 
ir T. M. D. pirmininkas, p. 
P. Butkus, nepribuvo. Taigi 
pribuvo tik p. Pranas Gu
das, “Kataliko” antrasis 
redaktorius. Taigi iš prie
žasties nepribuvimo kitų 2 
kalbėtojų programas susi
trumpino.

Vienok, vakarėlis nusise
kė neprasčiausiai ir tikima, 
kad publika buvo užganė
dinta. Dar čia su padėka 
galima pažymėti, kad publi
ka labai ramiai užsilaikė 
per visą vakaro laiką.

25 d. spalių “Kanklių” 
Dram. Gied. Draug. turėjo 
parengusi teatrą ir šokius.

triveiksmę dramą
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didžiu smagiimu turiu pa
sakyti, kad lošimas veikalo 
buvo atliktas labai gerai; 
gerinus, negu pirmiau koks 
kitas buvo čia Rockforde 
atloštas. Dainos taipgi ge
rai skambėjo. Šis, viršminėi- 
tas vakaras, buvo parengį- 
tas “Kanklių” dr-jos nau
dai Tautos Namų Vilniuje. 
Žmonių buvo gerokas būre
lis ir dr-ja galėjo neblogiau
siai uždirbti.

Tik tiek yra sunku, kad 
nekurie musų žmonės, pri
buvę ant lietuviškų teatrų, 
nemoka gerai užsilaikyti. 
Kaip ir viršminėtą vakarą 
laike lošimo nekurie ėmė 
kuždėtis ir kenkti no
rintiems klausyti; arba kiti 
juokėsi visai netinkamoj 
vietoj, kaip va: kada sūnūs 
nepripažino savo bėdinų tė
vų ir tie verkdami grįžta 
namo, kuris atsitikimas tin
kas; tarp žmonių ir yra 
graudus matyti, nekurie 
neišmanėliai juokėsi.

Šv. Mykolo dr-ja turi nu
mažinusi įstojimo mokestį 
vyrams iki 35 m. amžiaus. 
Ir taip: — nuo 18 iki 25 m. 
50c.; nuo 25 iki 35 m. 75c. 
Šis įstojimo mokesties atpi
ginimas bus geras pusmeti
niame susirinkime, kuris at
sibus 2 d. lapkričio, K. of 
P. svetainėj. Be abejonės 
prisirašys keliolika naujų 
narių, nes mėnesinė mokes
tis šv. Mykolo dr-joj yra 
tik 25c. ant mėnesio, o ligo
jo pašelpa $5.00 savaitėje.

Darbai pas mus tuom tar
pu neblogai eina, bot pribu
vusiems nelengva yra dar
bą gauti. Alergini) darbai 
diktokai pablogėjo tuoini, 
kad čia merginų daug pri
važiavo iš visų pusių ir da
bar numažino joms mokes
tį, ir kaip jų užtektinai yra, 
tai ir bosai labai pasipučia.

Pintis.

Forest City, Pa.
Čia aprašysiu apie atsi

lankymą svečiu iš Lietuvos. 
Jų laukėme jau su išsiilgi
mu. Tikri tautiečiai labai 
darbavosi prieš jų atvažia
vimą ir geidė, kad viskas 
kuogeriausiai nusisektų. 
Buvo daug prijaučiančių 
dr-jų. Šv. Antano dr-ja nu
tarė pirkti du sieksniu, šv. 
Jurgio tris sieksnius, šv. 
Juozapo vieną sieksnį, S. 
L. A. kp. vieną sieksnį. Bu
vo susidaręs komitetas sve
čių pasilikimui. Komitetas 
buvo nuėjęs pas vietos ku
nigą paprašyti, kad jis tą 
reikalą paremtų. Tasai gi 
ant nelaimės atsisakė. Tuo
met buvo išdirbti plakatai 
ir paskleisti po žmones. Pa
skirtoj dienoj laukėme sve
čių. Bet atvažiavo tik p. M. 
Yčas. Dr. J. Basanavičius 
apsirgęs. Jo vieton buvo dr. 
J. Šliupas. Prieš prakalbas 
p. A. Šiaučiūnas su kelio
mis mergaitėmis sudainavo 
tautinį himną. Paskui kal
bėjo p. M. Yčas. Po savo 
kalbos ėmė rinkti aukas, o 
tuo tarpu dr. J. Šliupas kal
bėjo apie baudžiavos laikus 

pp. V. Janšaitis, J. Milu- 
šauskas, V. Šleikta, po $5.00 
aukojo pp. V. Mieliauckas, 
J. šupšinskas. Išviso su
rinkta virš $160. Po aukų 
rinkimo p. M. Yčas kalbė
jo apie grįžimą Lietuvon. 
Galop labai dėkojo už gau
sias aukas, už malonų pri
ėmimą ir gražų užsilaiky-

mą, ir užbaigė
Buvo čia nesusipratėlių, ku
rie neprisidėjo aukomis prie 
to didžio reikalo. Ką-gi da
rysi ?

Lietuvninkas.

Athol, Mass.
Keli metai atgal čia įsikū

rė šv. Jurgio parapija, susi
dedanti iš 300—400 parapi
jom). Ligšiol minėta, para
pija gyvavo be kunigo, tik
tai spalių 16 d. ji jau susi
laukė sau kleboną, kun. P. 
Meškauską, kuris nesenai 
dar yra atvykęs iš Lietuvos. 
Bažnyčios minėta parapija 
taipgi dar neturėjo; kol kas 
pamaldos bus laikomos lie
tuviškoje svetainėje ant 
Oak gatvės. Bet galima ti
kėtis, kad greitu laiku pa
sistatys bažnyčią, nes jau 
turi užtektinai kapitalo, o 
dabar atvažiavęs kunigas 
greičiau pastūmės prie dar
bo.

Pas mus dabar atsidarė 
vakarinė mokykla; mokina
ma bus tris dienas savaitė
je: panedėliais, seredomis ir 
pėtnyčiomis. Taigi čionykš
čiai lietuviai turėsime gerą 
progą pasimokinti anglų 
kalbos ir rašto.

Darbų pas mus yra viso
kių, bet jie pastaruoju lai
ku labai silpnai eina. Vie
tos žmonių daug vaikščio
ja be darbo, o jau iš kitur 
atvažiavusiam, tai labai y-* 
ra sunku gauti darbą.

'A. K. Losius.

London, Anglija.
Spalių 5 d. lietuvių' šv. 

Kazimiero parapijos kliubo 
salėj atsiliko bertaininis su
sirinkimas. Žmonių buvo 
prisirinkę pusėtinai. Buvo 
duota atskaita. Per tą ber- 
tainį inplaukę 100 svarų, o 
išleista 70 svarų. Skolos pa
rapija vis dar turi. Bet su 
laiku, tikimasi, skolos bus 
išmokėtos. Apsvarsčius pa
rapijos reikalus, kun. K. 
Matulaitis užsiminė apie 
Tautos Namus. Iškalbingai 
paaiškino jų reikalingumą. 
Sakė, kad dr. J. Basanavi
čiui pravažiuojant inteiktų 
aukas, jei londoniečiai pa
sirūpins surinkti. Susirin
kusieji sumanymui pritarė. 
Prasidės auką rinkimai 
Londone. Apšnekėjus Tau
pos Namu klausimą, užsibai
gė susirinkimas ir prasidė
jo pasilinksminimai, šokiai.

Galijotas.

St. Louis, Mo.
Spalių 18 d. atsiliko čia 

vakaras, pareiigtas L. S. ir 
D. dr-jos. Buv’o loštas vei
kalėlis ‘‘Išgamą”. . Lošėjai 
gan rūpestingai rengėsi prie 
savo lošimo ir atliko savo 
roles gan gerai. Tik vienas 
persilpnai kalbėjo. Taigi, 
mano išmanymu, lošimas ge
rai nusisekė. Permainant 
sceną buvo deklemacijos. 
Gražiai padeklemuota ke- 
liatas gražių eilių. Susirin
kusieji išreiškė savo užga- 
nėdinimą gausiu delnų plo
jimu. Paminėtina, kad vie
na moteris, poni B., keisto
kai buvo apsirėdžiusi. Buvo 
apsirėdžiusi neva tautiniuo
se rūbuose, bet buvo susi
varžiusi raudonais diržais 
ir apikaklė buvo perdaug 
apnuoginta. Po perstatymo 
buvo šokiai. Viskas užsibai
gė labai gražiai. Net lenkai, 
kurių salėj vakaras atsili
ko, stebėjosi iš gražaus už
silaikymo.

Vienas iš publikos.

Lawrence, Mass.
Trumpai paminėsiu apie 

prakalbas, kurios čia atsi
buvo spalių 19 d. Jas pa
rengę buvo L. S. S. 64 kp. 
Kalbėjo p. Smelštorius. Ži
noma niekino tautinius vei
kėjus. Nieko tikrai žmonėms 
naudingo nepasakė. Po pra
kalbos tuoj išdūmė. Neso- 
cialistai norėjo jam kelia
tą klausimų pakloti, bet ne
turėjo progos išgirsti jų 
gvildenimų. Su vietos soci
alistais dar pasiginčyta, pa- 
tuščiažodžiauta kas link so
cialu) klausimų, tautos na
mų reikale ir viskas užsibai
gė. Abejoju, bau kas gera 
iš tokių prakalbų.

( Vietinis.

Tolleston, Ind.
Čia darbai neina gerai, 

daug žmonių be darbo

SKAITYTOJO BALSAS.

Jau nuo senai skaitau lie
tuvių laikraščius. Dabar 
tarsiu keliatą žodžių, ko aš 
norėčiau, kad laikraščiuose 
lutų plačiau rašoma. Žino
ma, mano nuomonė, tai ne 
visų. Vienam vieno norisi, 
kitam kito. Vienas nori, kad 
aikraščiouse butų kuodau- 

giau talpinama mokslo 
straipsnių, kiti apysakų, 
treti pasakų, ketvirti nori 
cuodaugiau juose rasti ži
nių; o yra ir tokių, kurie 
norėtų, kad laikraščiuose 
kuodaugiau butų apie Ma- 
cochus, Schmidtus ir ki
tokius didžiausių nedorėlių 
darbus. Aš gi norėčiau, kad 
apkraščiuose butų daugiau 

rašoma apie lietuvių veika
us, darbus ir gyvenimą. 

Paėmęs dabar laikraštį ne
matai daug žinių iš lietuvių 
gyvenimo. O juk veik kiek
viename Suvienytų Valsti
jų mieste yra po nemažą 
lietuvių būrelį. Juk jie gy
vena, dirba, o apie jų dar
bus nesimato daug laikraš
čiuose. Žmonės yra palinkę 
pranešti laikraščiams apie 
vagystes, piktadarystes, su
simušimus, socialistų vai
dus su tautiečiais, bet apie

Vaikščioja.’ Ir ns dar atlei
dinėja iš darbo. Tegu lietu
viai čia nevažiuoja. Buvau 
prikalbintas važiuoti iš Ga
ly, Ind. dvieji) žmonių M. 
S. ir J. P. ir suviliojo. Tai 
labai negeras tokių žmonių 
pasielgimas.

“Kataliko” skaitytojas.

...išliuosuoja flegmą!
Kiekvienam, kuris kenčia nuo kosulio, arba už
kimimo, molonu bus sužinoti, kad

Severos
Balsam as 
Plaučiams Balsam 

for Lungs) 
išliuosuoja flegmą ir tuom pačiu suteikia greitą 
palengvinimą. Jis. yra geriausiai pritaikintas 
'prie gydymo kosulio, užkimimo ir kiti; panašią 
neiveikumą kvėpavimo organuose.

Kaina 25 ir 50 centų.

Aptiskose. Reikalaukit Severos. Jeigu 
neturėtu, pasitraukit stačiai nuo mus.

w.

Montreal, Canada.
Darbai čia silpnai eina. 

Nei viena dirbtuvė nedirba 
pilnai. Nemažai yra bedar
bių.

Vienas vaikinas lietuvis 
čia apsivogė. Už $210 pavo
gimą turi atsėdėti kalėjime 
5 metus. Buvęs pamokytas. 
Mat, jam mokslas nebuvęs 
ant gero. Abelnai, čia vagi
liu nestokuoja.

Vienas vaikinas, šiame 
mieste išgyvenęs 16 metu, 
susitaupė $11.000. Užsima
nė vesti. Merginos ieškoti 
buvo išvažiavęs į Suvieny
tas Valstijas. Pravažinėjo 
net $700 ir sugrįžo be nie
ko. Dabar kitur rengias va
žiuoti. Gal dar tiek be nau
dos praleis. Kokiu tik ne
išmanėlių randasi sviete.

Vargdienis.

kiltesniudsius, naudinges- 
niuosius darbus nesimato. 
Taigi ir gali žmogus many
ti, kad tik blogi darbai tarp 
žmonių tesideda. Nesakau, 
kad nereiktų rašyti apie 
blogus darbus. Jei koks vir
šininkas pabėga su dr-jos 
pinigais, tai būtinai reikia 
parašyti į laikraščius; bet 
taipgi išpuola parašyti, jei 
dr-ja kokį gerą darbą atli
ko, naudingą sumanymą in- 
kunijo. Taigi, sakau, priva
lo rastis laikraščiuose* taip 
apie peiktinus arba pa- 
smerktinus darbus, taip ir 
apie gerus.

Laikraščiai, tad, privalo 
nušviesti gerai lietuvių gy
venimą. Tegu geriau mokan
tieji tai atlikti rašinėja ži
nias į laikraščius iš lietuvių 
gyvenimo. O redakcijos te
gu nelaiko savo stalčiuose 
tokių raštelių po kelias sa
vaites. Tegu jos telpa kuo- 
greičiausiai. Suvėlintas ži
nias nesmagu skaityti. Jei 
žinios savo laiku talpina
mos, tai ir skaitytojams ge
riau, ir korespondentams 
smagiau esti, kad jų raštas 
priderančiai sunaudojamas.

Taigi tegu koresponden
tai ir redakcijos suveikia ir 
pagerina laikraščius nu
švietimo lietuvių gyvenimo 
atžvilgiu.

56 m. JAU 27-ti MliTA
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Visuomenės, literatūros ir politikos 

savaitinis laikraštis

LIETUVNINKU
Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje. 

Išeina kas Sereda.
Laikraštis ‘‘Vienybe Lietuvninku” 12-kos puslapių, didelio formato, 
redaguojamas gerų redaktorių, talpina rašius geriausių raštininkų ir 
visuomet telpa visokių žinių iš Didžiulius Lietuvos, Prūsų arba Mažosios 
Lietuvos, Amerikos ir abelnai viso pasviečio.

“Vienybės Lietuvninkų” prenumerata Suvienytose Valstijose Siauri
nės Amerikos:

Metams $2.00, pusei metų $1.00
Kanadoj ir Meksike:

Metams $2.50, pusei metų $1.25
Rusijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse viešpatystėse:

Metams $3.00, pusei metų $1.50

Užsirašyti Vienybę Lietuvninkų galima visada.
Užsirašant “Vien. Liet.” reikia drau - prenumeratą siusti per pačio 

Money Orderį arba pinigai registruotam adresu:

J. J. PAUKŠTIS & CO.
120-124 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

23 metų Jubilčlinis numeris 10 c.
Rašyk greitai, o paprastų numerį gausi dykai.
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PROTESTAS.

ROCHESTER, N. Y.

nariai savo susirinkime, lai
kytame 14 d. spalių bažnyti
nėje svetainėje, didžiai ap
gailestaudami nekuriu mus 
brolių nesubrendimą ir ne
supratimą to, kas vadinasi 
kultūros darbu, vienbalsiai 
nutarėme protestuoti prieš 
“Laisvės”, “Kovos” ir 
“Keleivio” ir visų mus tau
tos išgamų begėdiškus šmei
žimus Mokslo Draugijos at
stovų — dr. J. Basanavi
čiaus ir p. M. Yčo, kuriuo
du pasišventę darbuojasi 
musų tautos pakėlimui. Sa
vo protestą paremiame au
kodami $10(1 'l'autos Na
mams ir dar pirkdami ir 
padovanodami L. M. I)r-j;ui 
sieksnį žemės. Lai gi'eil j 
laiku jie stojasi VilninB 
mus visos tautos židinil

J. J

Susirgus ciesorienė. I'ran-

Napoleono III žmona, seny
va našle, Paryžiuje nepagy
domai susirgus ir vargiai ji 

mirus,
paliksią jos Simui, kunig. 
Liudvikui Napoleonui.

5



KATALIKAS

LĄPKEITYS m., 1913 m.
6.

8.
9.
10. P.
11. U.
12. S.

K. Leono išpažin.
P. Flioreneijaus vysk.
S. Gotfrydo vysk.

Teodoro kauk.
Andr. Avelino
Martyno vysk.
Martyno pop. Jiank.

sužino- 
dalykų. 
pagiria 
už ji)

t ... . **Patemijimai.|
“Žvaigždėje” paskelbta 

kun. dr. J. Matulevičiaus 
laiškas apie Amerikos lietu
vius. Kun. Matulevičius yra 
profesoriumi Friburgo uni
versitete. Pereitų vasarų jis 
viešėj osi Amerikoje, vie
nur ir kitur skaitė refera
tus. Išvažiavęs Europon 
štai jis ir pasiuntė kunigų 
leidžiamiem laikraščiam sa
vo laiškų apie Amerikos lie
tuvius. Iš to laiško 
ma daug indomių 
Kun. Matulevičius 
Amerikos lietuvius
kultūrinį apsiėjimų ir duos- 
numą. Kas tik, esu, iš Lie
tuvos tautos tikslais neatsi
lanko, Amerikos lietuviai 
nei vienam neatsisako duoti 
gausių aukų. Pagiria šv. 
Kazimiero Seserių vienuo
lynų, kuriame randasi jau 
25 seseris ir 28 naujokės. 
Daugiausiai išgiria lietuvių 
kunigų Amerikoje darbštu
mų tarp išeivių. Taippat iš
kelia aikštėn, kad kunigo 
Staniukyno pastangomis su
manyta Chicago j e įsteigti 
Marijonų vienuolynas ir 
tam sumanymui mielai pri- 
jaučiųs pats Chicagos ant- 
yskupis. Tam tikslui, kun.
aniukynas pradėsiųs iš- 
ujo darbuoties renkant 
kas, nes kitiems kimi
us tokio prakilnaus pa- 
entinio trūksta. Paga- 
pažymi, kad kunigai 

nusprendę nupirkti namus 
tirštesnėj lietuviais apgy
vento j vietoj, Chicago j, ir į 
tuos namus perkelti “Drau
go” spaustuvę.

Taigi, iš kun. Matulevi
čiaus laiško teko sužinoti 
visa tai, ko mums patiems, 
ant vietos gyvenantiems, 
tankiausiai netenka patirti.

*
Žydai visame pasaulyj 

sujudo prasidėjus Kieve 
taip vadinamai “ritualei 
bylai” prieš Beilį už ber
naičio J uščinskio nužudy
mų. Suvienytų Valstijų žy
dai pagaliau net tiek įsi
drąsino, kad jie per savo 
atstovus pareikalavo Wa
shington© valdžios įsimai
šyti tan dalykam Bet Su
vienytų Valstijų preziden
tas nėra toks lengvamanis. 
Jis žydams apreiškė, kad 
Suvienytų Valstijų valdžiai 

■ nėra reikalo kišti nosį kur 
nereikia. Jei ten Kieve tei
siama koks Beilis — tai y- 
ra grynai nuosavus Rusijos 
dalykas. Rusija yra organi
zuota valstybė ir ji gali sa
vo sienose veikti, kas tik 
jai patinka, ypač panašiuo
se atsitikimuose. Žydai, ži
noma, tokiu© prezidento 
nusprendimu labai neužga
nėdinti. Jie buvo manę, kad 

i jiems yra galima viskas vi
kšru' apversti viršun kojom.

nėšio ketvirtadienį. Prokle- 
macijoj gražiai nupiešta di
džiausias gerbūvis Suv. Val
stijose ir patariama todėl 
už tai padėkoti Augščiausia- 
jam. Toks patarimas, žino
ma, prakilnus, bet argi jau 
Suv. Valstijose tikrai vieš
pataująs visuotinas gerbū
vis ir ar visi gyventojai y- 
ra gausiai apdovanoti 
geradėjystėmis? Pa v., imki
me kadir tuos pačius per
sekiojamus ir badmiriaujau
čius anglekasius su šeimy
nomis Colorado  j. Kame jų 
gerbūvis? Na, o gal varg
dieniai darbininkai nėra 
priskaitomi prie tautos na
rių. Jei taip, tai kitoks yra 
išrokavimas.

*
S. L. A. Chicagos apskri

čio kuopų atstovų suvažia
vimas spalių 26 d. m. Chi- 
cagoje tarp kitko sumanė 
surengti pamatuotą reika
lavimą autonomijos Lietu
vai, surinkti po juo tūkstan
čius Amerikos lietuvių pa
rašų ir pasiųsti Rusijos du
rnom Nėra abejonės, kad 
tasai sumanymas nieko ge
ro nesuteiks Lietuvai, bet 
tasai dalykas visgi bus nau
dingas, nes jis šiek-tiek su- 
pažįdįs svetimtaučius su lie
tuvių tautos praeitimi ir da
bartimi. Tik vienas daiktas 
verta pažymėti: Jei S. L.

s 
0
L

<£ Iš savaites savaiten. f
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skaitome

pų atstovų susirinkimas tu
rėjo omeny j tokį svarbų su
manymą iškelti aikštėn, ko
dėl tan susirinkimai! nepa
kvietė vietinių lietuvių laik
raščių reprezentantų? Argi 
tas manoma įkūnyti be laik
raščių pagelbos?

*
Rusijos" vidaus reikalų 

ministerijoj
Lietuvos laikraščiuose — 
manoma peržiūrėti katali
kų parapijų sutvarkymo į- 
statai. Įstatai manoma taip 
sutaisyti, kad parapijonįs 
galėtų kuodaugiausia daly
vauti parapijos tvarkyme: 
parapijos trobų, bažnyčių 
statyme ir apskritai visuo
se šeimyniniuose ir pinigi
niuose parapijos reikaluose. 
Prie tų naujų įstatų sudary
mo ministerija ketinanti pa
kviesti ir kaikuriuos katali
kų kunigus.

*
Prašalintas iš New Yor

ko valstijos gubernatoriaus 
vietos Sulzer išnaujo ima 
politikuoti, norėdamas pa
likti tos valstijos legislatu
res atstovu. Nėra, tai kas 
tiesa, Cezario principas, ku
ris sakydavo, kad verčiau 
būti pirmuoju sodžiuje, ne
gu antruoju Romoj, bet A- 
merika — tai ne Roma, o 
Sulzer, tai paprastas politi
kierius, ne liaudies tribūnas. 
Jam nieko daugiau nesino
ri, kaip tik atkeršyti Tam
many Hall “bossui”.

*
Lenkai Amerikoje susi

laukė antrą savo tautos vys
kupą. Juomi yra kun. Ed
vardas Kozlovskis, klebonas 
lenkų parapijos Bay City, 
Mieli. Jis paskirtas Mil- 
waukees arei vyskupijos vys- 
kupu-sufraganu. Gi Lietu
viai Amerikoje kada susi
lauks savo tautos vyskupo? 
Lenkai subruzdo, jų norai 
pildoma, gi 
taip gera.

lietuviams ir
tšm numeriu dedame Suv. 
aisti jų prezidento prokle- 
kciją apie Dėkonės dienos 
Bntimą paskutinį šio me- i 115 pasiskelbė nuo gime>dį3io

“Lietuvos
*

Žinios” No.

Ar žydai naudoja krikščio
nių kraują?

Kieve baigiasi žydo Bei- 
lio byla, kuris intariamas 
vieno krikščionio bernaičio 
nužudyme žydų tikybiniams 
tikslams. Prasidėjus tai by
lai žydai visame sviete ju
kelė baisų liarmą, ėmė ra
šyti kuoaštriausius protes
tus prieš Rusijos valdžią, 
kuri drįsta žydų tautą intar
ti krikščionių kraujo naudo
jime savo tikybinėms apei
goms. Prie tų jų protestų 
prisidėjo daug žymių žmo
nių ir mokslininkų. Visi jie 
tvirtina, kad toksai žydų 
intarimas esąs kvailas pras
čiokų prasimanymas.

Bylos metu teisman pa
kviesta Kievo stačiatikių 
dvasinės akademijos žydų 
kalbos profesorius, šventi
kas Glagolev, ir Peterburgo 
dvas. akademijos žydų kal
bos profesorius Troicki. 
Tuodu vyru nepripažįsta ri- 
tualių užmušinėjimų remda
mies tuo, kad žydams taip 
Biblijos, taip Talmudo esą 
griežtai uždrausta gerti ar 
valgyti kieno nors kraują.

Bet Kievo universiteto 
profesorius Sikorskis ir lie
tuvis kun. Pranaitis esą ki
tokios nuomonės. Kun. Pra
naitis sakąs, kad jis nuo
dugniai ištyręs žydų tikėji
mo mokslą ir įsitikinęs, kad 
žyduose esąs vadinamasai 
“kraujo dogmatas”. Kun. 
Pranaičio maždaug tokie 
liudijimai:.

Visos rabinų mokyklos, 
nors daugelyje dalykų vie
na nuo kitos skiriasi, tečiau 
viename sutinkančios, bū
tent, krikščionių neapykan
toj. Krikščionįs, pasak Tal
mudo, nesą net žmonės, o 
tik “gyvuliai žmogaus pavi
dale”. Žydai nekenčia visų 
kitų tautų ir tikėjimų žmo
nių, bet labiausia krikščio
nių. Talmudas leidžiąs ir 
net įsakąs nežydus užmušti. 
Dievo įsakas “neužmušk” 
paliečius, pasak Talmudo, 
tik žydus, vadinas, negali
ma esą užmušinėti tik žydų, 
o ne kitų tautų žmonių- Ne
žydų naikinimas esąs kaipir 
kokis tikybinis žygis, kuris 
pagreitinąs Mesijo atėjimą. 
Nuo Jeruzalės šventyklos 
sugriovimo laikų, nebesant 
tikrajam aukurui, nežydų, o 
ypač krikščionių užmušimas 
esąs kaip ir kokia auka, pa
keičianti senąsias gyvulių 
aukas.

Esąs net nurodymas, kaip 
reikią, užmušti nežydą, kad 
tasai užmušimas butų ritua- 
lis.

Būtent, reikią užspausti 
užmušamajam burną, kad 
jis butų “kaip gyvulys, ku
ris miršta be balso ir kai? 
bos”, be to turį būti pada
ryta tam tikrų 13 žaizdų 

1 d. š. m. eisiančios kasdien. 
Dalininkų, sutikusių užmo
kėti po 100 rub., paskelbta 
71 žmogus — tie jau tikri; 
daug daugiau esama pasį? 
žadėjusių.

*
Delei svarbių priežasčių 

sulaikyta spauzdintr ‘ ‘ Kata
like” “Lietuvių Mįslės”. 
Šis brangintinas lietuviams 
veikalas bus atspauzdiųtas
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gy- 
ko-

jokion žydų 
perduodamas 
tėvo sunui.

sakosi ir jam

tautos

peiliu. Toksai nurodymas e- 
sąs žydų kningoje “Zogar”. 
Ekspertas kun. Pranaitis, 
minėdamas tai, nurodęs teis
mo tardytojui, jog ir už
muštajam jaunikaičiui jo 
užmušėjai buvę užspaudę 
burnų, o dešiniajam smilki- 
nyj padaryta kaip tik 
durtinių žaizdų.'

Kraujų žydai skaitų 
domuoju dalyku, kaipir
kino vaistų. Tik jei reikią 
žydui kraujo, jis turįs ne 
pjauti, bet durti. Vienoje 
Talmudo vietoje kraujas 
priskaitomas prie tokių pat 
gėralų, kaip vanduo, pienas 
ir kiti. Be to žydams esu 
leidžiama dėti valgymuosna 
suvirintų kraujų.

Kun. Pranaitis nurodųs 
dar vieno buvusiojo, priė
musiojo krikščionybę, vie
nuolio Neofito veikalų, kur 
tasai griežtai tvirtinus, kad 
žydai vartoju savo apeigoms 
krikščionių kraujų. Neofit 
rašus, kad įsakymas užmuš
ti krikščionis laikomas di
džiausioj slaptybėj: jis ne- 
sųs įrašytas 
kningon, bet 
gyvu žodžiu 
Patsai Neofit
jo tėvas buvęs tai pranešęs, 
prisiekindamas jį niekam 
apie tai nesakyti, tečiau Ne
ofit, priėmęs krikštų, nebe
laikęs savo pareiga slėpti 
tos baisiosios savo 
paslapties.

Bet rimtesnieji moksli
ninkai atkreipia visų domų 
į nekuriu popežių encikli
kas, kuriomis buvę uždraus
ta intarti visus žydus krikš
čionių kraujo naudojime. 
Tečiau ir jie neužgina to vi
so. Sako, jei taip ištikrųjų 
jau esama, tai tų visa darų 
tik tam tikroji žydų tam
suolių ir fanatikų sekta. To
dėl už kelių fanatikų prasi
žengimus ir negalima mes
ti toji baisi dėmė ant žydų 
tautos.

Regis, tas klausimas pa
liks ir toliau neišrištu, nes 
sunku ir tiesiog negalima 
susekti visas žydų tikybines 
slaptybes. Taigi tame daly
ke neturime žydų nei kal
tinti, nei teisinti, nes nieko 
tikro apie tai nežinoma.

švęzdavo 30.000 dol, šiandie 
kasdien paskelbimams išlei
džia 1.000 dol. Dideli New 
Yorko pirklybįniai namai 
pašvenčia kuone 4 milijonus 
dolerių vieniems paskelbi
mams laikraščiuose. Chica- 
gos pirkliai ir pramoninin
kai reklamuojasi per krasų, 
išsiuntinėdami visomis pusė
mis katalogus. Firma Sears 
Roebuk ir Co., Chicago j, iš
mėto po visų svietų katalo
gus, sveriančius 4 svarus, 
turinčius 1.200 trimis skilti
mis puslapių. Tasai katalo
gas išspauzdinti firmai lė- 
šuoja 640.000 dol.

Savaitraštis “Ladies Ho
me Journal”, Philadelphi- 
joj, išleidžiamas kas savaitė 
po milijonų egzempliorių, už 
paskelbimo vienų eilutę 
(“agate line”) reikalauja 
6 dol. Kiekvienas puslapis 
turi keturias tokių eilučių 
skiltis, o kad laikraščio for
matas lygus Paryžiaus “Il
lustration”, tatai viena pu
sė atneša 6.000 dol., bet jei 
kokia firma ima visų pus
lapį antsyk, už kiekvienų 
sykį vokuojama 4.000 dol.

Ne mažiau brangesnis yra 
mėnesinis laikraštis “Com
fort”, išleidžiamas mieste 
Austa, Me., ir skiriamas iš
imtinai darbininkų luomui. 
Sakoma, kas mėnuo jo iš
leidžiama 1.200.000 egz. ir 
todėl už paskelbimų eilutę 
reikalaujama 5 dol. Gruo
džio numeris mėnesinio laik
raščio “McClure’s Magazi
ne” iš 1904 m. turėjo 171 
pusi, paskelbimų, už kuriuos 
leidėjai apturėjo 67.500 dol. 
“Munsey Magazine” kas 
mėnuo už paskelbimus ap
turi 75.00Q (įol. Apskaitoma, 
kad 10 amerikoninių žy
miausių mėnesinių laikraš
čių kas mėnuo už paskelbi
mus vidutiniai suima 350.- 
000 dol.

Nemažiau už laikraščius 
yra prasiplatinę, paskelbi
mai ant namų sienų ir tvo
rų, kas prarija tiesiog mil
žiniškas sumas.

Paskelbimai yra galingi. 
Atsakančio j formoj jų su
statymas šimteriopai apsi
moka. New Yorko, Phila- 
delphijos ir kitų miestų di
džiulės firmos užlaiko pa
skelbimų sutaisymui specia
listus, kurie kasdien taiso 
sensacijines reklamas ir už 
tai jų kiekvienas apturi al
gos lig 12.000 metais. Gi be
veik tokias pat algas gauna 
ir tie, kurie dailiai ištaiso 
prekėmis krautuvių langus.

Amerikoniniai paskelbi
mai pasiekia tolimiausius 
svieto kampus ir todėl pa
siskelbusiems suteikia didė

Paskelbimai Amerikoje.
Amerikietis statistikas H.- 

Wisby paskelbimų (pagar
sinimų) lėšas Amerikoje ap
skaito lig 500 milijonų dol. 
metais, taigi kuone tiek, 
kiek išleidžiama kareivi jos 
palaikymui: Vokietijoje,
Rusijoje, Frakcijoje, Aus
trijoje ir Hispanijoje. Su
lyg Calkins,o ir Holdeno ap
skaitymų išlaidos už paskel
bimus 1905 metais pasididi
nusios nuo 600 iki 1.000 mi
lijonų dolerių. Paskelbimai 
didinasi besivystant pirkly? 
bai. Pirm boerų karo firma 
Fairbank ir Co. metais iŠ- 
leidžiusi 3.000 dol. paskel
bimams, iš ko labai daug 
stebėtasi visame sviete. Nan 
tokia suma yra paprastu 
daiktu. Toji pati firma šiais 
laikais kas metai paskelbi? 
mams išleidžiantį 750.000 
dol. ir tuomi jau niekas- ne? 
sįstebi.

Muilo “Sųpolio” fabi’į? 
kas ^avo išdirbinius skelbia 
jau eiuvirš 30 metų; išpra- 
džių tųin tikslui metais pa-1 dienraščiui yra daug pana-

Chinijos laikraštija.
Rusų orientalistas, S. A- 

Polevoi, parašė užimančių 
kningų apie perijodinę laik
raštiją Chinijoje. Iš tos 
kningos pasirodo, kad chi- 
piečiai tikrai jau pertraukę 
visokius ryšius su konser
vatizmu ir, kad iš “Dangaus 
Valstybės” gims nauja val
stybė, kuri ims skubiai 
Žengti Europos civilizacijos 
pėdomis. Chinijos laikrašti- 
jos pražydėjimas turį sąry
šį su europine laikraštija 
Chinijoj, norints tenai įaik- 
raštinmkystė nuo senai jau 
buvo žinoma, kuomet apie 
tai Euyopoj nebuvo dar sap- 
nųojapia. Nūn Chinijos

šus į europinius, būtent, 
aiškiai atspaudinti, žinių ir 
straipsnių sudėstymas švel
ninus skaitytojo akį- Įžen
giamaisiais straipsniais per- 
kratoma visokie politikiniai 
atsitikimai, kas skaityto
jams palengvina orientuo- 
ties politikoje. Telegramos, 
užsienių ir naminės žinios 
apdirbamos taippat europi
niu budu, tik kartais esti 
labai suklastuotos, neteisin
gos, nukaltos sulyg- savo 
kurpalio. Dienraščiuose la
bai daug vietos užima pa
skelbimai. Skelbiama vis
kas, tankiausiai burtininkų 
lašai ir įvairi vaistai, gy
danti visas ligas. Be to, 
prie tų paskelbimų visuomet 
prikergiama paveikslas lai
mingojo ligonio, kuris, ačių 
tiems vaistams, pasveikęs.

■! t. ....... H .IH .,.1 JI ĮLH’L. i

Daug taippat paskelbimų 
restauracijų ir teatrėlių.

Chinijos dienraščiai visai 
mažai prasiplatinę. Intek- 
mingas dienraštis “Suri- 
tjan-šibao.” turi lig 5.000 
ėmėjų, oficialis “Čen-bao” 
— 3 — 4.000 ėmėjų. Kiti 
laikraščiai turi dar mažiau 
abonentų.- Redakcijos ne
prasčiausiai išrodo, randasi 
ties pašalinėmis gatvelėmis, 
redakcijiniai personalai ne
skaitlingi. Didesni laikraš
čiai laiko atsakomuosius re
daktorius. Atsakomuoju y- 
ra ne tik redaktorius, bet 
ir laikraščio savininkas ir 
spaustuvės vedėjas. Redak
toriams mokama nuo 80 ligi 
100 rub. mėnesyj, taigi ma
žai, bet iš jų daug ko reika
laujama. Dar aršesnis pa
dėjimas yra reporterių, ku
riais tankiausiai ėsti žemes
ni valdininkėliai.

Pažanga ir visuomenes 
sveikata.

I vargo, visokių ligų. Miestas 
i kur kas yra pavojingesnis 
doriniam žmonių nupuoli
mui, negu sodžius. Ypač' 
miestas yra pavojingas pri- 

I augliams.
Šie išvadžiojimai yra tei

singi. Todėl ar pasmerksi
me kultūrą ir miestus? Ar

Tikra tautos spėka randa
si sveikatoj ir veiklume jos 
žmonių, o ne turtuose že
mės, kurią jie valdo.

Kiekvienos tautos neku
riam žmonių skaitliui kultū
ra yra pragaištinga. Lauki
nėms tautoms kultūra neša 
neišvengiamą pražūtį. Apie
tai mini ir Cezaris, senovės! sukti pažangos ratą kiton 
romėnų karvedys, pirmameĮ pusėn ?
skyriuj savo užrašų apie Įstatyti į kitas vėžes pa
kąrą Galijoj. Kultūra išle- žangų nėra galima. O kad 
pina, nusilpnina ant kūno žmonės kenčia nemokėdami 
žmones. Žinoma, čia ne kul-' pasinaudoti iš kultūros vai- 
tura kalta, o žmonės, kadjs^> tai per vargus išmoks 
nemoka sunaudoti jos vai- tai daryti. Progos doriniam 
šių arba tiesiog juosius pik-žmonių nupuolimui nėra pa
tui panaudoja.

Žinome, kad lietuviai se
novėj buvo tvirti, drūti, iš-i 
tvermingi. Susidūrę gi su! 
kultūra, silpstame. Kulturi-j 
nių tautų susilpnėjimas pa- i 
eina ne nuo to, kad valgiai j 
yra geriau gaminami, kad 
patogesni drabužiai vilkimi, 
<ad tinkamesni ceverykai, 
avėjami, nei-gi nuo to, kad 

namus kaminai ir telefonai 
pravesti. Bet kultūros žmo
nės silpsta ir išsigeina dėlto, 
<ad ačių išradimams ir vi
sokiems pagerinimams žmo
nės išlepina save, todėl, 
<ad grudžiasi į didmiesčius, 
gyvena nevėdinamuose na
muose, dirba dulkinose, 
dvokiančiose dirbtuvėse, 
naikina sveikatą degtine, a- 
um, taboka. Tų dalykų mu

sų prabočiai nepažinojo.

skyriuj savo Įstatyti į kitas vėžes pa-

davo ant tyro oro betriuz- 
damiesi. Daug ligų nepaži
nojo. Lytines ligas pasklei
dė Lietuvoj kultūringi fraii- 
cuzai 1812 m. Visos ligos 
ai nusidėjimas prieš gam- 
;ų, peržengimas gamtos į- 
statymų. Gyvuliams nėra ži
nomos ligos, nes jie gyvena 
gamtiškai. Kartais apserga 
ik naminiai gyvuliai, kur 
žmogus yra jų ligos kalti
ninku. Senovės žmonės ir 
dabar laukinės tautos ię kul
tūrinių tautų sodiečiai gyve
na arčiau gamtos, gyvena, 
taip sakant, jos skraistėj. 
Todėl jie sveikesni ir drą
sesni.

Miestas yra kultūros lop
šys, jame įr labiausia galit 
ma naudo ties kultūros vai
siais. Bet mieštai su savo 
galiūnais, nešlovės namais, 
šokių salėmis, vargo lūšnelė
mis yra taipgi lizdai visokio

ĮvojingOs. Paaiškinsim tų 
'pavyzdžiu. Imsim blaivybę. 
Sakysim, aš esu pilnas blai- 

ivininkas. Blaivių tėvų iš
auklėtas. Nekuomet negir- 
jtuokliavau ir neturiu jokio 
palinkimo prie svaiginan
čių gėrimų. Tai manęs jo- 

' kie prieteliai neinkalbįs 
j gerti, jokis žaltys neįgun- 
dys. Nes aš netik kad ne
turiu jokio palinkimo prie 
svaiginančių gėrimų, bet 
jais k nedidžia ilsiai prikliuo- 
si, man karčema dvokia, 
kaip pragaras. Todėl pana
šiems asmenims ištvirkimo 
progos nieko nereiškia.

Iš to išeina, kad vaikus 
reikia lavinti, mokinti pro
tingai naudotis laisve, iš
vystyti juose asmeninės at
sakomybės jausmą ir išauk
lėti juos taip, kad jie galė
tų apsisaugoti ir apsirūpin
ti. Tikras žmonių priešas ir 
pavojus yra nežinystė ir bu
do silpnumas.

PADĖKAVONES.
Gavau kvitų nuo Jūsų 

apie išsiuntimų laivakortės 
už $59.25. Tariu ačių Tana- 
nevicz 
greitų 
vinių.

Savings Bankui už 
ir teisingų patarna-

J. Geryba, 
Rock Island, 111.

Pranešu, kad gavau nuo 
Jūsų budilniukų ir kad 
“Katalikas” ėmė ateidinėti 
man. Budilninkas yra labai 
dailus ir gerai eina. Džiau
giuos jį gavęs. Kaip minė
jote, kad parašyčiau kores
pondencijų, tai tų atliksiu 
vėliau, nes nesenai tepribu- 
vau iš Springfield, Ill. ir 
neapsipažinęs su lietuviais.

Ą. Arbąšauskąs.
. Baltimore, Md.
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A. a. Kun. Antanas Kaupas.

Pasitraukė iš musų tarpo' 
lietuvis laikraštininkas, tė
vynės Lietuvos ištikimasis 
sūnūs, “Draugo” redakto
rius, kun. Antanas B. Kau
pas. Nors buvo dar jaunas, 
pačiame amžiaus tvirtume, 
tečiau jam nebuvo lemta il
giau tarp savo brolių pasi
darbuoti. Jis nusikamavęs 
gindamas tikybos princi
pus ir tautos reikalus, nuė
jo atsilsėtų amžinastin, iš 
kur nei vienas žmogus nega
li sugrįsti.

Mirė sunkia ir nepagydo
ma vėžio liga spalių 27 d. 
š. m. mieste Chicago j.

A. a. kun. Antanas gimęs 
vasario 1 d. 1870 metais 
Gudelių sodžiuje, Ramyga
los parapijoj, Panevėžio 
pavieto, Kauno guber. Bai
gęs pradinę mokyklą pas-j 
kui mokėsi Šiaulių gimna
zijoj ir pagaliau buvo te- 
pradėjęs lankyti Kaune 
dvasinę seminariją. Tečiau 
jam nebuvo lemta pabaigti 
tos seminarijos mokslą ir 
pasilikti savo gimtinėje tarp 
savųjų. Likimas jam nusky
rė kitokius kelius ir takus, 
vertė pamatyti gero ir blo
go tarp svetimųjų. Kauno 
dvasinę seminariją apleidęs 
a. a. kunigas Antanas atke
liavo šion šalin, kur ištikro 
sutiko erškėčiuotus takus, 
kuriais jam būtinai reikė
jo keliauti, nes be to nebū
tų buvęs atsiektas jo ieško
mas ir pageidaujamas ide
alas. Šion svetimon šalin, 
kaipo jaunikaitis, atkelia
vęs, pirmiausiai apsistojo 
mieste Chicago j pas savo 
pažįstamus. Kiek laiko 
dirbdamas ir susitaupęs pi
nigų, įstojo Detroito dvasi
nei! seminarijon ir ten pasi
mokinus liko Įšvęstas kuni
gu ir nuskirtas i Pennsyl- 
vanijos valstiją ganyti lie
tuvius išeivius. Pirmiausiai 
klebonavo m. Wilkes-Bar
re, paskui Scrantone ir pa
galiau Pittstone. Tas jam 
klebonavimas galutinai ir 
pakirto sveikatą. Pastaro
joj vietoj jam bekleboųau- 
jant, pirm penkerių metų 
lietuviai kunigai Ameriko
je nusprendė leisti katali
kišką laikraštį “Draugą” ir 
a. a. kun. Antaną nuskyrė 
to laikraščio redaktoriumi. 
Laikraštis išleidinėta m. 
Wilkes-Barre, netoli Pitts
ton. Pa., kur a. a. kųu. An
tanas lietuvių parapijoj 
klebonavo. Nors du darbu 
atlikinėti, ty. parapijos rei
kalais rupintįes ir redaguo
ti “Draugą”, užduotis buvo 
sunki, tečiau a. a. kun. An- 
tajįąg kaU^įąį tą SUųfcl 
naštą vilko ar visu sąyo.pą?’
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kun. An'tapo rąStąi ąutęiįė 
ir visai lietuvių visuomenei,

Tėvynės vaikai pagiskirątę 
į Įvairias partijas, kitą ki
tai priešingas. Jis; visuo
met ; visiems prieinamais 
į'aštąis' aiškino musų lais- 
Vamanhi ir; socialistų dide
lį lietuvių tautai kenksmin
gumą. Už ką, žinoma, jo 
oponentai tankiai jį pajuok
davo, šmeiždavo, paniekin
davo taip, tarytum, jis jau 
butų neverčiausias žmogus 
sviete. Bet kun. Antanas į 
tuos šmeižtus ir paniekini
mus mažai teatkreipdavo 
domą ir visuomet dar cner- 
giau išrodinėdąvo savo prie
šininkų paklaidas, Aišku, 
kad velionis pas laisvama
nius, ypač socialistus, ne- 
užsįtarpav.o gero vardo. 
Tiems gaivalams visa 
taip mąstanti žmonija yra 
be vertės. Bet velįonies at
mintis ilgus amžius teeis- 
dils lietuvių katalikų širdy
se ir pastarieji, be abejones, 
brangindami jo didžius nuo
pelnus, atlygįs jam kokiuo 
pors prakilniu daiktu, kuris 
galėtų liudyti lietuvių kar
toms apie kituomet gyve
nusį Amerikoje didį veikė
ją, karštą lietuvį kunigą 
patriotą!

“Katalikas” visuose da
lykuose sutikdavo su a. a, 
kun. Antano nuomonėmis, 
(šėmus vienos lietuvių kata
likų organizacijos reikalus, 
už kuriuos kelis sykius pa- 
šįgmčytą, Bot tas yra nienk- 
piekis, taį dalykas laikinas, 
užmirštipąs, tečįaų. visos 
kitos nuomonės ir pažiūros 
šventai buvo gerbiamos, 
kaipo paeinančios iš atvi
ros velionio širdies. Ir vi
suomet taikiutasi su velio
niu, kaipo literatu ir dvasi
niu vadovu palaikyti arti
miausius ryšius.

Kaip sau norite, bet mes 
atvirai turime pasakyti, 
kad lietuvių dabartinė gent- 
karte Amerikoje vargiai 
susilauks velioniui pana
šaus stropaus kunigo ir 
tautos srityj veikėjo. Tokie 
žmonės ląbąi retai gemsta. 
Kiekvienoj tautoj tokie 
prakilnus žmonės yra retė’ 
nybė. tokius vyrus pagim
do tik tam tikros aplinky
bes. Bakome, kad negreit 
tokį veikėją sulauksime, y? 
pač toki, kuris tiek daug 
galėtų Įsigilinti Amerikos 
lietuvių gyveuimau ir pa
žintį jų būdą.

Gaila tokio prakilnaus 
lietuvių švietėjo, bet prieš 
likimą nebeatsispirsi-

Tegu Tau, kunige Antanai, 
bus lengvą H svetimos ša
lies žemelę!' Bslkis 
bėj, gi mes Tavo pepabaig, 
tas užduotis temsw 
Įiau, fciekų įigąlHaW» 
lipsime. lietųvįų protus ir 
tobulinsime jų širdis. Gi Tu 
pa žemė>s wįų Aibkis don* 
Įąųš ?? ■ " ji'-

sišventimu buvo atsidavęs 
toms priedermėms-

Laikui bėgant delei ne
kuriu aplinkybių prisiėjo 
“Draugo” išleįstuvę kraus
tyti net Į Chicago. Tatai 
reikėjo kun. Antanui atsi
sakyti nuo klebonavimo, ir 
keliauti ten, kur likimas 
vedė. Su “Draugo” išleis- 
tuve jis atkeliavo Chicago# 
ir čionai parapijos reikalais 
nevaržomas užsiėmė vien- 
tik “Draugo” redagavimu. 
Jis tau laikrašti# indėj o vi
są savo išmanymą, visą sie
lą ir pagaliau sveikatą. Lie
tuvių visuomenė labai daug- 
gero laukė ateityj iš jo dar
bų mokslo ir literatūros 
srity j, bet štai netikėtai ne- 
maloni mirtis pagriebė jį 
savo šaltan glėbin ir tasai 
tautos milžinas, galimą sa
kyti, tautos ir tikybos pi
liorius turėjo ant visados 
apleisti šį pasaulį, kuriame 
tik vienus vargus ir apsun
kinimus buvo patyręs.

A. a. kun. Antanas Kau
pas—lietuvis laikraštiniu? 
kas, publicistas, literatas ir 
sociologas visoj to žodžio 
prasmėj. Po savo raštais 
jis tankiausiai vartodavo 
pseudonimus. Tie jo pseudo
nimai tečiau ne visi mums 
tėra žinomi. Pasirašinėda
vo: Šėlimas, Patrimpas, A- 
K—as ir dar kitaip. Kas 
skaitė jo rašytus “Patrim
po Laiškus”, pirmiau at- 
spaudinius ‘ ‘ žvaigždėje ”, 
o paskui išleistus skyriumi, 
tas negali atsigėrėti jo vaį? 
dentuves turtingumu iv gw 
žumu, “Patrimpo Laiškai” 
aiškiai liudija, kad jis kian
čiai pažinojo lietuvio sielą, 
jo gerasįąs ir blogais pu
ses. Jis rašė apie viską taįp 
vaizdžiai, kad skaitant ma
tai kaip ant delno visokius 
tarp lietuvių kasdieninia
me jų gyvenime prietikius-

Reikia pripažinti, kad jis 
buvo doyas kunigas ir kai
po toksai, žinomą, turėtą? 
vo taukiai pasiduoti sąvo 
luomo reikalavimams. Ta
čiau h irtai remdamas ti
kybinius reikalus, jis ąpaįp- 
tol nekuomet nemiršo ir 
tautos reikalų. Tąi užvįs 
didžiausias jo ųųopęlnM 
kad j is į tautos reikalus ĮĮm 
Vėjo kitoniškesnėm ,ąW’ 
negu nekurie jo koufyątrąi- 
Jis visą lįętuvįų k U ingi j ? 
Amerikoj paskatiąee ’ c<įąr- 
buotįes tautos srity j,; jįs.yą? 
ną pąmQkė 4w^ 
viską žodį, laikraščius; 
džiuma musų kunigijos. 
mokė j o lįętųvįšįąį faĮyti, 
gi jis juos dalintis pąjno^ 
u privertą

1 • • 1 . _ . J • ' ' J

■ r-----į.ĮjĮUĮ,! tį
tikbfb švąręknė ir aiškesnė, negu

Į Nelaimė, kuri nustelbs 
“Titanico” katastrofą.

Ne vienas • gali paklausti 
ąavęs 
porė, kur nors nelaimė, ku
li savo baisumu ir didumu 
pyanėš ^Titanic^o” kata
strofą? Prisižiūrint žmo
gaus drąsai-ir jo nepaisy
mui pavojaus, galima drą
siai tvirtinti, kad tokia ne
laimė siada ar tada ištiks. 
Tik nežinia, kur ir kaip tai 
bus.

Žmogus savo gyvenime 
nuolatai susiduria su nau
jais, neištirtais dalykais- 
Taipgi iš prigimimo žmo
gus yra linkęs leistis ieško
ti naujų kelių, naujų būdų 
reikalų atlikimui. Tai išga
ninga ir būtina žmogaus 
ypatybė, Ačių tai ypatybei 
yra atrastos nežinomos že
mės, susektos gamtos tie
sos, padarytį išradimai tech
nikoj, abelnai, ačių vien tai 
ypatybei, žmonija daro pa
žangą visose veikimo srity
se. Bet paika drąsa, veiki
mas be nuodugnaus aproka- 
vimo gretą stovi su bepro
tyste. Leistis per neištirtą 
jurę duotas mums Kolum
bo. Bet statyti vis dides
nius garlaivius, kol nepa
siekta bus iki to, kad gar
laivis del savo didumo su
truks, arba statyti vis augš- 
tesnįųs .namus ir žiūrėti, ko
kius maximum augštus na
mus galima pastatyti ir ne
bijoti, kad jie sugriūtų — 
yra skirtingas dalykas. La
bai suprantama kiekvienam, 
kad garlaivis 10.000 tonų 
yra ku? kas saugesnis ir.pa
togesnis, negu 500 tonų. Bet 
ĮŠ to neišeina, kad gar
laivis 100.000 tonų arba 
butų saugesnis ir patoges
nis, negu lo.ooo toųų. Vėl 
reikia pripažinti, kad na
mai aštuonių ar dešimties 
aųgščių yra ekonominiu 
Žvilgsniu geresni, įiegu na
mai dviejų augščįų. Bet tas 
neužtikrina, kad namai dvi
dešimties, trisdešimties arba 
penkiasdešimties augščių 
butų daug geresni.

Ar sekanti didžiausioji 
nelaimė ištiks ant jūrės ar 
ąpt žemės? Išrodo lyg jųrį- 
mnkai daugiausia turi pro
gos tame atsižymėti- O k°W’ 
panįjų varžytinės dar la
biau tą nelaimę galį pasku
binti. Statoma vis didesni 
ir didesnį garlaiviui. Yra 
išparodyta, ant poperos 
bęnt-gi, kad pusės mylios 
garlaivis praktišku žvilgs
niu yya patogus. Taigi tūla 
kompaniją imsis statyti gar
laivį 2.050 pędų ilgą. Kita 
vėl, tą norėdama pranešti, 
Statys 2.000 pėdų Ilgą. Juk 
kaip teų didelis garlaivis 

dešimts pėdų vįs

ar ištiks kuomet

ątes nojinčįų plaukti “ di- 
ssi0c gaiviu”

sužeidžiamu “TL

ų»tr draiąjį ^1^, kaip 
jįjpdių, 40 gąvląįyįs

Wą? 

to, kas ištiko. Į dvi ir pusę 
valandas garlaivis nugarmė
jo ir 1.517 žmonių rado sau 
kapus šaltame vandenyj.

Šis nuotįkis sujudino svie
tų ir privertė žmones galvo
ti. Kongresai, parlamentai, 
vaizbos komisijos ėmė nuo
dugniai tyrinėti dalykus. 
Nustebo svietas tokiu rizi
kų. Urnai nauji įstatymai ir 
padavadijimai išėjo. Atei
ties garlaiviai turi išvengti 
panašių katastrofų.

Bet štai, rugpj. 28 d., ant 
didžiausio ir puikiausio gar
laivio ‘ ‘ Imperator ” New 
Yorko prieplaukoj ištinka 
gaisras. 1.180 garlaivio dar
bininkų prigelbstant miesto 
gaisrininkams per penkias 
valandas kovojo su gaisru. 
Šis nuotikis duoda suprasti, 
kuomi gali užsibaigti toks 
gaisras ant jūrių. Daleiskim, 
jei audrai siaučiant ištiktų 
tokia nelaimė. Kuomi ji už
sibaigtų? Jei ir butų ugnis 
ūmai užslopinta, bet kiek iš 
3.000 pasažierių žūtų sumi
šime ir iš baimės? Jurinin
kai tikrina mus, kad toks 
gaisras negali ištikti ant jū
rių. Gali but neištiks. Gali 
but visur esti budri sargyba. 
Bet ką pasakyti apie kito
kias galimas katastrofas? 
Juk tas atsitinka, ko nesiti
kėta, nelaukta, nepramaty- 
ta. O gaisras ant garlaivio 
“Imperator” duoda supras
ti ne tik galimumą, bet ir 
dramatiškumą didžius kata
strofos.

Pagaliau šitai rugsėjo 30 
d. Atlantiko viduryj supleš
kėjo anglų garlaivis 
“Templemorc”. Ačių neto
liese besirandančiam garlai
viui “Arcadia” visi 52 žmo
nės buvo išgelbėti. O spalių 
10 d. vėl dramatišką naujie
ną pranešė svietui bevielis 
telegrafas. Viduryj Atlan- 
tiko sudegė garlaivis “Vol- 
turno” ir prie to žuvo 136 
asmenįs. Garlaivis, matyt, 
užtektinai turėjo valčių, bet 
žmonės jose neįstengė kovo
ti su didžiomis bangomis.

Taigi neretas atsitikimas 
gaisras ant garlaivio. Ir 
“Imperator” ir kiti jūrių 
milžinai nėra likimo ap-

Gerk “Kataliko” Skaitytojams žodis
“ Kataliko” redakcija 

perkraustyta į naujus na
mus, čiapat šalę Tananevicz 
Savings Bank, prie 33-čios 
gatvės. Tuose naujuose na
muose perkraustyta jau ir 
visa spaustuvė, o kiek vė
liau persikraustys iš se
nos vietos, nuo Morgan g., 
‘‘ Kataliko’ ’ administracija. 
Lygia dalimi į naujus na
mus bus prekraustytą kuin- 
gų krautuvė. Bus tai di
džiausioji ’’Amerikoj lietu
viškų kningų parduotuvė.

Laikraštis ‘ ‘ Katalikas ’ ’ 
šiais laikais, kaip jau seniau 
buvo minėta,’ spuuzduiamas 
naujuose namuose, ant nuo- 
suv-įos presus. Tokios pya- 
sos ąrba spąmjdmąmos uh’ 
šiuos neturi’ ųei vieųą lįątm 
Yiiku • taiklių į^istuvę. 
Nusišą Uikragtį netik at- 
spąmjdįąu, bet ii' sulenkia, 
kąs- suteikiu daugiau spąr? 
tųmo laikraščįo išleidimui. 

drausti nuo gaisro. Tatai ne
sunku įsivaizdipti baisesnę 
ir dramatiškesnę nelaimę 
ant jūrių už “Titąnįę’o” 
žuvimą. Žuvimas ‘ ‘ Voltur- 
no” be abejo daug ko pa
mokys jurininkus. Ant gar
laivių bus pastatyta budres
ne sargyba, bus intaisyti 
geresni prietaisai kovoti su 
ištikusiu gaisru. Bet visako 
negalima pramatyti ir todėl 
baisesnė katastrofa už “Ti
tanic’o” žuvimą yra galima.

AMERIKĄ APLEI
DŽIANT.

Musų kelionei po Ameri
kos lietuvių naujokynus ga- 
lopi prisiartinus, kada 
mums reikia atsiskirti su 
musų išeiviais, mes širdin
gai gailestaujame, kad ne
begalime jų tarpe ilgiau lik
ti. Mes esame tiek daug 
malonių, neužmirštinų Į- 
spudžių tarp Amerikos lie
tuvių įgiję, tiek daug užuo
jautos musų pasiuntinystės 
tikslams patyrę, tiek gausių 
aukų surinkę Mokslo ir Dai
lės Dr-jų Namams statyti, 
kad šiandien, atsisveikinda
mi su tais gerbiamais musų 
broliais ir seserimis, kurie 
mus kelionėje Įvairiais bu
dais šelpė, skaitome didžiau
sia savo pareiga pirmučiau
sia viešai visiems musų 
prieteliams tarti nuoširdų 
“ačių”!

Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje, Susivienijimo 
Lietuvių Eymo-Katalikų A- 
merikoje ir Tėvynės Mylė
tojų Draugijos kuopos, taip 
įvaikių vietų pašelpinčs dr- 
jos, aukodamos ir agituoda- 
mos tarp savo narių už Tau
tos Namų ideą ir josios Įkū
nijimą, taipogi labui daug 
prisidėjo prie musų surink
tųjų aukų padauginimo. Vi
soms šitoms organizaci
joms, kaip ir “Tėvynes” re
daktoriui, p. V. K. Račkaus
kui, kursai pildė sekreto
riaus priedermes ir pašven
tė daug savo spėkų, kad su
tvarkius aukų rinkinių, pri
dera musų širdingiausia dė
ka!

Lietuvon sugrįžus, malo
nu bus visados atsiminus, 
kad muius kelionės laiku te
ko užtėmyti, jog ryšiai su 
Amerikoje gyvenančiais lie
tuviais eina tvirtyji, pasisė

seniau, kuomet sustatytas 
laikraštis reikėdavo spau- 
dinti didmiestyj didelėse 
svetimtaučių spaustuvėse. 
Kadangi “Katalikas” liko 
padidintas ir savo turiniu 
nuolat gerinamas, tatai ir 
skaitytojų skaitlius žymiai 
padidėjo. Tečiau turime pri? 
pažinti, kad tokiam dide
liam laikraščiui, kaip “Ka
talikas” nebūtų sarmatą tų? 
rėtį norints pora desčtkU 
tūkstančių skaitytojų, gį 
tuo tarpu turima kaip -tik 
to"pusė ir daugmw nuolat 
prisieina vis dar senoviškai 
raginti užsimokėti už laik- 
tąštį. Balis ką? link 
n ūme vatos užsimokėjimo
wwwta-
prievą|’|ą reikią siųsti ąp. 
Lisvlętimas.

Tuo tąppu gerb. skaityto? 
jawiwi# 3įWtį, kad Uįk'

»ėų?įigo į^tį jubiliejw 
”KatąĮjkb”4W»5’ 0

kė daugely j vietų atgaivin
ti juose tėvynes mąilh jaus
mus įr nors kiek prisidėti 
prie pakėlimo lietuvy^ ir 
vienybės bendrame tėvynės 
labui darbe. Šitam taip 
tuvos ir Amerikos lietuviu 
ryšiui, paturėti ir jam su
stiprinti, musų nuomone, 
reikalinga pačioje Ameriko
je turėti ypatingą organiza
ciją, kuri šiuo laiku galė
tų susidėti iš visų žmonių, 
kurie dabar yra įsirašę į 
Lietuvių Mokslo Draugiją 
Vilniuje, kaip paprastai
siais, taip ir labdariais-ną- 
riais. Tuo taipu, pakolei 
bus Amerikoje sutvarkinta 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
narių kuopa, ką galės atlik
ti tiktai tosios Draugijos 
komitetas Vilniuje, pačios 
kuopos organizavimu gale- 
tų užsiimti, pav., šitie Mok
slo Draugijos nariai: d-ras 
A. Rutkauskas ir kun. Se
rafinas Chįcagoje; kun. T. 
Žilinskas Bostone; d-rė Al
dona Jankauskienė ir kum 
dr. Varnagjrjs Bi’Oflklyne, 
pasirinkdami kuopos sekre
toriumi p. V. K. Račkaus
ką, “Tėvynės” redaktorių, 
New York, N. Y.

Lietuvių Mokslo Draugi
ja Vilniuje, būdama tarpi
ninkė taip Lietuvos ir Ame
rikos lietuvių, turėtų, su
traukti saviepi visas musų 
tautos intelektuales spėkas 
bendrame tėvynės darbe —- 
kultūros augštyn kėlime. 
Todėl butų labai geistina, 
kad Amerikos lietuviai kuo-: 
daugiau rašytųsi į šitą dr- 
ją, paturėtų ją savo skati
ku, ypač šiuo laiku, kada 
yra rengiama statytį Mok’ 
slo ir Dailės Draugijų, taip 
svarbus visai Lietuvai, na
mai, kurie bus apšvietimo 
ir kultūros židiniu musų 
tėvynėje.

Tikėdamiesi, jog musu 
apsilankymas Amerikoje 
paliks žymias pėdsakas A- 
merikos lietuvių gyvenime, 
ir trokšdami, kad Tautos 
Namų statymas ir jų palai
kymas butų ir ateityje šel
piamas, tariame Jums, Bro
liai Lietuviai, iš gilumos 
širdies — sudiev!

Dr. J. Basasavįčįus,
L. M- Dr-jos pinu. 

Martynas Yčas,
Liet, atstovas dūmoje.

kui bėgant manoma ir “Ka
talikas” taippat dar keliais 
puslapiais padidinti. Vįs 
tai iškasėjai. Prie to reikia 
pridėti naujai intaisytą mo
dernišką spaustuvę ir nau
jas mašinas, tuomet bus gu- 
prautama, kodai gęrb. skai
tytojų reikalaujama regv- 
Imškai atsilyginti už laik
raštį. Ir ųęt Sųv. Valstijų 
įstatymai draudžiu dykai 
sįUJįtintti-ląĮkiąŠtį,

Basiremiapt apt tų visų 
au|šeiąų išaiškintų Apli.wky- 
bįų prąšopiį geifb- 
jąi, uavilkusieji' už 
lįką” pMumemtą, tųejabs 
iitsih-giutį ir ioleinam lai
kui ••
tU -Tįimt pviiami-ns»r 
“IltįįiL” pl|įia‘i> W 

4»r k». 
hs tukštvičius: daumdu pr«» 
numatom ir padidinus 
laikwfV' ■... ' ’•*'' >
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Dangaus Karalienė
PADAVIMAI APIE feV. PANĄ

MARIJĄ. n

SURINKO IR LENKIŠKAI 
SURAŠĖ KUN.

Marijonas Gavalevičius.

ANTROJI DALIS.

DANGUJE.

(Tąsa).
Viskas suvyto, sunyko ir išdegė, 

užsiliko ant žemės žalių žiedelių, o ant me
džių — lapelių.

Laukai ir dirvos perdžiūvo ir pasida
rė vienur minkšta, kaip smiltis, o kitur kie
ta, kaip kiečiausia uola.

Išsekė upės ir ežerai, tarytum, pasau
lio pabaiga jau atėjo; žmonės ir visi gyvi 
sutvėrimai trokšte-troško negaudami nie
kur vandenio.

Kas tik gyvas sutvėrimas, vietoje 
maisto ir vandens, gatavi buvo žemę grauž
ti, bet Dievas nė žiūrėte nenorėjo į žmo
nių vargus pažiūrėti, nes taip baisiai buvo 
užsirūstinęs.

Kartą iš dangaus pažiurėjo Dievo Mo
tina, Pana Marija. Jo veidas nubalo ir 
širdis ėmė drebėti, nes labai gailėjosi žmo
nių, iš bado be maisto mirštančių ir be 
vandenio trokštančių. !

Ilgai žiurėjo Dievo Motina iš dangaus 
labai liūdnai ir rūpestingai, tarytum, išgąz- 
dintas baltas balandėlis verkė žūstančios 
žemes..., ■

Viltis, kad užrūstintas Dievas duosis 
permaldauti, ėmė stiprinti mirštančius ba
du, nes kiekviena ašarėlė Dangaus Kara
lienės, nukritusi iš augšto ant žemės, vir
to į žirnio grūdą; žirniai tie beregint au
go, šakojosi ir bujojo, žmonės skynė ankš
tis ir maitinosi. Atsigaivinę visi vienu bal
su giedojo:

Buk palaiminta, gailingoji Motina Die
vo, Pana Marija švenčiausioji, Užtarytoja 
musų geriausioji!...

Dievas Tėvas, išgirdęs dėkingus žino-' 
nią nuo žemes balsus, nusistebėjo ir ėmė 
klausinėti, iškur atsirado pas žmones vil
tis ir jėga?... O Pana Marija nulenkusi 
galvą prieš Dievą nužemintu balsu atsakė:

— Aš juos savo ašaromis papenėjau!
Dievo širdis suminkštėjo ir Jis atleido 

žmonėms dalį jų nuodėmių, o angelui Gab- 
brieliui prisakė padaryti žemę vėl vaisin
ga, kad žmonės daugiau netrokštų ir nėba- 
dąutą-

UI.
Geroji Motina. Panos Marijos 

krikšto duktė. Nubaustas 
žingeidumas.

Pradedant ant žemės žydėti sodnams, 
danguje vaikams didis džiaugsmas. Ten 
vaisiai daug pirmiau ir daug greičiau nu
noksta. Danguje vaikams po sodus vaikš
čiojant linksta medžių šakos, ant kurių 
sirpsta saldžiausi vaisiai. Čia raudonuoja, 
net juoduoja saldrukščių vyšnių kekės, ten 
raudonuoja syvingos avietės ir daugybė 
visokių uogų, kokių tik dūšia pageis, o 
jau obuolių, gi’ušių, slyvų, tai nors nepa
liautum valgęs.

Švenčiausioji rojaus daržininkė, Pa
na Marija, vaikštinėja tarp medžių; apie 
Ją vaikų būriai sukinėjasi, bėgioja ir 
čiauška kai paukščiukai. Ji šypsosi, mei
liai kalba su vaikučiais-mažučiais, kurie 
Ją motinėle vadina. Mažiems vaikučiams 
švenčiausioji Panelė Marija užstoja tik
rąsias motinas, kol jų motinos nenumirs 
ir neateis čia į dangų gyventi.

Panos Marijos apveizdoje yra visų 
mirusiųjų vaikučių dūšelės. Ji vadžioja 
juos po dangaus rojų ir peni kaip paukšte
lius išsirpusiomis uogomis.

Nuo saldumynų yra atskirti tie vaikai, 
kurią motinos paskubina suvalgyti išsir
pusius vaisius, kol Panelė švenčiausia ne
nužengia ant žemės sodą pašventinti ir 
vaisią palaiminti. Liūdi tokią motiną vai
kučiai, lieja graudžias ašarėles ir kenčia 
už motiną kaltes. Sykiu su jais liūdi ir 
Dievo Gimdytoja ir mielaširdingai pyksta 
ant tą motiną, kurios paskubino savo vai- 

. sius be laiko nuskinti.

Ne-

; FinajįMnia krįiįš. Vakaru 
ludįjęj stačias kelinta šą- 
yai.te jhfeaąšitiis križiš. Daug 
banku uždaryta.

Uždarė intaką; Turi J jos 
valdžią uždarius Dardane- 
liu &iaką. Tai padarius del

Sun- xat-Sen pasprūdo. 
Chiaijos respublikos; sutvė
rėjas, dr. Sun-Yat-Sen, ku
ris pastaraisiais laikais pa
sirodė priešingas Yuan-Shi- 
Kajaus valdymo sistemui, 
pagaliau iš Japonijos pa
sprūdo iškeliaudamas į A- 
ineriką. Yuan-Shi-Kai būti
nai norėjo jį nutverti; bet 
jam tas nepasisekė.

pas bąžny- 
pasiprašė i

tokiais ku-

• Kartą švenčiausioji Dievo Motina bu 
vo nukeliavusi ant žemės ir apžiūrėjo, sa
vo globoje esančius vaikelius. Pasitaikė 
Jai tada būti prie dūšelės užgulusios mer
gaitės ūkiškame bute, prastoje bakūžėlėje.

Gimusios mergaitės tėvas buvo iie 
suvisai pavargęs ūkininkas, bet užgimus 
dukterei per rugiapjūtę, negalėjo gauti 
kūmų ir ėmė savo nelaime skųsties:

— Ką aš dabar, vargšas, darysiu? Kū
dikėlis silpnas, reikia švęstu vandeniu jo 
dūšelę nuplauti, o negalima žmogaus gau
ti, kad prie krikšto prineštų!

Galų-gale žmogelis nuėjo 
čią ir seną ubagą su ubage 
kūmus.

Bet gėda buvo jam su
mais pasirodyti: kūdikį padavęs jiems, pats 
ėjo ištolo. Tik neišpasakytai nusistebėjo 
ūkininkas, kaip pamatė žmones klaupiant 
prieš senukus iš po bažnyčios durių ir gal
vas lenkiant, kaip prieš kunigą, su mon
strancija einantį...

Ūkininkui pasirodė, kad jo duktė an
gelas, bet tuojaus kasžin kokia migla už
temdė jam akis ir nebegalėjo matyti, kaip 
nuo senukų kei ta šviesa į augštą kįla.

Parnešė senukai apkrikštytą mergai
tę namo; ūkininkas tuojaus suprato, kad 
kasžin kas stebuklingas dedasi...

Krikšto tėvai iš pažiūros visai betur
čiai, bet paliko savo dukterei skrynutę 
aukso ir sidabro, kad ir karalaitei užtektų.

Ūkininkas prasidžiugo iš tokio lai
mingo atsitikimo; teisinosi, kad nemokąs 
nė priderančiai padėkavoti už tokias gau
sias dovanas. Išeinant, kūmams, ūkininkas 
paklausė:

— Motinėle, kuomet vėl beapsilanky
si pas mus?

Už septynorių metų. Tiktai gerai žiū
rėkite ir gražiai auginkite mergaitę...

Išeidama tik ištarė: “Su Dievu!” ir 
pranyko.

Kai sukako septyneri metai, Dievo Mo
tina atvyko aplankyti savo krikšto duk
terį, nes tais prastais senukais iš po baž
nyčios durių buvo Ji su savo Sunumi, norė
jo atlyginti tėvams už gražų auginimą 
dukters.

Ūkininkas buvo labai nedoras tėvas; 
savo mergaitę kankino, nieko gero nemo
kino, tik žiurėjo, kad tik daugiau jam pri
dirbtų, visai užmiršo, kokius turėjo sve
čius prieš septynerius metus.

Pagailo Panai Marijai krikšto duk
ters ir atėmė ją nuo nedoro tėvo. Nusivę- 
dė pas save į rojų ir davė ten jai vietą; 
negalėjo niekur būti geriau tokiai ūkinin
ko dukterėlei, galėjo visur vaikščioti, kur 
tik norėjo, tik į vieną seklyčią buvo už
ginta įeiti... Žingeidumas mergaitę kanki
no, ji labai norėjo pažiūrėti per tas du
ris, kurias Pana Marija uždarytas laikė. 
Galų-gale mergaitės žingeidumas paėmė 
viršų ir ji pažvelgė per rakto skylutę į 
uždraustą kambarį: ten išvydo Jėzų Kris
tų su šventu Petru ir Povilu besėdinčius 
už auksinio stalo ir apie kasžin ką besi
kalbančius.

Persigando mergaitė atsiminus, kad 
peržengė Panos Marijos prisakymą ir nu
simanė pati, kad tas pažiūrėjimas gerai 
neišeis.

Už žingeidumą mergaitei reikėjo grįž
ti atgal ant žemės, nes Pana Marija ne
myli neklausančių vaikų ir nepildančią 
Jos įsakymą. Gavo ta mergaitė nuo savo 
podės tik puiku kraitį...

Panos Marijos augintinė nepažino var
go. Pamylėjo ją karalaitis ir laimingai 
ja apsivedė...

su

tai

IV.
Užtarytoja našlaičių. Liepa ir šer

mukšnis. Pasaka apie kailinu
kus. Pasaka apie podukrą 
ir pūkelius Panelės Ma

rijos švenčiausios.
Liūdniausias ant žemės gyvenimas — 
gyvenimas našlaičią; ašaros ir verks

mas be paliovos vargina tokius našlaičius 
vaikelius be tėvą ir motiną.

Sunku ilsėtis amžinu miegu po žemė
mis anksti mirusioms tėvams, jaigu ją nia- 
žučiai vaikeliai glaudžiasi priė šalto kapo, 
nes ir ten, po žemėmis, girdėtis apleistą 
vaiką verksmas.

(Seka toliaus).

Juądaiiniciu cenzūra. O- 
desęję juędašimčiai stei
gianti eęnzuros-šąipinėjimo

prieš pręgresivpaę spaudą.

Caras laukia sunaus. Iš 
Peterburgo pranešama, kad 
carieūė pastojusi nėščia ir 
caras laukiąs naujo sau sū
naus.

Medžioja. Buvęs Suvieny
tą Valstiją prezidentas nu
keliavęs i Brazilijos tropi- 
kalius miškus, kur kelias 
dienas ąžsiimsiąs medžioji
mu.

Nupirko radiumą. Londo
no viena laboratoriją iš po
nios Curie ištaigi) nupirku
si 2.000 miligramą radiumo 
ir už tai užmokėjusi 300.000 
dolerių.

Potviniai. San Salvadoro 
nekuriose provincijose taip 
smarkiai lijo, kad vanduo 
pagimdė potvinius ir, kelis 
desėtkus žmonių, prigirdė. 
Nuostoliai laukuose milži
niški. į

Paleista daug kalinių. Ru
sijos teismo rūmą prokuro
rai teismo ministerijai pra
nešė, kad Vasario 21 d. š. m. 
manifestu femianties paleis
ta 40.Q4? kaliniu iš Rusijos 
kalėjimą.

■: Suokalbis prieš. diktato
rių. Meksiko sostinėje Mexi
co: (3ty susekta platus suo- 
Iralbię prieš: diktatorių Eiu- 
erta, kuriate uorė ta pa dary
ti galas. I)angnužiuretuas- 
tneną tuojąu suimta ir, ži
noma, jie be .pasigailėjimo 
bus žudomi.

Kabinetas rezignavo. His- 
panijojė Romanoneso kabi
netas rezignavo, kadangi 
parlamentas išreiškė jam 
savo nepasitikėjimą. Kara
lius Alfonsas darbuojasi iš
sijuosęs partiją sutaikini
mu, bet jam tas. nesiseka.

Suokalbis. Nikaragua res
publikoj susekta suokalbis 
prieš prezidentą tos respub
likos Adolfą Diaz ir jo mi
nisteriją. Keliolika suokal
bininką slaptame ją susi
rinkime suimta.

. .................■■■—■■ I

Steigiama biblioteka. Ar* 
gentinės mieste Buenos Ay
res visos mokslo institucijos 
bendromis jėgomis steigia 
milžinišką visuotinai ameri- 
koninę biblioteką, kuriai vi
są šio kontinentą instituci
ją prašoma pagelbėti, siun
čiant khingas ir kitokius 
leidihitiš.

Kompanijos išteisintos. 
GatMivią kompanijų agen
tui^ Austrijoje, kurios bu
vo kaltinamos už padidini- 

ten išeivijos, tem tikrąją

teisintos, kadangi išeivija iš 
Austrijos . pasididinus su- 
menk^u^ten ekonominiui 
stotiui.^^ :

&

Kaizerio viešnagė. Vokie
tijos kaizeris Vilius andai 
aplankęs Austrijos impera
torių pastąrojo rūmuose. 
Tuo keliu patvirtinta, kad 
Austrija su Vokietija seno
biniai bičiuoliaujasi.

Kaizerio žentas apturi 
sostą. Vokietijos parlamen
to senatas vienbalsiai nu
sprendęs Brunšvigo sostą 
pavesti princui Ernestui 
Cumberland, apsivedusiam 
su kaizerio dukterimi.

Nauji Chinijai nesmagu
mai. Chinija susilaukus nau
jo nesmagumo delei Tibeto, 
kurio vyresnybė ir gyven
tojai reikalauja sau pilnos 
autonomijos, nenori savo 
sostinėje laikyti Pekino 
valdžios reprezentanto ir 
pagaliau reikalauja pinigi
niu atlyginimą už visus nuo
stolius, kokius padarę sumi
šimai Pekino valdžios ten 
pagimdyti. Tas pat veikiasi 
ir su Mongolija. Chinijai 
tas gimdo daug rūpesčiu ir 
nesmagumu.

Katorga. Petrakove teis
ino rūmai nagrinėjo lenką 
socialistą partijos dvieju 
nariu bylą. Urbanskis pa
smerkta 6 metams katorgom 
Daubaras — 4 metams.

Kaip tik nepasitaikė ne
laimė. Andai į Liverpool at
plaukęs garlaivis “Teuto
nic”, kuris arti New Foun- 
dland kuone užplaukęs ant 
ledinio kalno ir tik pasku- 
tįhiąme momente ledynas 
tiek patėmyta, kad laimin
gai laivas pusukta šalin ir 
išsigelbėta nuo “Titanico” 
likimo.

Rašė j o prašmatybė. Gar
sus italas rašė jas, Gabriel 
d’Anunzio, nesenai savo bi- 
čiuoliui, francuzui rašėjui 
Rostlandui, apreiškė, kad 
jis, praėjus porai metu, mir
siąs saužudybės mirtimi ir 
tokia, kokios ligšiol dar nie
kas nėra išgalvojęs ir apie 
kurią visas pasaulis ilgus 
metus turės kalbėti. D’An
nunzio pasakojo, kad jam 
šią laiką gyvenimas labai 
nusipriklinęs.

Sudegė laivas. Ir vėl jū
rėse sudegė laivas, tuo tar
pu francuzų “La Patrie”, 
kuris plaukė skersai Atlan- 
tiką. Ingulą ir keliauninkus 
išgelbėjo garlaivis “Kron- 
princesin Cecilie.”

•< „jm. . ... y* v. ,

■Turėjom ramybę ne til; 
musą sieną srityj ir su pa 
šaulio visomis tautomis, bet 
apart to toji ramybė buvo 
nuolat nušvintanti besidau
ginančiais prirodymais tik
ro draugiškumo ir bendros 
simpatijos Jir (susipratimo, 
lygiai laimingais kiltą in- 
tėkmią apsireiškimais kaip 
idealą, taip ir praktikos 
srityse.

*

Musu tauta prityrė netik
tai pasekmingumo, bet taip- 
pat prirodė, kad galinti šal
tai viską svarstyti tokiame 
dideliame reikalą judėjimo 
intempime ir nuosavame 
gyvenime valdyties tikru
mo, teisingumo ir nuolan
kumo dvasia. Tėmijomės į 
praktikinį didelio darbo 
atlikimą Panamos Itarpju- 
ryj, kas liudija ne tik gau
su tautos ištekliu atlikti su
manytus didelius darbus, 
lygiai tos tautos viešąją 
tarnu įžymu gabumą, bet 
taippat apsako pradžią nau
jai erai, naujiems santi- 
kiams, naujiems sukaimi- 
nė j imams, naujoms simpa
tijoms, naujiems ryšiams, 
naujiems kooperacijos ir 
santaikos siekiniams.

“Teisumas išaugsima 
tautą” ir “ramybė ant že
mės, geras noras žmonių 
akiveizdoj”, šitai vienati
ni pamatai, ant kurią drą
siai tegalima statyti išlaiko
mąsias žmogaus dvasios pa- 
gautis. Pereiti metai sutei
kė mums pasiganėdinimą 
puikiai atliktuoju darbu ir 
naujus musą priedermiu 
apyregius, kurie pastūmės 
musu tautą link geresniu 
darbą ateityj.

*
Delei to taigi, aš, Wood

row Wilson, Suvienytu 
Šiaurės Amerikos Valstiją 
prezidentas, šiuomi skiriu 
ketvirtadienį, lapkričio 27 
d., kaipo dėkonės ir maldos 
dieną ir kviečiu visos ša
lies gyventojus tą dieną su
silaikyti nuo paprastu sa
vo užsiėmimu ir nuosaviuo- 
se namuose bei šventynėse 
padėkoti Visagaliam Die-

vui už apturėtas geradė- 
jystes.

To patvirtinimui žemiau 
padedu savo parašą ir lie
piu prispausti Suvienytu 
Valstiją antspaudą.

Išleista mieste Washing
tone šiandie, spaliu 23 d. A. 
D. 1913.

Woodrow Wilson.

Kastutė: — Tu esi geras 
broliukas! Paėmei mano ni
kelį ir pralošei kauleliais! 
Bu huun!...

Juozukas: — Tss!... Ne
verk, nes bile kas dar gali 
pamanyti, kad aš esu tavo 
vyras.

Dr. Ignotas Stankus *
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. Į 
<$’ B* <4
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Serganti netrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog 
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro 
Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisingą gydy
mą, Atmink skaitytojau, jog Dr. Stankus yra 
baigęs didesnį daktarišką mokslą, kaip tai: po 
užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME 
STEITAVIŠKAME UNIVERSITETE, važia- 
vo mokintis į POST GRADUATE MEDICI- 
NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau 
paskutinė didžiųjų daktarų mokykla visame 
pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi daryt- 
visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas. 
Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktika- 
vojo po bošpitalių dispenseres dienomis ir na
ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus 
įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ 
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių li
gų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.

I-vT GYDO LIGAS -S®
Nuo skaudėjimo strėnų,sąnarių rankų ir ko

jų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reu
matizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia, 
mų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant 
veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidu
rių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą 
plaukų, skaudėjimo galvos. Visokias širdies, 
inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, 

t negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogų, per- 
' šalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalė- 
) jimo valgyti ir abelną nusilpnėjimą. Visokias 
( moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skau- 
J dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas 
) ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. 
5 Gydo ligas su liekarstomis kokios tiktai yra 
. ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su 
I liekarstomis ir po reikalavimui pačių pacijen- 

tų — daro visokias operacijas. Turi savo loc- 
nas, naujausio budo elektriškas mašinas dėl 
gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių 
galima permatyti visą žmogaus kūną.

Turi šimtus padėkavonių už išgydymą nuo 
visokių ligų. Gyduoles siunčia toliau į kitus 
miestus ir miestelius Amerikoje, Kanadoje, 
Anglijoje ir į kitas šalis. Visuomet kreipki
tės ypatiškaiarba laišku ant tikro adreso taip: 

Dr. Ignotas Stankus 
k 1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Užlaikau krautuvę vyrišką aprėdalų, skrybėlių, Sevcrykų ir 
batų, del moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

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

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

AntH

baro

tanti vertę geros

Reikalauk S-O-L-O

SUV. VALSTIJŲ PREZI
DENTO PROKLEMACI- 

JA.
Artinasi laikas, kuriame 

ilgais metais tradicija pa
švęstu papročiu mes, kaipo 
tauta, įpratę padėkoti Visa- 
galingam Dievui už įvai
rias. Jo geradėjystės it ma
lones, suteiktas mums, kai
po visuomenei. Praėjusieji 
metai pasižymėjo ypatingu 
būdą Jo maloningos ir ge- 
radėjingos Apveizdos apsi 
reiškimais.

geriausia
Žmones supran

ruginės degtinės
orderiuoia SOLO
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra

i padaryta degtine iš
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metą sendinta
balto ąžuolo bačkose pirm

suteikimo publikai
miniai švelnios

prieprovos daro 
SOLO degtine

geru vaistu
šeimyną

tai geriausias gėrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai.
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Tananevicz Savings
Jonas M. Tananevičia - savininkas

3249-3253 South Morgan Street,

Bank
Chicago, III.

Taupyk - čedyk - pinigus.
--.................... ■ ... . ....... - ........... J

Vienas Amerikos bagočius sako, kad pora pirmų šimtinių sučėdyti yra sunkiausia, bet paskui jau čėdyt tai lengvas dalykas. Kaip 
sučėdysi tūkstanti, kitas tūkstantis ateis daug lengviau,kaip sučėdysi penkis tūkstančius, kiti penki tūkstančiai ateis ką beregint.

Tiktai reikia taupyti - čedyti.
Jaigu netaupysi, tai neišmoksi taupyti. O kas neišmoko taupyti pinigus, tas jų niekad neturės. Jaigu tokiam ir iš dangaus išpultų keletas šimtinių, tai tokie pinigai jam naudos neat

neštų. Tokie pinigai pas neišmokusi taupyti (čėdyti) neaugtų, bet tuojaus išdiltų.

’ ■ i

Vien tik sutaupyti - sučėdyti - pinigai auga.
Kada žmogus atidėdamas nors po doleri kas nedėlia, sudės savo pirmą šimtinę, tai jis jau žinos, kaip sutaupyti antrą, jis jau žinos, kaip auginti savo pinigus.

Taigi taupyk - čedyk - pinigus. Dek savo gyvenimo pamatą.
Šitoj pačioj nedėlioj atnešk savo pirmą doleri i musų saugią banką, pasiimk sau bankinę kningutę ir pradėk rupinties, kad tavo pirmoji šimtinė išaugtų. Kai rūpinsies, tai ji išaugs, 

kai taupysi, tai sutaupysi. Dėti pinigus reikia i saugią ir tvirtą banką.

Lietuviai šiandien neturi saugernes bankos kaip TANANEVICZ SAVINGS BANK.
Tananevicz Savings Bank yra išmintingai ir atsargiai vedama banka. Per penkioliką metų ši banka augo, kol išaugo į didžiausią lietuvių banką, ir šiandien visi atsargus lietuviai tik

tai Tananevičiaus Taupamojoj Bankoj laiko savo pinigus.

Jeigu esi atsargus, dek pinigus tiktai į TANANEVICZ SAVINGS BANK.
MUSŲ BANKA PATARNAUJA ŽMONĖMS ŠITUOSE DALYKUOSE:

DUODA čekių kningeles, su kuriais, tais čekiais, galite apmokėti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra geriausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo kontrolės 
biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių šiandien negali atsakančiai savo biznį vesti. PRIIMA pinigus taupymui ir moka 3 procentą metams. SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chica- 
gos mieste. PERKA ir parduoda namus ir lotus. ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir ame
rikoniškus ant ruskų, taippat ir pinigus visų kitų viešpatysčių. SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir parduoda šifkortes ant visų linijų. PADARO Doviernastis, Af
fidavits ir visokius kitus rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos konsulį, ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon. PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiau
siai įrengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti. APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakandus ir tt. PERKA ir PARDUODA morgičius, suteikiant 5- 
tą ir 6-tą procentą.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898 m., ir per teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į žymią instituciją. Todėl, turint kokius nors bankinius reikalus, 
kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai išpildyti.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, ketvergais ir subatomis nuo 8 ryto iki 9 v. vak.; panedėliais, seredomis ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 v. vak.; nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

Halsted Furniture Co.
1936-1958 SO HALSTED ST., tarp 19 ir 20 gatvių

Didžiausia Rakandu Krautuve.
Ant West Side; rakandai, kaurai ir pečiai. Pinigais arba iš'mokesčiu.

|B MŪSŲ METINE PADĖKOS
P-nas V. Makaveckas, ve

dėjas. Ateik ir pažiūrėk. 
Apsieisiu su jumis gerai 
kas link kainos ir išlygų ir 
duosiu puikią dovaną.

Čia išvardijame keliatą iš 
daiktų ant pardavimo.

Šis didelis vįyimuį 
gvarantuotas 20-čiai 
gerai kepa ir šildo.

pečius,
metų, 
Tiktai

$18.95.

Ši didele plieno lova aukso 
parves arba mėlina. Yra pa
togi. Verta $12.00. Dabar

. $6.49.

Si patogi supamoji 
padaryta iš ąžuolo. Kainuo
ja tik

$1.79.

kėdė,

Ši didelė odinė kanapa, su 
drūtomis, geromis sprendži- 
nomis, kokia ant paveikslo 

Tik $7.95.

DIENOS PROKLAMACIJA.
K3&

KURKĘS DUODAME DYKAI!
Vertingiausias kostumeriams dalykas visuomet yra Continental drapanų krau

tuvės gerumas, bet štai DABAR atėjo laikas, kada gaunate DIDŽIAUSIĄ METŲ 
VERTYBĘ. Mes duosime jums puikią gyvą kurkę prie kiekvieno pirkimo už $10 
ar daugiau. Dabar jums laikas pirkti. Pasirinkit sau žieminių drabužių eilę ar 
overkotį , puikių vyriškų išsirengimų, skrybėlių ir vaikams drabužių — visuomet 
viskas kuogeriausia ir kuopigiausia. Eik pirktų TUO JAUS ir gausi Padėkos Dienos 
pietus DYKAI.

fiteik-mes duodaniG Kuries Kaip tik flaDar.
Kampas Milwaukee ir Ashland Avė.

Didžiausia 
Didmiesčio 
Drabužių ir 

Batų 
Krautuve.

Atvirais vaka
rais: įtai
kė, Ketverge 
irSubatoje ir 
Nedelioj iš 

Ryto.

few
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KATALIKAS

Bell n A H System
Ingyk paprotį taupytį Klein Bros, stam- 
pes. Duodame $2.50 pinigais arba $3.00 
prekėmis.

HM
H

i Mes turime daugiau Lietu
vių klerkų, negu koki kita 
krautuve Chicago).

i_ _

Atgal in Sodžių
Long Distance telefonas atlieka nuostabius daik
tus padaryme Amerikos ukius maloniais ir pelnin
gais. Daug kame telefonas prigelbsti sodžiaus vy
rams ir moterims. Jis prigelbsti miesto vyrams ir 
moterims kooperuoti su sodiečiais ir tas abiem iš
eina ant naudos.

Moterių geros rūšies švarkai, pigiau 
negu paprastai.

Geriausias pasirinbmas naujų, madnų, žieminių 
svarbi, gražiai pasiutų iš geros materijos.

TIKTAI $28.00 IK EUROPĄ.
Reguleriai plaukinejimai, bevieliais teleg
rafas, d u bei tuvi šriubai, pigus geležinke
liais parvažiavimas į R U SIJĄ.

Kajutes $45.00
New York . . . 13 Broadway
Chicago . 140 No. Dearborn St.
Philadelphia . . 422 So. 5th Street
Minneapolis . . 37 So. 3d Street

Pigiau los kainos iš Europos.

Didžiausią lietuvių laikraštį 

“KATALIKĄ” 
gausi vieną menesį 

DYKAI
Jaigu užsisakysi jį dabar.

Gamintojas ir sunaudot o jtis. sodniniukas, perkup- 
čiai, vertelgos, vaizbininkai ir miesto wholesele- 
riai, gyvuliu verteiva ir pienininkas visi pasigauna 
Long Distance telefono.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

> - CIGARETTES
10 FOR 5c .

Geriausias iš visų rųšių
TYRAS—TIRŠTAS— 
UŽGANĖDINANTIS

Ypač gera rūkyti tą, kurs 
yra “šauniai geras”.

EB O

JAU LAIKAS UŽSISAKYTI VISIEMS 
LIETUVIAMS

MOKSLEIVIS
VIENATINIS AMERIKOJE LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MOKSLEIVIŲ LAIKRAŠTIS, LEIDŽIAMAS A.L.R.- 
K. MOKSL. SUSIVIENIMO LĖŠOMIS KAS MENUO.

Paremkite, brangus tautiečiai, musu jaunos, tik-ką atgyjančios moks
leivijos, organą! Skaitydami tą laikraštį, susipažinsite arčiau su 

musą moksleivijos idealais, su jos troškimais.

KAINA METAMS TIK $1.00
Vinas numeris siunčiamas yra pamatyti veltui.

Kreiptis reikia “Moksleivio” Administracijon tokiu adresu:

Mr. JULIUS KAUPAS,
507 Lincoln Ave., Valparaiso, Ind.

M-WELLER 
REO. □ s pat arr 

ALCOHOL 4 0'/. 
^EA’RICHTER 8Caz? 
vX NEW YORK ZŽ

remedy 
FOR 

RHEUMATISM 
GOUT - (NEURALGIA 
LUMBAGO - COLDS 
PAI NS- DAGU ACHES 
SPRAINS A BRUISES

/ Neduok \ 
į apsigauti pa- 

mėgždžiojimu. šis 
yra tikrai tikras.

Gali pažinti pagal iii 
karą.

Kaukazo avių vilnų jįvarkai — moterims ir 
mergaitėms, turi dailius kalnierius, patogias 
rankoves, gražius dažytus satino pamušalus 
— vertė $25.00, už

$19.98

Puikus plušo švarkai, naujausių madų, su ge
ru satino pamušalu, numažinta kaina.

$25.00
Tikrai Uralo avių vilnų švarkai, 54 col. il
gio, didelė šalka-kalnierius geri rankovga- 
liai, dailus satino pamušalas, visokio didu
mo.

Mėliui; vilnį; 
mu ir formų, 
nutrimuotos.

$28.00
muftos ir šarfai visokių didu- 
su gražiais pamušalais, dailiai

$8.98

Vyry nepaprastos rūšies siutai ir 
švarkai už numatytą kainą.

Labai gerai pasiutas, 
kiaušių Įvairumų 
siutai, vėliausios 
Del žemų, augštų

geriausia medžiaga, pui- 
išsirinkimui. Vyrų vilnoniai 

mados, baterijos ir audeklo, 
ir normalių vyrų.

$20.00
Vyrų viršutiniai švarkai, padaryti i, 
nų, nulton kersey, 
50 coliu ilgumo, 
na iki $30.00. “

PATOGIAUSI PEČIAI.
šie pečiai yra geriausi ir vė
liausiai patobulinti; padaryti 
iš geriausios geležies, visos da- 
lįs kuopatogian padarytos, di
deli 
kur
gų

puodai, didelė keptuvė, 
puikiai kepama, turi pato- 
plieno klozetų. Dabar

$47.50

chinchilla 
didumo nuo 

Dabar

$20.00

gerų vil- 
ir tt. 46, 48 ir 
34 iki 44. Kai-

Siuvamosios mašinos po 
$19.50.

Siuvamosios mašinos, ge
riausias mechanizmas — 
plieniniai pridėjimai —:dč- 
žė padaryta iš ąžuolo, 5 
stalčiai.

S 19.50
Pinigai arba ant išmokes- 
čiŲ.

CANALPQRTAVE

IšSISIŲSDINK ŠIANDIEN.
TIKTAI $1.00 DOLERIS.

Kiekviename lietuviškame name privalo rastis Edmundo Steponai
čio raštų kninga. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų musų jaunųjų 
rašytojų, kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių 
visų pirmiausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės 
sąmonės, bet ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos 
Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už $1.00 pas:

AL. STEPONAITIS,
184 Atkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

‘‘Kataliko’’ redakcijoje ir visuose kituose kningynuose ir krautuvėse 
_________________________________ _____ ______ Reikalaukite visur.

Reikalaujama agentų kiekvienoje lietuviais apgyventoje vietoje. 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas.

H a ■ SPECIALISTASDaktaras Wissig
Gydo pasekmingai visokias ligas vyrų ir moterų be skirtumo kaip 

yra senos ir pavojingos.
Išgydė ’Ūksiančius ligonių. Gydo pisekminerai sekančias litas: vi 

sokius nesveikumus kūno, pilvo, plaučių, nerviškas ir chroniškas, Kurios 
gymdo visokius nesmagumus kraujo ir odos, gydo sk udulius, išbėrimus 
kraujo užnuodyimą, reumatizmą, galvos skausmą, vidurių skausmą, ko
sulį, skau-mą gerklės ir visokius s aptus nesvni ,umus cyrų ir moterų,

Jeigu kiti jus negalėjo išgydyti, rodijam jums eiti pas jį, o patys 
persitikrinsite, Ue* gero jis jums gali pada yti.

—Duoda rodą DYKAI—
Duoda pats savo gyduoles ir gydo jis su pagelba naujausių ir bran 

giausių elektriškų aparatų, kurių kiti daktarai neturi.
VALANDOS: kiekviena diena nuo 10 iki 12, nuo 3 iki 4 ir nuo 6 

iki S po piet. Nodėlioms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 18th St., kampas Wood St. (viršum če- 
vervt-ų storo). Phone Canal 3263

STANLEY'S BUFFETAS IR PUII RESTAURACIJA
STANISLOVAS K. GLOMSKIS, - SAVININKAS

Franklin 3972 116-118 N. LaSalle St. Phone: Aut 34041
PRIESZAI MIESTO SALK

Kada busi mieste, užeik pas mane. Gert VALGIAI, GĖRIMAI IR CIGARAI.

*******

Telefonas Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 

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

Nuo 9 ryto iki 121-6 iki 9 vakare. 
Nedel. nuo9iki 12 popiet: nuo 6 iki 8va’:.

* * ** *
* * *

Tel. Canal 285
K. KATUTIS, 

Lietuviškas Grab orius.
710 W. 18th St., Chicago, Ill.

Acme Gem kaip Deimantas

SACME GEM nėra 
padirbtu kad nu
rodytu kaip dei
mantas, bet yra 
tikras akmuo kuri 
pereina kritisz- 
Jūausi egzaminą“ 
\ojiina, kaip ir tik
ras deimantas. Su 
juo gali pjauti stik- 
nn H ir jisai.ugnyj pa-

n buti degintu, ir 
per savo dideli kie

tuma užlaiko žibanezius spindulius ant vi
sados. Mes per trumpa laika prisiusime 
moteriszka arba vyriška čysto aukso žiedą 
su !4 karatu Acme Gem, C. O. D., tam.ku
ris prisius mums $3.oo. Pricines žiedą I j 
egzaminuok visaip jei nerasi tokiu kokiu 
mes sakom, sugražink musu kasztu, ir mes 
sugražinsime jums inmoketus pinigus, 

Placziau norinti žinoti, apie Acme Gem 
raszykit mums, mes prisiusime Katalioga 
už dyka.

PUPAUSKY BROS., Jewelers
3114 S. Halsted Street, CHICAGO, ILL.

----------

Nauja Lietuviška

Ai atidariau naują lietuvišką 
Aptiek). Aš užlaikau Severo* gy- 
duekle*, Ir garianšlą Trajanką ir 
geriausius rusiškus lašus. Aš taip 
pat užlaikau visokias žoles iš seno* 
ISvynSs. Ateikite persitikrinti.

F. FRANK, Aptiekorlu* 
3463 S. Halsted st. arti 33 g» 

Telefonas Dreves 2773

Rittenhouse and 
Embree Go. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

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

Ar Sknifei Kada Laikraštį "LIETUVA?”
Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyči i (r paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svht'i, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $21.00, pusei metų $1.00.

Ra >yk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted SI., CHICAGO, ILL

Telephon Yards 2750
Pirmos klasos karčema.

Turiu geriausių gėrimų, o cigarai, 
tai net iš pat Kauno. Salė veselijoms. 
susirinkimams. Čia panedėliais, u- 
tarninkais ir ketvergals mokoma Bok- 
ti. šokiai prasideda 8:00 v. v.

T. Radavičia,
936 W. 33rd. St., Chicago, IU.

W. TAROS 41H
** w KLAUSK 

>©-4cXp,N 
CIGARU
nes padirbti i si 
gerausio tabake

Jos. Bartkowlak, Itzdirbsjii, 
4934 Si Pauliu SL. GHICABO, ILL

J. W. Zacharewicz
NOTARAS

Ittiria abstraktus perkaattaM 
namu* Ir padirba visus kltokfaa 
legališkus dokumentus, Ameriko
niškus ir Europi akus, Asekuruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono atsa 
kančiose kompanijose ir skolina 
pinigus ant pirmo morgičiaua.

Kreipkitės prie tantieczio kuris TT» 
atssŪnUs o visados gausit teistas* pa
tarus vima, PriessaiSsv. Jurgio Man. 
911 W. 33rd St. Tel Yard M23

Kas dabar užsimokės “Kataliko” prenumeratos 
už vienus mc*-us du doleriu, tam prenumeratos lai
kas bus skaitomas nuo naujų metų, o laikraštis bus 
siunčiamas nuo šių metų gruodžio m. 1 dienos, taigi 
vieną mėnesį “Katalikas” eis dykai. Prie to visos 
“Kataliko” dovanos, kaip buvo duodamos, taip ir 
dabar bus duodamos.

Dabar laikas naudoties šita proga. Šituo mėnesiu 
kiekvienam naudingiausia yra išsirašyti “Kataliką”.

Siųskite tuoj aus prenumeratą adresu:

J. M. Tananevičia
3249 So. Morgan St Chicago, IL.

Ant išmokeščio po 5c kasdien!
Jums prisiusime dailų 14 k. aukso spastas 

(14 k. gold filled), laikrodį su retežėliu (len- 
ciugeliu) su geriausiais viduriais Elgin arba 
Waltham, gvarantuotą ant 20 metų.

Del paaiškinimų indėk krasos ženklelį ir 
rašyk.

American Watch Co.
345 E. 9th St. New York, N. Y.

Salin nusiminimasl 
Gramofonas ant išmokeščio 

po 10c. kasdien.
Jei apsiimate mokėti po 

10c. kasdien, tai išsiųsime 
jums ant išmokeščio labai 
dailų gramofoną sykiu su 
16 rekordu (32 šmoteliais) 
visokių dainų, šokių, valsu, 
polkų maršų ir tt. kuriuos 
patįs išsirinksite. Gerumas 
gramofonų GVARANTUOJA- 
MAS raštu. IŠSIUSIME 
NAUJUS SPECIALIUS RE
KORDUS LIETUVIŠKUS 
LENKIŠKUS, RUSIŠKUS ir 
MAž-BUSIšKUS. Rašykite 
tuoj reikalaudami katalogu 
ir paaiškinimų indėdami kra
sos ženklelį atsakymui.
LIBERTt COMMERCIAL 00. 
233 E. 14th St. New York.
SBIHB

Liaudies Dainos
SOLO BALSUI IK PIJASUI

Sutaisė PETRAUSKŲ JUKAS
1. ŠIŲ NAKCIALY (dzūkiška) ....................................................
2. a) JOJAU DIENĄ (aušgtam balsui) ........................................

b) JOJAU DIENĄ (žemesniam balsui) ..................................
3. KO LIŪDIT, SVETELIAI? ....................................................... .
4. SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ ....................................... .........
5. VAI Aš PAKIRSOIAU ................................................................
6. Už ŠILINGĖLĮ .......................................................................... .
7. DOVANOJO (dzūkiška) ...........................................................
8. SKYNIAU SKYNIMĖLĮ ............................................................
9. TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA................................................. .
10. SAULELĖ RAUDONA ..............................................................
11. LIHGO (latviška) ...................................................................
"Liaudies Dainas’’ užsisakydami pinigus siųskite sekančiu adresu:

J. M. TANANEVICZ,
3249-53 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILL.

30c.
60c.
60c.
20c.
20c.
20c.
30c.
15c.
15c.
15c.
25c.
15c.

“KATALIKO” KNTNGYNE GALIMA GAUTI SE- 
KANČIAS LIETUVIŠKAS ATVIRUTES (POSTAL- 

KORTES),

Kaina kiekvienos 3o. dvi už Bo.

1.
2.
3.

Mindaugas Lietuvos Karalius.
Keistutis Lietuvos Didis Kunigaikštis.
Vytautas Lietuvos Didis Kunigaikštis.
Vilniaus Katedra.
Gelgudų pilis (Kauno gub.,) stovi ant Nemuno Kran

to netoli Jurbarko.
Kunigaikščio Vytauto bokštas Trakuose, 
Geležinkelio tunelis pas Lintvarius.
Medininkai (Vilniaus gub.,) Sv. Kazimierio laikų 

pilis.
Lydos pilis. (Vilniaus gub.,) pastatyta D. L. K. Ge

dimino 1323 m. Ant Lydėjos Kranto. Pilį išgriovė 
ir sudegino 1710 m. Švedų Kar. Karolius XIL

10. Rokiškio bažnyčia.
11. Lietuvis su savo šeimyna iš Trakų pav.
12. Kunįgaikščio Kęstučio pilies griuvėsiai Trakuose.
13. Augštaičiai (Visoko-Litovsk.) Gardino guberni

joje.
14. Lietuviškas namas.
15: Siesikių rūmas (Kauno gub.,) yra netoli nuo seno

binės Dievaltavos.
16. Lucko pilis prie Styro ir Glušco upių, Volinijoje.
17. Raudonas (Kauno gub., — Senobinė pilis stovi ant

Nemuno kranto, 1384 m. D. L. K, Vytautas ėmė 
jų nuo kryžeivių.

18. Viliuonos miestelis, ant Nemuno kranto (Kauno
gub).

5.

6.
7.
8.

9.

10
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. Pętr. MdMjaustas, pirm., 
; »W ~ 33rd St.

JUOZ, Szidlauski. vjce-prez. 
94S W. 35 Place

Ant. Kasparas, Prot. Raštin. 
3416 Auburn Ave.

D. L. Kadzievski' Fin, Sekr.,
1909 W. 20th St.

Marį. Kadzievskis, Kas. 
2118 W. 20th St.

REŽISIERIUS TEATRU, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

APMN18TRACWA DR-STĖS ŠV. 
STANISLOVO V. ir K.
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave.
Joseph J. Jusčius Pagelbinin.

1765 Ogden Ave.
Frank Rauba, Raštininkas 

6064 Lafayette Ave.
Jurgis Brazauckas, Fip. Rast., 

4530 S, Wood St.
A. Beržinskis, Kasierius, 

4600 S. Paulina St.

WA1":,, 1 . rr-.. -. •

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ.
L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OF 
LAKE.

Jonas Klimas, Pirmsėdis.
1853 W. 45 St.,

Vincas Petkeviee, Pagelbininkas
4403 S. Honore St.

V. Szarka, Prot. Rašt.
4540 So. Honore St.,

Jonas Barkauskis, Fin Sekret.
4628 So. Wood St.

V. Jasulaitis, Kasierius.
4514 So. Paulina St.,

K. Trakšelis, Gvardijos Generolas.
4557 S. Hermitage Ave.

L. Bonevičia, Gvardijos Maršalka.
1849 W. 45 St.,

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

3249 So. Morgan Str., 
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

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

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

425 S. Grant St.
* J. Ažis Pagclbininkas, 

130 Stanton St.
K. Kučinskas, Fin. Rast.,

141 Park Ave. ,
P. Aceviče, Bastin, Prot.

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 
138 S. Meade St.

J. Aušura, Glob. Kasos, 
159 Reese St.

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV. 
JONO KRIKŠTYTOJO.

S. Stanevičia, Pirmininkas, 
858 W. 33rd St. 

Jonas Sagauskis, Vice-Pirminiukas, 
3325 So. Morgan St.

Jurgis Sereika, Prot. Rašt. 
3221 Illinois Court.

Jonas Kazukauskas, Fin. Rašt.
Jonas Zylvitis, Išdininkas, 

841 W. 33rd St.,

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

J. žalandauskas, Pirmininkas.
4545 So. Lincoln St.

Pr. Stasiulis, Vice-pirm.
4525 So. Paulina St.

J. Pelekas, rast.
1803 W. 46th St.

J. Vaiskia, Knygvcdis.
4525 So. Wood St.

St. Anučiauskis, Iždininkas.
' 2511 W. 45th Pl.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKESBABRE, PA.

Jurgis Ažis, Pirmininkas.
13 Collins Str.

Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str.

■Ulvestra Pileckis, Prot. Raštininkas.
462 E. Siuth Str.

Antanas šeškeviče. 1 Finansų Rašt.,
503 New Grand Str.,

Petras Aceviče. 11 Finansų Rašt.
60 Sheridan Str.

Jurgis Rėkus, Iždininkas.
138 S. Meade Str.,

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str.,

Win. Mautvila, Maršalka.
192 Almond lane

Skolinamo pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo 
Narių ant pirmo morgičaius (Mort
gage) su peržiūrėjimu visų popie
rų.

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

710 W. 18th St.
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

3247 Emerald Ave.
Phones:—Yards 2716 — Wabash 200. 

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

Draugija ‘,Dailydes” laiko savo 
susirinkimus kas po pirmam pirma 
ket vergą ir po 15 pirma ket vergą 
vakare I. Mikalaujuno svetainėje po 
No. 2334 So. Leavitt St. Kampas 
23 Pl. 7 vai. vakare.

(36-49)

Dr-stč šv. Stanislovo V. ir Kank.
Laikys savo mėnesinį Susirinkimą 

nedelioj 9 d. Lapkričio. 1-ma vai. po 
piet. šv. Kryžiaus parapijos svetai
nėj. 46 ii- Wood gatvės.

Fr. Rauba, rašt.

ANTRAS BALIUS IR TEATRAS!
Parengtas Draugystės šventos Ci

nos Panų Ir Moterių. Bus lošta dvi 
komediji: “Medicinos Daktaras” ir 
“Nieko Be Priežasteis” Po teatrui 
puikus Balius ir Lekiojanti Krasa. 
Nedelioj, 9 d. Lapkr. (Nov.), 1913 m. 
švento Jurgio Svet., 32nd PI. ir Au
burn Avc. Teatras prasidės 7 vai. vak. 
Sveitaiuč bus atdara 5 v. vak. In
žauga 35c ir aukščiau.

Nuoširdžiai užkviečiame visus be 
skirtumo kaip ženotus, taip pavie
nius — kavalierius ir paneles atsi
lankyti musų vieną puikiausių balių. 
Muzika yra užkviesta kuogeriausi ku
ri grajis visus šokius be- skirtumo. 
Taipos-gi lekiojanti krasa ir kitokios 
zabovos. Pasitikėdami Tamstos atsi
lankysiant, pasiliekam Su pagarba

Komitetas.
(44-4.5)

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WILKES-BARRE, PA 
Adomas čikauauskas, Pirmsėdis.

78 Lee Tark Avė.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

li. 'F. D. No. 1 Box 172 
Alex Ccrbauskas, Fin Sekr., 

78 Loe Park A ve.
Frank Zatautis, Kasierius,
R. F. D. No. 1 Box 171.

“KATALIKO” KLIUBO
administracija.

EDWARPSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

416 Main St.
Jonas Kučinskas, Bastin., 

238 Slocum Ave.

S. L. R. K. P. D. A. CENTRO VAL
DYBA

Kaz, Vaškevičius, pirmiu.,
184 New York Avė., 

Newark, N. J.
M. Akialis, Išdininkas, 

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

... _Gh.,..Uxbonas, Sekretorius, 
261 Broadway,

So. Boston, Mass.
J. Janušaitis, Išdo. glob.,

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

J. Raudonaitis, Išdo glob. 
245 Devoc Str., 
Brooklyn, N. Y.

DEŠIMTAS METINIS KEPURINIS 
BALIUS!

Parengtas Draugystes šv. Mykolo 
Arkaniuolo II Nedelioj, 9 Lapkričio 
(Nov.), 1913 m. Atlas Svetainėje 
1436-40 Emma Str., arti kampo Mil
waukee Ave. ir Noble Str. Pradžia 
2 vai. vak. po pietų. Inžauga 25c. po 
rai. »

Užkviečiam visus Lietuvius, Lietu
vaites, senus, jaunus ir. mažus, atsi
lankyti ant musų Kepurinio Baliaus. 
Kurios paneles ar moterėlės atsineš 
nąvatuiausias kepures gaus dovanas 
geros vertes, tiktai, meldžiamosios 
nepamirškit ir nepatingėkit pasida
ryti po uevatniausią kepurę, dovaną 
vis gausit. O da kasi puiki muzika 
griež puikiausius ir smagiausius lie
tuviškus šokius ir visi smagiai ir ge
rai pasišoksime, tik nepamirškite pa
siimti kepures: Kvičiam atsilankyti 
konoskaitlingiausiai, o mes pasisteng
sim visus svečius priimti konogeriau- 
siai. Kviečia visus Komitetas.

(44-45)

širdingai kviečiame visus be skir
tumo atsilankyti šin iškilmingan ba
linu, kur bus įvairių gėrimų ir kve
piančių cigarų. Atsilankiusieji nesi
gailės atėję. Linksmai laiką pralei
sto. Bus gera muzika, kuri grajis 
visokius lietuviškus šokius. Jaunimas 
linksmai pažais. Kviečia Komitetas.

Pasarga nariams.
Visi minėtos dr-stės nariai privalo 

atsilankyti šin balium. Nariams į- 
žanga dykai. Nebuvusieji užsimokės 
už tikietą 50c. be išsitoisinimo.

B. Butkus, Prez.
A. Mosteika, rašt.

(44-45)

4-TAS DIDELIS TEATRAS IR 
BALIUS!!

Parengta DR-STĖS JAUNI
KAIČIŲ ŠV. ALOIZO. Stato sce
noje 1 akto komediją ‘‘CONSI
LIUM FACULTATIS” Nedelioj, 
23 d. Lapkričio (Nov.), 1913 m., 
Šv. Jurgio parap. svetainėje, ant 
32ro PI. ir Auburn Av. Pradžia 
7:30 vai. vak. INŽANGA 25c IR 
AUKŠČIAU.

Tikietai galima gauti “KA
TALIKO” RED AK., ir pas BI
RUTĖS DR-JOS ant Bridgepor- 
to. Ant West Side — M. J. TA- 
NANEVIČIAUS BANKOJ, 670 
W. 18th St.

Širdingai užkviečiame visus, lie
tuvius ir lietuvaites, kaip jaunus 
taip ir senus, atsilankyti musų 
viršminėtan Teatran ir Baliun, 
nes šitas Teatras yra vienas iš 
puikiausių. Bus pirmą kartą loš
tas ant Bridgeporto.

Po Teatrui bus “LEKIOJAN
TI KRASA”, ir PUIKUS BA
LIUS, kur visi galės smagiai pa
sišokti ir pasilinksminti.

Su pagarba 
(45-46-47) KOMITETAS.

TEATRAS! IR BALIUS!
Lietuviu Drabiuinku Draugijų A- 

merikoje Scenoje statoma Pirma Kar
ta Chicago j “Ižgama” dvejos aktose 
Drama Nedėliojo., 16 d. Lapkričio 
(Nov.) 1913 m. Poliak Zwionzck Sve
tainėje, 1315 N. Ashland Avc., nuo 
Milwaukee Avc., 2 Blokį šiaure Pra
džia 6-ta vai, vak., Tikietu kaina 25c, 
35c, 50c, Ypatai. Komitetas

(46-46)

Reikalinga Mergaitė į dentisto o- 
fisų. Turi mokėti lenkiškai ir lie
tuviškai.

3249 So. Morgan St.
(45-46)

Paieškojimas. Atvažiavo Valerka 
Sibieka pas Aną Sibieką. Bet, at
važiavusi ant adreso, jos nerado. To
dėl Valerka Sibieka tegu kreipiasi j 
Tananevicz Savings Bank ir gaus a- 
dresą Onos Sibickos.

Paieškai! savo draugą Jono Eicziaus 
Paeina iš Kauno redybos, Raseinių 
pavieto, sodžiaus Balandių. 10 metų 
Amerikoj. Pirmiau gyveno Chicago, 
UI. žinančių kur jis yra meldžiu man 
pranešti, už ką busiu pranešusiam la
bai dėkingas.

Petras Laukis,
12216 Union Avė., 

West Pullman* III.
(45)

Paieškai! švogerio Vinco Petraičio, 
Kauno g., Raseinių p., Nemakščių p., 
Snieltinų K. Gyveno Chicagoj. Turiu 
svarbų reikalų.

S. Norbutas,
1219 A. N. Cazzave St. St. Louis, Mo.

(45)

Paieškau Juozo ir Prano Druske- 
kenių, Kauno g., 'Telšių p. žedekių 
par.; taip-gi paieškau P. Petrausko 
Sedos miestelio.

Juozas Terbc,
26 Washington St. Nashua, N. H.

PINIGAI KAZIMIERUI VALAI
ČIUI.

Kazimieras Valaitis, Martyno 
Valaičio sūnūs, gali gauti nema
ža pinigu. Tegul Kazimieras Va
laitis kuogreieiausia atsikreipia Į 
“Kataliko” išleistuvę. Jeigu kas 
ji pažįsta, tegul jam apie tai 
praneša. Kazimieras Valaitis gy
venąs Amerikoje jau keletą me
tų.

ANT PARDAVIMO.

PASARGA: “Už korespondencijas, 
pgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
teatsako ’

ADMINISTRACIJA ©R STĖS ŠV. 
MATEU8O APAŠTALO.

Bcn. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

St. Stoueviče, Vice-Prcz.,
858 — 33rd St.

Nikoliams Overlingas, Rašt. Prot., 
3245 S. Morgan’ St.

Antanas Kasparaviez Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius

ŠV. MYKOLO DR-STĖS WILKES 
BARBE, FA. ADMINISTRACIJA. 
Silvestras Pilieekas, Prezidentas, 

462 E. South St.
Antanas šeškovičįus, Vice-prezidcn.. 

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

34 Logau St.,
Kazim. Deltuva, Finansų Sekr. lm

96 Logan St.,
Jonas Liųukus, Finansų Sekr. 2-ras, 

425» S. Grand St., 
Juozas Šnipas, Kasierius, 

386 Now Grove St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JURGIO KAREIVIO K. WILKES 

BARRE, PA.
J. Laukus, I’rcžidentas. 

425 S. Grant .St.
J. Stanciku, Vice-prezid.

- ' 57 Oak Lane.
S. Pipe kis, Prpt. Sekr., 

462 E.' South St.
J. Daunys, Kasierius, 

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

34 pogan St.
J. Aųękąitis, .U Eiu. Sekr., 

Now Grp va St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas’ Butkus', Pirmsėdis, 
840 W.' -33rd St.

John P. Evaldus vie-pirmin. 
3^47 ĖmeĮald Avė.

Ant. Mostelta, Protokolų Bastin. 
821 — 38rd PI.

Vine. Grigaliūnas, Finansų Baštinink. 
1717 So Canal St.

Jonas Bijunskas, iždininkas,

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKI! PINIGUS!

“Keistuto” Paskolijimo ir Buda- 
ojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.
Nauja 50 Serija prasidėjo Ketverge 

Lapkričio (Nov.) 6 1913. Susirinkimas 
.tsibuua kas Ketvergas 8-tą vai. va- 
.are Juozą Ridiko svetainėje 3251 
.llinois Court, kampas 33čios gatves.

Akcijos kaina 25e. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą 
akcijų. Akcijos užsibaigia už 6'4 
aetų ir kiekviena akcija atneša 
400.00.

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

Ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia iš 
visų lietuviškų Spulkų Chicagoje.

Virš minėta Draugija (Spulka yra 
po priežiūra valstijos Illinois ir yra 
.ėdama pagal tiesas valstijos.

Skolinamo pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba statymo lia
nų, aut pirmo morgičiaus (Mort

gage) su peržiūrėjimu visų popierų.
Su godone,

Bcn. Butkus, Prezidentas
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

3247 Emerald Avc.
Phones: —Yards 2716 — Wabash 2200.

Juoz. Ridikas, Kasierius, 
3151-3253 Illinois Court.

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

“Lietuva” Paskoliuijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

40 Serija prasidėjo Utarninke Lap
kričio (Nov.) 4 - 1913. Susirinkimai at
sibūva kas Uturninkas 8tą vai. va
kare Doin. Šėmaičių svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kole
tų akcijų j mokant po kelius cen
tus arba dolerius j savaitę, gauna 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožnas akcija užsibaigia už 6'zį me
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės priirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) y- 
ra po priežiūra valstijų. Illinois ir 
yra vedama pagal tiesas valstijos.

PIRMAS VAKARAS.
Lietuvių Mot. Apšvietus Draugijos 

Subatoje 8 Lapkričio (Nov.), 1913 
m. M. Meldažio Svet. 2244 W. 23rd 
1’1. Pradžia 8 vai. vak., Inžauga 25c 
ir augščiau.

Gerbiamieji malonėkit atsilankyt į 
musų parengtąjį vakarą, manom, kad 
busit pilnai užganėdinti iš žemiau 
nurodyto programo.

PROGRAMAS.
1. Muzika brolių Sarpalių., 2. Pra

kalba A. Petraičio., 3. Piano. “Invi
tation to Dance”. Weber Impromptu. 
Išpildys l’-lė T. Maslauskaitė., 4. 
Chicagos L. S. vyrų choras dainuos. 
Akompanuos K. Katilius., 5. Piano. 
Meditation — by Morrison. Išpildys 
J’-lč S. Staniuliutč., 6. Dialogus “Gam
ta ir Vargdienė”. Išpildys l’-lčs N. 
N. ir X. X., 7. Daina “Vai pute pu
tė”. Šimkaus. P-ui M. B. Janušaus
kiene. Akompanuos 1’. Janušauskas., 
Išpildys aut smuiko F. Žemaituks., 
Piano akompanuos l’-lė J. Gružinskiu- 
te., 9. Dcklcniaeija l’-lė M. ž'emaičiu- 
tč., 10. Daina “Temsta Dienelė” St. 
Moniuško. Dainuos p-ui Sarpalienč., 
Akompanuos P. Sarpalius., .11. Sixo- 
phaus Duetas. Išpildys 1’. M. Zyg- 
montas ir Dobilas., Akompanuos 1*. 
Sarpalius., 12. L. S. S. 81-mos kp. mi
šrus choras dainuos. Akompanuos K. 
Katilius., 13 Stepuko Vodevilius V. 
Bursokas., 14. Aria iš operos “La 
Traviata” G. S. Verdi . Dainuos P-ui 
M. B. Janušauskienė. Akompanuos 
1’. Janušauskas., 15 Extra .................

I’o I’rogramui šokiai, žaismes ir 
skrajojanti krasa. Dvi paneli, dau
giausia gavusios atviručių, laimes do
vanas. Muzika griež brolių Sarpalių.

Sekantis 'Liet. Mot. “Apšvictos” 
dr-jos vakaras bus toje pačioje sve
tainėje, nedėliojo, 7 d. gruodžio. Sce
noje statoma “Orleano Mergele”. La
bai puikus veikalas.

Susirinkimai šios dr-jos būva pir
mą nedėldieuį kiekvieno mėnesio Fel
lowship svet., 831 33rcl 1’1. Moterįs ar 
mergaitės gali ateit prisirašyt. Laiš
ku kreipkitės į nut. rašt. Z. Kulvai- 
čiutę — I’oniškienę, 3120 Emerald 
Avc. “APŠVIETOS KOMITETAS.

DIDELIS BALIUS.
Dr-stes Saldžiausios Širdies V. Jė

zaus iškilmingas balius atsibus nedė- 
lioj lapkričio 9 d. š. m. Freiheit Tur
ner Salėj. 3417-21 So. Halstcd St.* 
Balius prasidės 5 v. v. Inžanga 25c. 
porai.

Gražus Vakaras
Parengtas Dr-stės “Aušros Vartų 

š. M. P.” Vyrų. Atsibus Nedek, Lap
kričio (Nov.) 9 d. 1913 m. M. Mel
dažio Svet. 2212-44 W. 23 1’1. Pra
džia 5 vai. vakare Tikietu Kaina 50c. 
,35c. ir 25c.

Kuoširdingiausiai yra kviečiami vi
si atsilankyti į šitą puikų vakarą, 
nes draugystė deda, kuogeriausias pa
stangas, kad piluiil “užganėdinti sve
čius Tureme atkreipti atydą Gerbia
mosios Visuomenės jog vakaras bus 
gan įvairus. Bus ‘lošiama dvi labai 
juokingos komedijos “Jaunikis” ir 
“Tanias Įpainiojo”, taipgi bus dai
nos ir Garsaus Stepuko Vodevilius. 
Po gražaus programo bus šokiai, skra
jojanti krasa ir įvairios žaismės. Gra
jis geriausia muzika, mums visiems 
žinoma Brolių Sarpalių. Ateikit o 
nesigailčsit. Kviečia. Komitetas.

(45)

DIDELIS GRAŽUS BALIUS
Parengtas Lietuvos Mylėtojų Drau

gystes Sub., Lapkričio (Nov.) 15 d. 
1913. Freiheit Turner Svet. 3417 So. 
llalsted. St. Pradžia 7:30 v. v., lu- 
žanga 25e. porai.

Jaigu nori gražiai praleisti liuosą 
laiką, puikiai ir smagiai pasišokti, 
pasimatyti su savo senais pažystamais 
draugais ir abelnai užmiršti savo 
kasdieninius rūpesčius, vargus ir ne
laimes, tai būtinai atsilankyk į šitą 
balių, čionai praleisi laiką gražiai, ir 
smagiai, nes mes priimsime kiekvie
ną atsilankiusį svečią maloniai ir 
draugškai kiekvienam visame patar
nausime. Kviečiu visus Komitetas.

DIDELIS BALIUS.
Parengtas Draugystes D. L. Kuu. 

Vytauto 9 dieną Lapkričio. 1913 m. 
P. česnos Salėje aut 4509 So. Pauli
na gatves. Balius prasidės 4 vai. v.

širdingai užprašome visus Lietuvius 
ir Lietuvaites ant to puikaus pasilink
sminimo. Busit visi užganėdinti.

Inžanga 25c porai.
, (4~»)

IR VĖL PERSTATYMAS.
Lietuvių Jaunimo Ratelis stato sce

noj labai puikią keturių veiksmų dra
mą nedelioj 16 d. Lapkričio, šv. Jur
gio salėj 33 g. ir Auburn av. Pradžia 
7:00 v. v. Po perstatymo balius.

Šis veikalas yra iš anglų kalbos su
lietuvintas. Tai atliko J. J. Zolp. Vei
kalas labai užimantis ir atsilankiusie
ji bus užganėdinti. Visiems yra žino
mi Ratelio gerai išsilavinusieji artis
tai. Tai-gi nepamirškit atsilankyti.

KOMITETAS.
(45-6)

PAIEŠKOJIMAI.
Paicškau brolio Juozapo Suugurdo, 

paeina iš Kauno g- Raseinių p. Rieta
vo p. Stumbrių s. Turiu didį reika
lą.

Pranus Saugurdas
4502 S. Honore St., Chicago, UI.

(41-2-3-4-5)

Reikalingos 5 merginos su patyri
mu pardavinėjime drabužių.

Oppenheimer J. & Co.
4700 Š. Ashland Avė.

Ant pardavimo. Namas su bizniu 
— bučerno ir groserno galima nu
pirkti už pigią prekęš labai geroj ap- 
gyventoj vietoj per lietuvių Grand 
Works, Ill.

Kas nori pirkti tai atsišaukyte.
TANANEVIC SAVINGS BANK 

3249-53 S. Morgan St. Chicago, Ill.

Parsiduoda pigiai saliunas. Biznis 
gerai išdirbtas. Parsiduoda del ligos. 
1616 S. Halsted St., Chicago, 111

’ (42-T-4) ‘ ‘

Parsiduoda du lotu ties Morgau ir 
35 St. Parsiduoda pigiai.

Jonas Miškinis,
930 W. 35th 1’1.

Parsiduoda groeeruė su visais ra
kandais (forničiais) arba be jų. Biz
nis eina gerai. Stovi labai patogioj 
bizuiavoj vietoj. Aplinkui (nėra ki
tų groeornių.. Galima gyventi su šei
myna nes yra keturi kambariai. Sa
vininkas nori urnai išvažiuoti į Lie
tuva, todėl nori tuoj parduoti. Ateik 
gausi pusdykiai.
3258 So. Morgau St. Chicago, 111.

ANT PARDAVIMO ARBA 
IŠRANDAVOJIMO.

Duonos kepykla (Bakery Shop po 
4617-19 S. Paulina St. Town of Lu
ke) įsteigta pagal paskutinių miesto 
reikalavimu. Du dideli pečiai, didelis 
štoravas pagyvenimas 7 kambarių. 
Greta didelis kiemas su daržinę—bar
nu 7 ‘arkliams ir pastogė del šešių 
vežimų. Kaina perkančiam arba ran- 
dojaučiani labai prieinama. Atsišauk
ti tuojaus pas

A. J. Beržyuski,

l’arniduoilai ■— Groseruū ir bučiar- 
iiė su 6 ruimų gyvenimu labai gero
je lietuvių, čekų ir kitų tautų ap
gyventoje vietoje. Biznis per 25 me
tus gerai išdirbtas gerame padėji
me ir turi visas vigadas: elektros 
fanas, registerls, bankas, telefonas, 
geras arktis, pakinktuvai, vežimas— 
visa kas nauja ir gerai įtaisyta. 
Pardavimo priežastis: draugų nesu
tikimas. Kreipkitės adresų:
627 W. 1-Stb st., kamp. .String st., 
Telefonas: Canal 3739 Chicago, 111.

(40-46)

Parsiduoda saliunas; labai geroj 
vietoj, lietuvių upgyventoj. Parsiduo
da del senatvės.
1600 So. Union St., kerte 16 st.

(41-2-3)

Groserno parsiduoda puikioj vietoj, 
kur lietuvis galės padaryti labai ge
rą biznį. Retai tokia proga pasitai
ko. Sužinoti ateikite į “Kataliko” -o 
fisą. 3249-53 So. Morgan St.

(45)

K. J. PIKEL’S BROS
Kuogeriausią krautu'ė, auksinių ir 

sidabrinių daiktų, tai[>gi, čcverykų 
kelnių marškinių viršutinių apatinių 
ir t. t.

718 W. 18th Street
CHICAGO, ILU^ViS-

Szviesa del Namų
Geriausia lempa, kokią gali gauti, yra llayo. Ji puikiai 
nušviečia ir patogu prie jos skaityti, rašyti, siūti ir ki
tus darbus atlikinėti. Ji nežibčioja, ueapjakina. Švie
sa maloni, aiški. Gali valandas skaityti, ar kitą ką da
ryti ir nenuvarginti akiu. Rayo yra nebrangi, bet nei 
už kokius pinigus negali rasti geresnės lempos.
Rayo lempa šviečia daugiau, negu trijuose milijonuose
namą.

Lempa
Uždegama nuimanet cilindrą. Ją longva išvalyti ir naują knatą indčti. Ne
brangi. Ekonomiška. Visokią rušią, visokiems tikslams.

PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS

STANDARD OIL COMPANY
(An Indiana Corporation)

Stanislovas Slonksnis
J UŽLAIKAU vežimą, su kuriuom galiu patarnauti lietuviams per

vežime visokių daiktų kaip tai: Augliu, rakandų (foruičių), nes esu il
gą laiką tame praktikavęs prie A. H. Andrews Company. Prekė pa
tarnavimo labai žema.

826 W. 34 St. Tel. Drov. 1924

Dr. Renier aprubežiuoja savo praktiką, už
siima tik ypatingomis vyrą ligomis.

DR. RENFER, 1827 BLUE ISLAND AVE.
Valandos: nuo 8 A. M. iki 8:30 I*. M.

Nedėlioiuis nuo 8 A. M. iki 12 P. M.

f——----- C------------- ---------- --------------------------------------------------------------------------------

DU-KART NEBELINIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas ir petnučia.
-------- -------------PRENUMERATA KAŠTUOJA:-----------------------

AMERIKOJ f ”e‘a^at$„2i? 2s t pusei matų tpl.25
KT1P0P0T fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-t 1VJ ^jojįr Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
520«S22 W. South Ali., • Mahanoy City, Pa.

tfoithman & SleMacli
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave. Tclephonas Seeley 3029
6235 So. Halsted St. Teleplioiias Normal 2617

CHICAGO, ILLINOIS
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KATALIKAS

VIETINES ŽIN1OS.IR
Kova su apgavikais dakta

rais.

lietuvių 
panašiu

naikin-

Nuo senai lietuvių laik
raštininkų buvo kalbama a- 
pie apgavingus daktarus. 
Bet tame atžvilgyj visgi 
kaip ir nieko praktiškai ne
nuveikta. Viena, tai truko 
žmonių nusiskundimu. Ne
kurie gal perskaitę platų 
kokio daktaro apskelbimą* 
ir nuėję, pas jį, buvo apgau
ti, bet laikraščiams apie tai 
nedavė žinoti. Štai nesenai 
Chicagoj įsikūrė naujas ru
sų kalboj laikraštis “T?us- 
kij v Amerike”. Tim laik
raštyj tilpo vieno stebuk
lingo daktaro apgarsinimas. 
Tuoj į išleistuvę atėjo 10 
vyrų ir pasakė, kad to dak
taro buvo apgauti; išleistu
vė išmetė jo apgarsinimą 
Nei vienas turimi 
laikraščių negavo 
nusiskundimų.

Vienok, kovoti ir
ti daktarus apgavikus yrr 
valdžios dalykas, ypač svei
katos departamento. Čia lie
tuvių ir, apskritai, svetim
taučiu spauda neką gali pa
daryti. Yra didis valdžios 
nerūpestingumas leisti dak
tarams gai'sintis, kad išgy
dysiu neišgydomas ligas. 
Pereitą pavasari, balandžio 
mėnesio pabaigoj, Illinois 
valstijos senatas buvo pei‘- 
leidęs tam tikrus Įstatymus 
Vienok, jie buvo užmušt? 
žemesniajame rume.

Dabartės užvedė smarkų 
karą prieš apgavingus dak
tarus laikraštis “The Chica- 

— go Daily Tribūne”. Šis laik
raštis yra galingas. Ką nu
tvėręs, nepaleis nesumalęs 
Anais metais šis laikraštis 
išgi-iaužė iš valstybės sena
to Lorimerą ir gerai pamo- 
kino Chicagos aldermaną. 
kurs laikė nešvarų saliuną 
ties Indiana avė ir 35 g. To
dėl ir stebuklingieji dakta
rai dums iš Suvienytų Val
stijų. Nekurie jau išdūmė. 
Viso pikto iš šaknų, tai var
gu barr pasiseks išrauti, 
vienok smūgis jiems bus di
dis.

Minėtas anglų laikraštis 
visai sveiką reporterį pa
siuntė pas didžiausius ste
buklingus Chicagos dakta
rus. Kiekvienas jų pripaži
no jį turint baisiausias li
gas. Ir kiekvienas apsiėmė 
išgydyti už gerą sumą pini
gų. Nekurie panorėjo ištir
ti “ligonio” šlapumą. “Li
gonis”, pageltoninęs vande 
nį ir įpylęs truputį amoni 
jos, nunešė ant rytojaus 
daktarams. Tie ištyrę “šla
pumą” tvirtino “ligoniui”, 
kad jis esąs labai blogame 
padėjime. Daug kame “dak
tarai” pasirodė esą begė- 
džiausiais, bjauriausiais ap
gavikais.

“Tribune” yra surinkęs 
daug faktų kas link apga- 
vingų daktarų klastų. Turi 
priparodymų, kad jie priva
rė žmones prie patžudystės, 
kad jie, betyrinėdami ligo
nio stovį, apkraustė jo kiše
nius, kad užkrėtė ligomis ir 
tt. Tą viską garsina laikraš
tyj. Kasdien vis naujus ir 
naujus išdėsto jų klastingus 
darbelius.

Tokie faktai privers ir 
valdžią kitaip atsinešti į 

buklinguosius daktarus.

Laidotuvės a. a. kun. A. 
Kaupo.

A. a. kun. A. Kaupas mi
rė nuosaviuosc namuose, 
kuriuos pirm kiek laiko bu
vo nusipirkęs ties Garfield 
blvd. Trečiadienio, spalių 
29 d., vakare velionio pa
laikai iškilmingai iš namų 
atgabenta į šv. .Jurgio K. 
bažnyčią, ant Bridgeporto. 
Tūkstančiai lietuvių tą va
karą bažnyčią atlankė, kad 
paskutiniu kartu pasižiurė
jus į savo buvusi kunigą 
švietėją, i tą mokslo vyrą, 
kurio daugumas niekur ne
buvo matę, nes velionis ne
mylėdavo pertankiai publi
kai rodyties. Nabašninko 
veidas visai persikeitęs, ne
bepanašus Į buvusį gyvą, 
taip toji bjauri liga ji su- 
krirato.

Ant rytojaus 9 vai. pasi
baigus prasidėjo bažnyčio
je gedulingos pamaldos. L 
tas nepaprastai liūdnas a- 
peigas susirinko visi Chica
gos ir aplinkinių parapijų 
lietuviai kunigai. Jų buvo 
daugiau poros desėtkų ir 
keli svetimtaučiai. .Jo Mal. 
Chicagos antvyskupis 
Quigley pats atlaike gedu
lingas mišias. Ant viškų la
bai gražiai pagiedojo pri
taikintas toms apeigoms 
giesmes Chicagos vargoni
ninkai. Bažnyčia buvo pil
nutėlė žmonių. Pasibaigus 
namai doms, šv. Kryžiaus 
par. klebonas, kun. A. 
Skrypko, iš pamoksi iiįyčios 
pasakė graudžią prakalbą 
apie a. a. kini. Antano 
trumpą gyvenimą ir jo nuo
pelnus lietuvių tautai. Iš 
bažnyčios kūnas išnešta pu
siau pirmos ir nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Velionį palydėjo kuone 
visa Chicagos apšviestuni- 
ja be pažvalgų skirtumo. 
Taippat ir visi lietuviai ku
nigai, seseris mokytojos ir 
“Draugo” spaustuvės per
sonalas. Palydėjime į kapi
nes “Lietuva” ir “Katali
kas” turėjo savo reprezen
tantus. Tarp lydėjusių teko 
patėmyti keli musų laikraš
tininkai ir biznieriai.

Atsisveikinimo kalbą pa
sakė kum Serafinas, velio
nio artimas bičiuolis. Labai 
aiškiai nupiešė nabašninko 
nepaprastą gabumą lietuvių 
literatūroje. Pagaliau savo 
iškalbingais žodžiais susi
rinkusius net pravirkdino. 
Po to trumpai kalbėjo “Lie
tuvos” redaktorius,, p. Ba
lutis. Didžiai apgailestavo, 
kad tokiam jaunam vyrui 
prisiėjo skirties su šiuomi 
pasauliu net neatsižvelgiant 
Į tai, kad savo vietoj nebe- 
palieka sau panašaus rim
to laikraštinii iko-rašė jo.
Pabrėžė, kad nors velionio 
pažiūros kas link lietuvių 
švietimo buvo skirtingos, 
tečiau vedė vienan ir tau pa
čiai! tikslam Vargonininkai 
gražiai pagiedojo Aniolas 
Dievo ir liūdna iškilmė pa
sibaigė. Ant kapo matėsi 
daug gvvu gėlių vainiku, 
būtent, nuo “Lietuvos” ir 
“Kataliko” redakcijų, nuo 
velionio brolio ir seserių, 
nuo “Dr:” spaustuvės per
sonalo ir nuo kitų.

Laidotuvėmis užsiėmė 
plačiai visiems žinomas mu
sų tautietis graborius nuo

Bridgeporto, p. Paulius Ma
žeika, kuris viską tvarkiu- ” .* 
gai atlieka.

Tegu ilsisi ramybėje!

prigelbsti
atsidarė

jy ėmė

Pluoštas gerų žinių iš Rose
land, Ill/

Pastaruoju laiku pas šio 
miestelio lietuvius aiškiai 
pastebimas kilimas augštyn. 
Įsteigtas kningynėlis, vaka
rinė mokykla. Pas žmones 
apsireiškia noras mokinties, 
šviesties. Atsirado ir geru 
viengenčių, kurie 
tame. Kuomet 
miesto vakarinė 
tai pasirodė, kad
lankyti didis lietuvių skai
čius. Dvigubai daugiau, ne
gu pernai. Keturi randasi 
augštesniame skyriuj — vie
nas mokosi kningvedystės, 
du paėmė pilną komercijos 
kursą ir vienas tobulinasi 
gražrašyboj. Kiti lietuviai 
lanko anglų kalbos ir arit
metikos pamokas. Išviso lie
tuviu miesto mokyklą lanko 
apie 300. Patirta, kad neku
ria visgi pasiduoda lenkais, 
rusais. Per tai tikro skait
liais nesužinosi.

Šį rudenį atsidarė čia 
“Aušros” kningynėlis, b 
nuo spalių 13 d. prie jo bu
vo įsteigta, vakarinė mokyk
la. Ją lanko apie 40 lietu
vių. čia mokinama anglų ir 
lietuvių kalbų ir aritmeti
kos. Mokinama tris vakarus 
savaitėje. Žadama dar įvesti 
skyrių’ nemokantiems nei 
skaityti, nei rašyti. Anglų

lietuviu kalbos ir aritmeti-

ueliu žmonės naudojasi vel
tui. Dar nėra daug kningų.

caitis yra paskolinę savo 
kningynus. Visos khingos 
yra gero turinio ir skaitan
tieji gauna gryno peno savo 
protui. Kningynėlin ateina 
‘ ‘ Draugas ”, “ Katal įkas ’ ’. 
“Šviesa”, “Laisvoji Min
tis”, “Kova”, “Lietuvių 
Žinios”, “Keleivis” ir 
“Laisvė”. “Liet. Žinios” 
ir “Lietuvių U.” gaunama 
nuo privatinio prenumera
toriaus. Kuomet buvo iš
siuntinėta atsišaukimai laik
raščių administracijoms, 
tai “Draugas” pirmas atsi
liepė. Tuoj ėmė lankyti 
kningyną tas laikraštis ir 
dar atėjo geras pundas 
kningų. “Šviesa” atsiuntė 
visas savo spaudos kningas 
ir dar gavome po keliatą 
kningučių iš “Kataliko” ir 
“Keleivio”. Vieno laikraš
čio išleistuvė atrašė: “Jei 
Tamstos sutiksite mokėti 
pusę kainos, tai mes siunti- 
nėsime savo laikraštį”. Iš 
nekuriu išleistuvių dar ne
gavome atsakymo. Kuingy- 
nas atdaras kasdien nuo 7 
v. v. iki 10 v. v., sukatomis 
nuo 3 iki 6 v. v., nedėlio- 
mis nuo 12 iki 6 v. v. Knin- 
gyno ir mokyklos adresas: 
10900 Michigan avė., antros 
lubos, kambariai No. 6 ir 
No. 7.

“K-ko” naujas korespon
dentas.

Susarmatino.
Vienas vyras- su savo mo

tore grižo vėlyvame vakare 
namo. Netikėtai užstojo 
juodviem kelią du jaunu 
vaikinuku. Vienas atkišo re
volverį, o kitas tuoj ėmė vy
rui kraustyti kišenius. Išė
mė $7.00 ir laikrodį. Tuomet 
moteris ėmė vaikus motiniš-

kai barti. Jus, sakė, anks- mokti anglų kalbos. Kirk
čiau ar vėliau už tokius dar- vienam taipgi svarbu pasto- 
belius suims ir pasodys ka- ti piliečiu, o čia prirengia- 
lėjiman. Kokią širdperšą nia ir prigelbstama pastoti, 
tnomi padarysite motinoms. Ir tai viskas veltui. 
Susisannatino vaikai, su
grąžino laikrodį ir jau no
rėjo sugrąžinti pinigus. Mo-į 
toris panorėjo, kad pinigai 
jiems butai palikti. Mat, ti-į 
kėjosi, kad tas labiau jiems: 
primįs jų nedorą darbą iri 
atsinorės jų daryti toliau, i

Policijos užrašai rodo,Įsidėjo auka prie to didžio 
kad užstoja žmonėms kelią [reikalo. Vis lūkuriuoja lyg 
dažniausia jauni, ištvirkę į tas ūkininkas, kurs ėmė už- 
vaikinai. Neretai jie tą pa
pildo neturėdami užsiėmi
mo. Užbėgti tokiam piktni 
už akių yra suteikti jiems 
progą uždarbiauti.

Auka Tautos Namams.
Dr-ja “Žirgvaikis” pa

skyrė $10.50 Tautos Na
mams Vilniuje, ty. nupirko 
sieksnį žemės.

Nekurie tautiečiai ir ne- 
ikurios dr-jos vis dar nepri-

nugabenti ligoninėn. Vyras, 
bandęs nusiskandyti, pasa
kė:“ Aš tą dariau dėlto, kad 
mergina atsisakė už manęs 
eiti. Vėl šoksiu nuo to pa
ties tilto, jei ji atsisakys”. 
“Ką tu sakei?” Sušuko po
liciantai. “Nieko, nieko”, 
atsakė kaltininkas.

TANKUS PLAIIKINFJ1MAI.
Puikus 3 klasos ir tarpdėnio įren

gimai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

Mirė milijonierius.
Mire Edward Morris, pre

zidentas Morris ir Co. pa- 
Buvo vienas di-

Del išplaukimo dienų, tikietų Ir ki
tų smulkmenų kreipkis arba rašyk pas 
OELRICHS anda CO., General agents. 
5 Broadway, New York, arba pas Vie
tinius telsotus agentus.

Išvažiavo į Lietuvą.
Šiomis dienomis apleido 

Ameriką ir išvažiavo į Lie*-! 
tuvą Karolis Glaveckas. Šis 
vyras ilgus metus buvo na
riu šv. Kazimiero vyrų ir 
moterių dr-jos. Ilgai pir
mininkavo tai dr-jai ir ap-i 
skritai neatsisakydavo pa- n< * ’ 
tarnauti ir prisidėti prie vi
suomeninio darbavimosi. 
Visuomet atlikdavo savo 
pareigas kuogeriausiai. Lin
kima geram tėvynainiui lai
mingai parkeliauti į bran
gią tėvynę ir ten pasekmin
gai gyventi tarp savųjų.

Manantieji važiuoti į Lie
tuvą turi neužmiršti ir pa
sinaudoti manifestu. Sulyg 
itfanifcsto, sugrįžusieji iš 
užsienio lig vasario 21 d., 
.1914 m. nebus baudžiami. 
Po tos gi dienos bus skau
džiai baudžiami. Ypač tie, 
kurie politiškai prasikaltę Į 
yra. Todėl reikia susitvar-Į 
kyti savo dalykus tuoj ir! 
nesuvėlinti važiavimo.

rakinėti savo tvartą, kuo
met arkliai jau buvo pa
vogti. Nerūpestingumas ir 
lūkuriavimas padaro didžius 
nuostolius pavieniems as
menims ir tas pat esti su 
tautomis, žmonės kurių ne
boja ir neremia savo tautos

j reikalų.
Visi tautiniai laikraščiai 

yra ingalioti L. Mokslo Dr- 
jos atstovų — dr. J. Basa
navičiaus ir p. M. Yčo, rink
ti aukas Tautos Namams, 

skiriantieji aukas 
tam reikalui gali siųsti per 
tuos laikraščius.

Moterių generole Chicago j.
Pereitą nedėlią p-ni 

Pankhurst, Anglijos kariau
jančių sufragisčių vadovė, 
laikė prakalbą Chicagoj. 
Pasiklausyti jos atėjo žy
miausios moteris Chicagos, 
kelintas miesto viršininkų ir 
didi žmonių minia. Žinoma, 
gynė ir teisino Anglijos 
moterių baidus kariavime 
už balsavimo teisę.

ri i jos atsilankymą Ameri- 
■jkon. Svarbiausias jos tiks
lias, sako, esąs pasipinigau- 

Įti. Nekurie bijo, kad ji ne- 
v. , ipagadvtu kovojimo budus Pažįstamas. 1 V1 ‘ . . . *|uz balsavimo teisę Amen- 

Vakaras So.Čhicagoj. Ikoj- ^ko.,kad
1 i nebūt turėjusi p-mos Pank-

Nedėlioj, spalių 26 d., j]įlu.sį- ^ai ten senai jau but 
Jaunų vyrų ir merginų q)UVUS suteikta moterims 
kliubas, kip’s nesenai tėra balsavimo teisė, 
susitveręs, buvo surengęs 
pasilinksminimo vakarą Ar- 
šanskio salėj. Svečių buvo 
pilnutė salė ir galima but 
buvę labai gražiai vakaras 
praleisti. Nebuvo nei svai
galų pardavinėjama. Bet 
atsirado padaužų ir ėmė be
tvarkę daryti. Daėjo iki to, 
kad policijos prireikė. Vie
nas per duris buvo išstum
tas. Už durių nenusiramino. 
Ėmė rinkti padaužų gaują. 
Kuomet susirinkusieji ėmė 
skirstyties, tai ant Com
mercial avė. vienam teko 
akmeniu į galvą. Turbūt 
ant to kerštą turėjo. Nedo
rėlis pasislėpė. Duota žino
ti policijai. Gal pasiseks jį 
sugauti ir pamokinti.

Svečias.

Per prakalbas p-ni Pank- 
hurst prašo susirinkusiųjų 
prigelbėti Anglijos sufragis- 
tėms savo doleriais. O tie 
doleriai gal eis griovimui 
tiltų, namų, naikinimui dai
lės veikalų, senovės palai
kų.

Naujas policijos viršinin
kas.

Nesenai pasitraukė iš sa
vo vietos Chicagos polici
jos viršininkas, McWeeny. 
Majoras Harrison jo vie
ton paskyrė kapitoną James 
Gleason iš California avė. ir 
Shakespeare policijinės nuo
vados. Gleason dar jaunas 
vyras.

vel

ties

Anglų kalbos pamokos 
tui.

Davis Square salėse, 
45 ir Paulina g., atsidarė
anglų kalbos pamokos vy
rams ir moterims. Bus pa
mokos tiems, kurie visai 
nieko nesupranta angliškai 
ir tiems, kurie jau šiek tiek 
gali šnekėti. Bus mokoma 
taipgi ukėsystės (civics) ir 
prigelbiama pastoti pilie
čiais. Karts nuo karto bus 
stereoptikinės prelekcijos. 
Pamokos atsilieka panedė- 
liais, ketvergais ir sukato
mis. Prasideda 7:30 v. v. 
Pamokos visiems veltui. Ap
linkiniai lietuviai tegu pa
sinaudoja geTą proga pra-

Bandė nusiskandyti.
Vienas vaikinas šoko 

pėn nuo Halsted gatvės til- 
j to. Plumptelėjęs į vandenį, 
|tuoj sušuko: “Gelbėkit, aš 
skandinuosi”. Gal nabagui 
vanduo peršaltu pasirodė, 
kad sušuko pagelbos. Poli- 
ciantas, pamatęs skęstantį, 
tuoj telefonavo policijos 
nuovadom Tuo tarpu metė 
jam plūdę. Skęstantis, vie
nok, jos nepagavo. Urnai pri
buvo keturi policiantai. Su- 

ĮHianė į kits kitą sukibti ir 
j nusileisti iki vandens. Bet 
■grandinis iš keturių polici- 
jantų truko ir visi keturi 
plumptelėjo upėn. Dar at
lėkė penki policiantai ir du 
pašaliniai žmonės ir išgrie
bė visus penkis. Visi buvo

u-

A

kalinės.
džiausiu Amerikos veikėjų 
mėsos pramonėj. Paliko pa
čią, keturis vaikus ir $40.- 
000.000. Ypatingai nepap
rastą gabumą turėjo prie 
organizavimo ir vedimo 
korporacijų. Gimė spalių 1 
d., 1866 m.

Tie yra didžiausi žmonės, 
sako išminčius, kurie daž
niausia yra panėrę gerose 
žmonių mintyse.

NERUGOK!
Nerugok, kad svietas tau 

yra negeras. Geriau pasvar
styk, kaip tu iš svieto sau 
naudos gali gauti. Rugoji- 
mais niekas nieko neatsiekė.

•Jaigu nori gauti geres
nio darbo,

Jaigu bijai, kad kas ta
vęs neapgautų,

Jaigu tau kokia 
mė atsitiko,

Jaigu nori gauti 
ką advokato
bos, arba jaigu nori 
už pinigus gero ad
vokato,

nelai-

uždv-

neaiškaus, 
prantamo,

tau yra 
nesu

gėrė ar

Visuomet gausi už dyką 
gerą ir sąžiningą patarimą 
ir pagelbą “Kataliko” Pa
tarimų Skyriuje. Šitas “Ka
taliko” skyrius yra naujai 
intaisytas, kad suteikus 
žmonėms pagelbą, kad ap
saugojus juos nuo visokių 
apgavikų ir tt. Patarimai 
yra suteikiami asmeniškai 
ir laiškais, ir neimama už 
tai nei cento.

Atsilankykite arba kreip
kitės laišku, kada bus reika
las, į “Kataliko” Patarimų 
Skyrių.
3249 So. Morgan St., Chicago, III.

* v*********************** * * * * * * * * * *

# * * * *
* * *

CHAS. N. SMITH
Pritaiso 

Szilumų, Gazą, Vandenį 
ir stogo blekes.

5107 S. Michigan avė., Tel. Oakland 34.77 
Res. 2103 S,State st., Tot- Calumet 1684

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

<****************#******** *
*
*»*S
* 
**
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
** _«»*******#*****5»l *********

Telephone Yards 687

DR. G. M. GLASER,
3149 S. Morgan St., Chicago, ill.

Pranešu visuomenei, kad aš esu 
seniausias gydytojas ant Bridge
porto, praktikuojant 2l metus. Vi
sits ligonius stongtsiuosi užganė
dinti sąžiniškai ir esu visuomet 
ant pareikalavimo dieną arba nak
tį. Esu specialistas liuese vaikų, 
moterų ir vyrų. Taipgi darau 
visokias operacijas.

* * * * * * *
* M * * * * * * * * * *

Russian - American Line
Tiesioginis plaukinėjimas tarp Russi- 

jos ir Amerikos didžiausiais geriau
siais ir greičiausiais. Russijos impe
ratoriškais paštiniais garlaiviais. Nau
ji, su dubeltavu šriubu.

RUSSIA — 16,000 tonų.
KURSK — 13,000 tonų.
CZAR — 13,000 tonų.

ROTTERDAM 9 dienose be per
mainos. 11 dienose be permainos į 
LIEPOJŲ.

$31 — 3 klasa — $33
$45 — 2 klasa — $50 
$65 — 1 klasa — $75 

Plaukia kas antra subata.
Del tolesnių žintų kreipkis.
E. JOHNSON and

I

A.

27 Broadway,

CO., General
Pass. Agent.

New York.

ft CO, 
Chicago, IU.

A. E. JOHNSON 
155 West Kinzie St., 
Russian American Line Prieplauka, 
31st Street, Brooklyn, N. Y.

DR. PETRAITIS, Dentistas
10750 Michigan Ave., Roseland, III. 

KAMPAS 108 GAT.
Ligonius priimu nuo 9 ryto iki 9 vai. 

vakaro, nedeldieniais nuo 9 iki 12 v. ry
to. Reikale prašau atsilankyti,o darbas 
bus atliktas atsakančiai.

Mokina Anglų Kalbos.
S. Halsted St.

Lietuviškos 
Lenkiškos 
Ruskos

Arithmetikos (rokundų)
Knyvedystes (bookkeeping)
Stenografijos (greitrašystes)

“Aušros” Dieninė Mokykla”

3149

Kiekvienoj ligoj.
Pirmas gero gydytojo 

žingsnis yra išvalyti ligonio 
vidurius, nes jokie vaistai 
nieko negelbės, jei viduriuo
se bus pašalinės medžiagos. 
Tos priežasties delei mes 
atkreipiame skaitytojo do
mų į Triner’s American E- 
lixir of Bitter Wine, kurį 
jis turi vartoti tuoj, kaip 
tik koks trukdėsis pa jau
čiamas. Jis išvalo vidurius 
pilnai natūraliu budu, be 
skaudėjimo arba kitokių 
nesmagumų, ir be susilpui- 
nimo kimo. Jis taipgi aksti
ną virškinimo organus dirb
ti ir tokiu budu kova svei
katai išlošta būna. Ištikto 
yra tai pirma didi pagelba 
kiekvienoj ligoj ir ypač li
gose skilvio ir vidurių. Iš
valyk kūną, ir laikyk šva
riai, o išvengsi daug ligų. 
Aptiekose. Jos. Triner, 
1333-39 So. Ashland avė., 
Chicago, Ill. Jei jums rei
kia gero linimeuto, tai pa
sakysime, kad Triner’s Li
niment yra geriausias.

— Advt. —-

HAMBURG AMERICAN LINIJA.
Didžiausia laivų kompanija aviete.

PlaukinSja vien tiesiog tarp Boston ir 
Hamburg.

— labai ge-

Laivai nesimalno — Dešimt dienose 
uuo uosto iki uosto.

žemos
Trečioji kleea. 

ir Kaino*

Tarpdėnls.
$34

Tobuliausias išrenglmas 
ras patarnavimas. — Geri sveiki val
giai. Delei tolesnių smulkmenų kas- 
link kainos, plaukinšjimo ir t.t. Kreip
kis pas

HAMEURG-AMEBICAN LINE.
607 Boylston St. Boston, Mass.

Arba 41 Broadway — New York, 
arba pas vietinius egentus bile kur.

Ar matei kada-nors laikraštį 

“DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS" yra 8-nių puslapių, 
didžiausio formato, vedamas ge
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metams $2, puse! n. SI 
Užsieniuose metams $3, pusei metij pt.SO 

Rašydami laiškus adresuokite
DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, 111.
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