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Meksike nieko naujo.
Atmainos Europos politikoje.

Trakijos liekanos,
Beilis nekaltas.

S. V. KARO LIAVYNAS 
DEMONSTRUOJA.

Kaip Meksiko prezidento 
Huerto rūmuose, taip ir 
Suv. Valstijų ambasadoj 
Mexico City viešpatauja 
didis judėjimas, bet viskas 
atliekama kuodi džiausiu j 
slaptybėj. Sunku sužinoti, 
kokie darbai ten taip karš
tai atliekami. Tik manoma, 
kad tame visame valdiška
me ir diplomatiniame me
chanizme turėjo kas susi
gadinti ir turbūt ruošiama
si ginkluotai! susirėmimai!. 
Juo labiau, kad Huerta visai 
nei nemanąs būti paklus
nus Washington!!!.

Suv. Valstijų valdžia vis 
naujus karo laivus siunčia 
i Meksiko pakraščius. Tą 
laivų dabar tenai randasi 
net 15. Laivų komendantams 
Įsakyta surengti demonstra
ciją ir nors tuo budu pa
bauginti nepalankų Huer- 
tą.

Huerta paskelbęs naujus 
finansinius įstatymus, su- 
lyg kurių paleidžiama kur
suoti paskolos notos, neap
draustos net auksu. Tokie 
banknotai ir obligacijos 
tuoj ėmė kursuoti ir tuomi 
daugiausiai naudojasi, žino
ma, pats diktatorius.

Visas karinis prezidento 
Wilsono išsišokimas baigia- 
sįs tik laivyno demonstraci
ja. Iš Washington© apturė
ta žinia, kad prez. Wilson 
nebuvęs dar pasiuntęs Hu- 
ertai tikrojo ultimatumo, 
apie ką pereitame “Kat.” 
numeryj buvo minėta. Sa
koma, tai padaryti dar tik 
manąs, jei Huerta nuolat 
neklausysiąs.

Meksiko revoliucionistų 
vyriausias vadas Carranza 
veltui užtikrina Washing
ton apie savo prielankumą 
ir veltui reikalauja atidary
ti sienas laisvam ginklų ga
benimui iš S. Valstijų. 
Prez. Wilson bijosi, kad ap
siginklavęs Carranza staiga 
nesusitaikintų su Huerta ir 
neimtų bendrai lopyti kai
lio Suv. Valstijų intervenci
jai.

Iš viso to matosi, kad ne
greitai pasibaigs Suv. Val
stijų su Meksiku nesutiki
mai, juo labiau, kad nei vie
na meksikiečių partija ne
pasitiki Washington;!.

Iš Europos valstybių pu
sės nieko negirdima tame 
reikale. Suv. Valstijų pre
zidento specialis atstovas

užimamos vietos. Jis pirm 
kelių metų buvo išrinktas 
viršininku tik todėl, kad 
labiau 'pažeminus Vatika
nas.

Nesenai Italijoj buvo rin
kimai atstovų parlamentam 
Pažangioji partija rinki-i 
urnose pralaimėjo. Tatai i 
viršininkas Nathan su visu 
savo štabu ir atsistatydino?

Aišku, kad Italijos 
džia išnaujo susilauks ne
smagumų prasidėjus naujai 
kovai socialistų su klerika
lais.

Lind, regis, tomis dienomis 
apleisiąs Meksiką, nes iš 
tos jo atstovybes nieko ge
ro neišeina.

ROMOS VIRŠININKAS 
REZIGNAVO.

Amžinojo miesto Romos 
viršininkas (majoras), žy
das socialistas Nathan, pa-

Real-admirolas Fletcher, Suvienytų Valstijų karo laivyno Meksiko pakraščiuose 
vyriausias vadas. Apačioje matoma karo laivas “Santiago”, šis laivas Philadel- 

jj “ phijos uoste ginkluojamas..

įčio karaliaus Otto nuskir
tas pats regentas, princas 
Filipas. Todėl jis tuoj pasi- 

j, skelbė Bavari jos karaliumi 
| vardu Filipas trečiasis, 
į Konstitucijai prisieksiąs, 
įsakoma, gruodžio 8 d. Jis 
tam tikslui išleidęs prokle- 

imaciją, kurioj pažymėjęs, 
kad Otto sergąs jau 27 mu

itai ir šalyj be tikrojo kara- 
' liaus nesama priderančios 
i tvarkos.

CHINIJA DESPOTO 
RANKOSE.

Chinijos prezidentasi
Yuan-Shi-Kai, kuomet ne-i 
senai liko išrinktas prezi-l R T sA dentu, pradėjo šąli valdyti! PRAŠALINAMA ARMI-

JA.
Kad įvedus normalį sto

vį ant Filipinų salos Minda
nao, Filipinų salų genera- 

ilis gubernatorius Harrison

kaipo tikrasai despotas. 
Savo visus priešininkus be 
pasigailėjimo žudo. Vadina
si, tos respublikos konstitu
cija paminta kojom. Antai i 
jis prisakė, kai kad Meksi-!’iu>sprendęs asmeniškai iš- 
ke Huerta, suimti 300 par- th ti santikius ir tuo tikslu 
lamento atstovų ir visus už- išsirengęs kelionėn po sala, 
daryti kalėjimai!. Jis juos; Iš atžvilgio į rauni gyyen.- 
kaltina tame, kad jie visi tujų atsiiiešiiną į ameriko- 
taisanti prieš jį suokalbiusinhię valdžią, nuo tos salos 
ir neleidžianti ramiai par- pašalinta regnlerū kariuo- 
lamentui darbuoties užgi- tik palikta skautai ir 
riant visokius valdžios su- konstabeliai.
manymus. Tie visi atstovai 
priklausę prie Knoming- 
tang partijos, kuri esanti 
prielanki pietų provincijų torių, 
revoliucionistams ir kurią 
sutvėręs žinomas dr. Sun- 
Yat-Sen. Vieni suimtų at
stovų jau nužudyti, kiti iš
tremti į užsienius, o didžiu
ma laikoma kalėjime. misija taisanti tai

Aišku, Chinijos likimas ir respublikai konstituciją, te- 
ateitis labai apverktini. Be čiau gyventojai komisijos 

kad tomis darbams yra labai priešin
gi. nes į i veikianti būdama 
nuolatinėje 
Yuan-Shi-Kai

Gen. gubernatorius Har
rison be to sumanęs tai sa
lai nuskirti civili guberna- 

kuris salą valdysiąs 
be kareivių teroro.

NEPASIGANĖDINA 
KONSTITUCIJA.

Chinijoje tam tikroji bo
jarinai

IMPERIJALIZMAS 
TVIRTĖJA.

Japonijoj i m p e r i a j a 1 i z - 
mas užuot mažinties ir eiti 
silpnyn, nuolat tvirtėja. Ja
ponai savo Mikadą garbina 
it koki dievaiti. Jie labai 

i gerai atsimena savo šalies 
karą su Rusija Mandžuri- 
joje. Tuometinis Mikado 

i tautos apgynimui pardavęs 
įnet visus savo brangakme- 
i uis ir už gautus pinigus nu- 
i pirkęs savo kareiviams gin- 
ikhis. Dėlei to japonai ir 
prisirišę prie savo valdovą 

i ir juos laiko viršprigimtais 
i dangaus sunais. Juos garbi- 
|na kaip savo dievus. Tai pa
liudija nesenai atsibuvusios 

; iškilmės visoj Japonijoj 
Mikado gimtuvių dienoj. 
|Kiek ten atlikta jam tuo- 
iinet stabmeldinių pamaldų 
1 ir kitokių iškilmybių — 
ištinku net ir apsakyti. Tai 
kur stabmeldžiu šalis. Bet

- 

podraug ji yra tvirta ir ne
pergalima.

nugabentas ligoninėn ir ap
žiūrėtas.

Vienas užpuolikų gavo 
kulipką dešinėn kojon. Žaiz
da pavojinga. Diaz turėjo 
revolverį, bet užpuolimas 
buvo taip netikėtas ir ūmus, 
kad nespėjo jį panaudoti.

Su Diaz buvo Cecilio O- 
con ir Malba, gatvekarių 
prižiūrėtojai mieste Mexico 
City.

Piktadariai yra gen<>r<»lo 
Carranza šalininkai. Diaz 
pabėgo iš Meksiko ir Suv. 
Valstijų garlaiviu pribuvo 
Havanon.

Tai paprastas meksikonų

BEILIS IŠTEISINTAS.
Pereitą panedėlį Kieve

to, pranešama, 
dienomis ir kabinetas ma
nąs rezignuoti.

BAVARIJOJE NAUJAS 
KARALIUS.

prezidento 
intekmėje. 

Iš visų respublikos kraštų 
į siunčiami Pekinan protes- 

Pereitą sykį buvo paini-;tai prieš komisijos taisomą
nota, kad Bavarija palikusi konstitucijinį projektą. Rei- 
be karaliaus, tos šalies sos- kalaujama pas Yuan-Sbi- 
tas palikęs tuščias. Bet šio- Kai, idant jis dabartinę 
mis dienomis telegramos. konstitucijos komisiją pa- 
pranešė, kad vieton bepro-1 leistų ir anos vieton pa-

skirtų kitą. Bet.■'& despotas 
i tuos protestus ir reikala
vimus nieko nei neatsakąs. 
Kelių provincijų guberna
toriai ir kiti valdininkai vie
šai tvirtina, kad dabartinis 
taisomas Chinijos konstitu
cijai projektas galis būti 
tinkamas tik monarchijai, 
bet nei kokiai respublikai.

Kaip matoma, Yuan-Shi- 
Kai nusikals ten sau locną 
ir konstituciją, suteikiančią 
jam vienam gerbūvį kol gy
vas busiąs. Chinijos ateitis 
jam nerupi.

ATMAINOS EUROPOS 
POLITIKOJE.

Seiliau pasklydęs gandas 
apie Austrijos susiartinimą 
su Francija nūn pagaliau 
jau pildosi. Rusijos amba
sadorius Izvolski Paryžiu
je, kuris Francijos valdžią 
visuomet palaikė nesutiki
mo su Austrija, grįštąs Pe
terburgan. Be to matomi 
jau meilesni ryšiai tarp 
Francijos, Austrijos ir Ru
sijos, prie kurių ima artin- 
ties dar ir Hispanija.

Jei toji santaikos sutar
tis kokiuo nors budu įvyk
tų, Vokietija paliktų apvie- 
nėta ir tuo tarini neturėtų 
kur prisiglausti. Gi Austri
ja Vokietijos apvienėjimo 
labai trokštanti. Vokietija 
Austrijai daug kenkė karo 
metu Balkanuose. Be to Vo
kietija Austriją įžeidė šimto 
metų sukaktuvių kovos ties 
Leipcigu apvaikščiojimo me
tu, nepakviezdama anos ton 
iškilmėm Kaizeris paskui, 
kaip žinoma, buvo aplankęs 
Austrijos imperatorių, bet 
ir tasai apsilankymas nepa
taisęs santikių.

Tatai jei dabar Austrija 
išstotų iš trijulės (Austri
ja, Italija ir Vokietija), Vo-

kieti ja paliktų.ąudžiausiame1 TRAKIJA .PALIKUSI 
nesmagume ir jai prisieitų TYĖYNŪ.
glausties jau ar tik ne prie j Bulgarija Trakijos dalį 

didžiausios i jau visai apėmus ir pasisa
linus. Be to liko patvirtin
ta, kad daugybė Trakijos 

I miestų, tarpe kurių Musta- 
įfa Pasha, Malko, Tirnovo 
j ir šimtai sodžių buvo turkų 

Buckingham'’rūmai. Prie'fo išdcMinti’ gyventojai liko 
į arba išžudyti, arba nuvyti 
kur kalnuosna, kur turi bad- 
miriauti.

Delegače nužudyta dau
giau 1.000 krikščionių tik 
viena skerdynės diena, nu
žudyta be to daug graikų, 
armėnų ir žydų Zalufe nu
žudyta 700 graikų moterių, 
vaikų ir senelių. Senuosius 
žydus išgelbėję tik jų ilgos 
barzdos; turkai ilgas barz-

Anglijos, savo 
priešininkės.

Bulgarija Trakijos dalį

KARALIUS VAIŠINA 
DARBININKUS.

Nesenai pabaigta pertai 
syti Anglijos karaliaus!

pertaisymo ilgas laikas nuo
lat dirbo 500 darbininkų. 
Pabaigus rūmuose visus 
darbus, karalius Įsakęs vi
sus darbininkus gerai pa
vaišinti.

Tam tikslui surengta puo
ta, kurioj karaliaus vardu 
šeimininkavo Sir Koppel. 
Karalius
ninkams pasveikinimą. Pa
sibaigus pokyliui, kiekvie
nam darbininkui s 
del atminties pypkis ir ta- Nešiojęs ir Mahometas. Tra- 
bokos maišiukas. Ir tas pa- biją šiandie perstatų tik 
daryta karaliaus vardu.

kuris buvo kaltinamas ber
naičio Jnščinskio nužudy
me ritualiais tikslais. Teis
mas Beilį išteisino ir tuoj 
paleido iš kalėjimo. Todėl 
gimė didis džiaugsmas Iz- 
raeliųje.\gi panieka visiems 
tiems, kurie Beilį kaltino. 
Beilio advokatas, taipgi žy
das, žadąs su juo atkeliauti 
Amerikon ir čionaitiniams 
žydams asmeniškai persta
tyti žydi jos visus vargus R iš
sijoję. Žydų leidžiamieji 
laikraščiai Beilį apšaukė 
didvyriu — kentėtojum ir, • 
manoma, nuo šio laiko jis 
vargų nepatirsiąs. Turtingi 
žydai jam sumosią tūkstan
čius ir įsakysią gyventi po
niškai, be jokio vargo, nes 
jis žydų tautos reikale yra 
porą metą kalėjimo kentė
jęs.

prisiuntęs darbi-

suteiktaldas gei'hią, lies tlgą barzdą I _. v • • . r i i m

RELIGIJINIS KLAUSI
MAS CHINIJOJ.

Taisanti Chinijos konsti
tucijai projektą komisija 
pagaliau andai priėjus ša- -Je 
lies gyventoju 
klausimą. Imta 
Komisijos nariai, Konfuci
jaus religijos išpažintojai, 
pareikalavo, kad tik konfu- 
cionizmas tegali būti valdiš
ka šalies religija. Bet bu
distai. taoistai, mahometa- 
nistai, krikščionis ir kitu ti
kėjimų išpažintojai tam pa
sipriešino. Ir taip po ilgų 
ginčų tas svarbus klausi
mas palikta tolesniam lai
kui.

Kadangi Yuan-Shi-Kai y- 
ra palankus religijinei tole
rancijai, tatai manoma, nei 
viena religija ten nebus pri
pažinta viešpataujančia, va
dinasi, Chinijoj paliks reli- 
gijinė laisvė.

Įkija šiandie perstata 
vieną tyryno vaizdą.

Gen. Šukri-paša, Adria- 
inopolio apgynėjas, paskui 
bulgarų nelaisvis, podraug 
su kitais turkų oficialiais, 

I buvusiais bulgarų nelaisvė-

Nauja revoliucija. Ant sa- 
los Haiti laukiama naujos re
voliucijos. Gyventojai nepa
kakinti dabartinio preziden
to Oreste politikinėmis pa- 
žvalgomis ir juo pačiu. l au
kiama staigaus revolinciji- 
nio išsiveržimo.

Kaip tik nenuskendo. Li
nijos Furness prekinis gar
laivis “Manchester” netoli 

parkeliavus Konstanti-1, New Foundland susimušė 
religijinįilloPolin pasiuntęs Bulgari- su jec]vuu įr faip nelaimin- 
svarstvti. Jos eand Ferdinandui tele- gaj, ]<a(Į vos suspėta jis pri- 

gramą,^ knriuomi padėkojęs vilkti uosta]h Jei t()J n(>lai_ 
jam už gražų užlaikymą in^ atsitikusi kur to
jam esant belaisviu. liau, garlaivis be nieko bu

tu nugarmėjęs okeano dug-ANT DIAZ PASIKĖSINI- 
MAS.

Lapkričio 6 d. Havanoj, 
Kuboj, buvo kesintasi nu
galabinti Feliksą Diaz. Pen
ki vyrai užpuolė ant jo, jam 
beeinant Malecon bulvaru 
apie 10 v. v. Užpultas iš už
pakalio. Vienas piktadarių 
šovė, bet nepataikė. Paskui 
peiliais padarytos žaizdos 
sprande ir ties ausimi.

Jei peiliai nebuvo užnuo- 
dinti, tai generolas pasveik
siąs. Sužeistasis tuoj buvo

uo sekančio 
numerio 

“Katalikas” pradės 
eiti padidintas dar 
keturiais pusla
piais. Buvo d v y. 
likos, dabar bus 
jau šešiolikos pus
lapių dydžio. (Žr. 
12-tą pusi.)
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KATALIKAS

ATIDŽIAI VISKĄ 
PERSKAITYK, 

KAD GALĖTUM PASINAUDOTI.

KNINGA YRA 
GERIAUSIAS 

ŽMOGAUS DRAUGAS.DABAR LAIKAS PIRKTI KNINGAS!
Jau prisiartino žiema, tai laikas skaityti, o laikas pirkti ypač todėl, kad dabar

PIGUMAS KOKIO NEBUVO IR NEBUS.
Taip pigiai jpardavinesime kningas, nes norime, kad kožnas ant žiemos turėtu, kningų. Vienok 

šitas pigumas bus

-----------;-----------= TIKTAI IKI NAUJŲ METŲ. -
Štai kaip pigiai galima nusipirkti kningų. Pirkti galima tik po visą pluoštelį, kaip čia surašyta.

Atskirai vienos kningos pirkti už pigesnę prekę negalima.

Už 26c
Kaip išsirinkti žmoną, ir panų milijono. 

Labai naudinga jaunikaičiams kn nge- 
lė. Kaštuoja 10c.

Užkeikta Mergele su Barzda. Baisiai žin
geidi kningelė. Viena kaštuoja 10c.

Žydas ir Dzūkas, juokingiausia komedija. 
Kaštuoja 10c-

Praractvos Michaldos, Karalienės iš Sabos. 
Kningelė kaštuoja 10c.

Šitos keturios kningelės kaštuoja 40e, o jas 
dabar gauni tik už 25c.

Už 25c
Praktiškas Angliškas Kalbos Rankvedė- 

lis. Labai geras visiems, kurie prade
da mokinties angliškai skaitysi ir ra
šyti. Kaštuoja 25c ir prie to dabar 
dar gaunate puikia kningelę:

Geležinkelio Sargas Tylius, parašytą di
džiausio šių dienų rašytojo G. Hampt- 
inanno. Kningelė kaštuoja 15c.

Abi kningelės kaštuoja 40c, o dabar jas 
gaunate tik už 25c.

Už 26c
Brolis ii* Sesuo, puiki apysaka, kuri kaš

tuoja 15c “Skaitydamas šią apysaką, 
džiaugsmo turėsi pilną glėbi”.

Tris Keleiviai, krikščionis, žydas ir tur
kas- Pamokinanti krikščioniška apy
saka. Ji kaštuoja 25c.

Apie rūkymą, keli žodžiai norintiems su
prasti teisybę. Kaštuoja 10c.

Šitos tris puikios kningelės kaštuoja 50c, o 
jas gauni tik už 25c.

Už 25c
Katekizmas, didžiausias koks yra. išguldo 

plačia R. Katalikų tikėjimą. Kaštuo
jame.

Betlejaus Stonelė, arba Kristaus užgimi
mas. Graži drama trijose veikmėse. 
Kaštuoja 10c.

Graudus Verksmai, Viešp- Jėzaus Kristaus 
kančios apmislyjimas. Kningelė kaš
tuoja 5c.

Šitos tris naudingos kningelės kaštuoja 
50c. o jas dabar gauni už 25c.

Už 50c
Guliverio kelionė i nežinomas šalis. Baisiai 

žingeidi kninga, viso svieto skaitoma. 
Kaštuoja 40c.

žiemos Vakaras, apysaka, kurią parašė 
garsi lenkų rašytojo EI. Orzeškienė. 
Kaštuoja 15c.

Apsakymėliai, surinko ir išvertė Pr. Siūle
lis, Kaštuoja 15c-

Geležinkelis, kaip jis atsirado. Kaštuoja 
10c.

Kaip atsirado Suvien. Amerikos Valstybės- 
Reikalinga kožnam amerikiečiui pers
kaityti. Kaštuoja 10c.

Šitos peniuos kningelės kaštuoja 90c., o 
gauni jas visas dabar tik už 50c.

Už 50c
Mūsiškiai užsienyje. Juokingas aprašymas 

kelionės į Paryžių. Kaštuoja 50c.
Užkerėtas Jackus, juokinga komedija. Kaš

tuoja 15c.
Venuolio disputą su rabinu. Gyvi juokai.

Kaštuoja 10c.
Geležinkelis kaip atsirado. Kaštuoja 10c.
Žydas Lietuvoje. Kaštuoja 10c.
Šitos penkios kningelės kaštuoja 95c, o da

bar jas gauni tik už 50c.

Už 50c
Ciesorius Domicijonas ir kasėjai katakom

bose. Krikščionių persekiojimas. Knin
gelė. kaštuoja 35c.

Amalunga, Aprašymas, kaip indijonai inu- 
šeši su baltaveidžiais. Kaštuoja 25c.

Graži dovanelė Lietuvos artojams. Kaš
tuoja 10c.

Degtinė — Nuodai. Kningelė kaštuoja 10c.
Žvaigždė, Rytų pasaka. Kašt. 10c.
Šitos penkios kningelės kaštuoja 90c, o 

dabar jas visas gauni tik už 50c.

Už 50c
Antras Krikštas, šių laiku apysaka, para

šė Br. Vargšas. Kaštuoja 25c.
Gyvenimas gabalėliai iš Lietuvos. Puikus 

skaitymėliai- Kaštuoja 15c.
Apsirikimų Komedija, parašyta H. Sien- 

kevičiaus. Kaštuoja. 15c.
Geležinkelio Sargas Tylus, G. llauptma- 

nno novelė. Kaštuoja 15c.
Knarkia paliepus, puiki komedija. Kaš

tuoja 10c.
Žiemos Vakaras, E. Orzeszkicuės apysaka.

Kaštuoja 15c.
Šios penkios kningelės kaštuoja 95c, 0 da

bar jas visas gauni už 50c.

Už 75c
Sniegas, S. Przybyszewskio 4-ių veikmių 

dramą, gražiai išguldyta lietuvių kal
bom Kaštuoja 50e.

Laimė, gražiausi poema jauno lietuvių po
lo M. Vaitkaus. Kiekvienas lietuvis 
privalo tą poemą perskaityti. Kaštuo
ja 50e

žiemos Vakaras, EI. Orzeškienės novelė. 
Kaštuoja 15c.

Žvaigždė. Rytų pasaka. Kaštuoja 10c. 
šitos keturios puikiausios lietuvių kalboje 
kningos kaštuoja $1.25, o dabar visas jas 
gaunate tik už 75c.

Už 75c
Dangus, puiki kninga apievaigždes ir vi

są dangaus surėdymą, parašyta pagal 
garsaus franeuzas astronomo K. Fla- 
mmariono. Kaštuoja 50c.

Užkeiktas Urvas, labai graži apysaka iš 
lietuvių gyvenimo. Kaštuoja 50c.

Vėjinis Malūnas, humoristiška apysaka iš 
žydo gyvenimo Lietuvoje. Kašt. 25c. 

šitos tris gražios kningos kaštuoja $1.25, 
o dabar jas gauni už 75c.

Už 75c
Auksinio Obuolio Historija- Kninga apra

šo graikų tikėjimą j dievus. Daugy
be visokių dievų paveikslėlių. Knin
ga kaštuoja 50c.

Guliverio Kelionė Į nežinomas šalis. Kaš
tuoja 40c.

Gyvenimo Gabalėliai. Smagus Lietuvos 
aprašymai. Kaštuoja 15c.

Brolis ir Sesuo. Apysaka parašyta Vaiko. 
Kaštuoja 15e.

šitos keturios kningos kaštuoja $1.20, o 
dabar jas gauni tik už 75c-

Už 75c
SCENOS VEIKALU RINKINYS:

Sniegas, 4-ių veikmių garsaus lenkų rašy
tojo S. Przybyszewskio drama. Kaš
tuoja 50c.

Jono Širdis, 5-ių veikmių drama, parašė 
Br. Vargšas. Kaštuoja 25c.

Išgama, 2-ių veikmių dramą, parašė J. S. 
Kaštuoja 10c.

Knarkia paliepus, Komedija. Kašt. 10c.
Nieko be priežasties. Komedija. Kašt. 15c- 
Užkerėtas Jackus, labai juokinga komedi

ja. 15c.
žydas ir Dzūkas. Komedijęlė. Kašt. 10c. 
Šitie septyni scenos veikalai kaštuoja $1- 
25, o dabar juos visus gaunate tik už 75c.

Už Sl.00
Ben-Hur, puikiausia apysaka iš Kristaus 

laikų. Anglų kalboje ji atspausdinta 
milijonuose egzempliorių. Parašė Lew 
Wallace, sulietuvino J. Montvila. Kaš
tuoja $1.25.

Humoras ir Satyra. Kninga, kurioj juokų 
pilnybė. Kaštuoja 50c.

Šitos dvi puikios kningos kaštuoja $1.75, 
o dabar abidvi gauni tik už vieną dolarį.

Už Sl.00
r- i

Pūščios Dvasia- Labai indomi kninga, ku
ri aprašo, Amerikos indijonų gyveni
mą. Kaštuoja 50c.

Ponas Tvardauckas, garsus burtininkas. 
Kn. Kaštuoja 40c.

Auksinio Obuolio Historija. Kninga Kaš
tuoja 50c.

Amalunga, taipgi indijonų gyvenimą ap
rašo, Kaštuoja 25c.

žvaigždė, Rytų pasaka. Kaštuoja 10c.
Šitos penkios kningos kaštuoja $1.75, o 

dabar gauni tik už vieną dolarį.

Už Sl.00
Išganymo apsireiškimai, arba atėjimas Jė

zaus Kristaus ant žemės- Teatrinis 
vaidinimas. Kaštuoja 75c.

Šiapus ir Anapus Grabo. Labai svarbi 
kožnam krikščioniai kninga su paveik- 

. sieliais. Kaštuoja 50c.
Maldos Galybė. Istoriškas apsakinėjimas 

ir pirmųjų krikščionių laikų. Kašt. 25c 
Magdalės Marija (Marija Magdalena). A- 

pysaka. Kaštuoja 15e.
Jubiliejus (su Chieagos arcivyskupo apro- 

bata), Kaštuoja 10c.
Šitos penkios kningos Kaštuoja $1-75, o 

dabar jas gauni už $1.00.

Už Sl.00
Anglų Kalbos Rankvedis, geriausias koks 

yra. Kaštuoja $1.25. Tai didelė pro
ga kiekvienam norinčiam mokinties 
angliškai nusipirkti dabar pigiaus ši
lą rankvedj ir dar su priedu:

Plėšikų Lindynė. Apysaka. Kaštuoja 15c- 
Katorgon! Atsitikimas Muravjevo laikų.

Kaštuoja 10c.
Šitos keturios kningos kaštuoja $1.60, o 
dabar jas gauni tiktai už $1.00.

Už $1.50
SVEIKATA. Geriausia daktariška knin

ga lietuvių kalboj. Ji viena puikiuose 
viršeliuose kaštuoja $2.00- Dabar-gi 
tą puikia kningą gaunate baisiai pi
giai ir dar su puikiu priedu:

Geras ir blogas auklėjimas pavyzdžiuose, 
kninga kuri aprašo, kaip reikia au
klėti vaikus ir privalo, rasties kiek
vienoj lietuvių šeimynoj. Kašt. 25c.

Kaip atsirado Suvien. Amerikos Valsty
bės, kninga reikalinga kiekvienam a- 
merikiečiui. Kaštuoja 10c. . !-

šitos trįs kiekvienam reikalingos kningos 
kaštuoja $2.35, o dabar visas tris gau
nate tik už $1.50.

Už $1.50
Ben-Hur, puikiausia apysaka iš Kristaus 

laikų- Kaštuoja $1.25.
Našlaičiai, apsakymas iš senovės Lietuvos 

laikų. Kaštuoja 50c.
Lietuvaitė, puikus romanas iš lietuvių gy

venimo. Kaštuoja 50c.
Degtinė-Nuodai. Kaštuoja 10c.
Šitos keturios kningos kaštuoja $2.35, o 

dabar visas keturias gaunate tik už 
$150.

Už $1.50
Pajauta Lizdeiko Duktė, istoriškas roma

nas, parašė M. Bernatowicz. Nepa
prastai žingeidi lietuviams kninga. 
Kaštuoja $1-00.

Auksinio Obuolio Historija. Kninga apie 
graikų dievus. Kaštuoja 50c.

Humoras ir Satyra. Kaštuoja 50c.
Žydas statinėje. Komedija. Kašt. 10c.
Apie Rūkymą teisybės žodžiai. Kašt. 10c.
Nauja Skaitymui Kninga besimokinan

tiems. Drūtuose apdaruose- Kašt. 50e.
Žydas Lietuvoje, ką jis gero ir blogo pa

daro. Kaštuoja 10c.
šitos septynios kningos kaštuoja $2.80, o 
dabar jas gauni tiktai už $1.50. Tokia 
proga niekad daugiau nepasitaikys.

Norėdami to ar kito pluoštelio, geriausia išsikirpkite pluoštelį ir prisiuskit mums su savo užsakymu ir pinigais.

Pirkite tuojaus, nes toks pigumas bus tik 46 dienas nuo šiandien.
Siųzdami savo užsakymus, padekite adresą:

Jonas M. Tananevičia,
"KATALIKO” LEIDĖJAS.

3249-53 SOUTH MORGAN STREET, CHICAGO, ILL
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Vario kasėjų straikas.
Calumet, Mich. Nuo lie

pos 23 d. š. m. tęsiasi didis 
vario kasėjų straikas. Strei
kuoja 15.000 darbininkų 
Straikas kilo del to, kad 
kompanija nesutiko pripa
žinti unijos. “Tvarką” da
ro milicija. Nuo streiko pra
džios jau keliatas asmenų 
žuvo. Nežiūrint į duosnumą 
streikininkų pritarėjų ir 
darbo organizacijų, šeimy
nos labai kenčia. O kas bus 
kuomet žiema su savo šal
čiais, speigais ateis.

Darbdaviai yra pasiryžę 
nepripažinti unijos. Daug 
streikininkų yra nariais or
ganizacijos Western Fede
ration of Minors. Ta orga
nizacija yra atsižymėjusi 
savo smarkavimais ir netak- 
tika. Jai prikaišiojama nu
žudymas Idaho valstijos ex- 
gub. Steunenbergo. Valsti
jos valdžia ir federal ė val
džia siūlėsi tarpininkauti. 
Kompanija nesutiko. Jei 
nei viena pusė nesutinka 
nusileisti, tai sunku taikin- 
ties. Turėtų būti iš abieju 
pusių nusileidimai. Kiet- 
sprandingumas abiejų pusių 
veda prie nenaudos abiem 
pusėm.

Straikininkai ruošiasi lai- 
kyties, nors nesitiki urnai 
laimėti streiką. Krautuvės 
pripildoma produktais ir 
bus dalinama reikalaujan
tiems. Buvo užginta pikie- 
tauti. Užginimas tęsėsi iki 
lapkričio 18 d.

Mokykla kaliniams.
Jackson, Mich. Pernai 

šiame mieste valstijiniame 
kalėjime buvo ištikusios 
riaušės. Nekuriu buvo saky
ta, kad taip ištiko del blo
gos drausmės ir užvedime 
kalėjime. Buvo patarta in- 
taisyti kaliniams mokyklą 
Geras sumanymas liko in- 
kunytas. Mokyklą jau ati 
darė. Mokinama tik pradi
nių dalykų, nes kalima" 
daugiausia yra menko mok 
slo. Atsitinka, kad dažnai 
prasikalsta vyrai ir su augš- 
tesniais mokslais ir pakliū
va kalėjiman. Šie mokytiej’’ 
kaliniai dabar yra mokyto
jais kalėjimo mokykloj.

Mokykla kaliniams yra 
puikus daiktas. Tik, regis 
mokytojus reikėtų turėti 
augštos doros vyrus. Juk 
kaliniai yra doriniai ligo
niai. Todėl augštos doros 
vyras gali sustiprinti kali
nius doroj ir pataisyti ne
dorėlį.

Taigi savo ištyrimu išgel
bėjo tūkstančiams gyvastį.

Atrado budus padaryti o- 
peracijas patrukėliams ir į 
atsižymėjo dar nekuriuose] 
dalykuose. Buvo profeso-l 
riuin Įstaigos College of Phi- 
si cian s New Yorke.

Buvo tai vienas didžiųjų 
žm on i j os gera d ari u.

Nukrito meteoritas.
Boston, Mass. Miestelyj 

Malden Craddock parkai! 
nukrito iš dangaus me
teoritas. Parke vaikšti
nėjo du vaikinuku. Me
teoritas pro pat jų prie- 

ir įsmego į 
antakiai ap
karsto mete- 

įsme- 
giliai

vogė $12.000. Buvo duota 
žinia policijai. Tuoj imta jų 
ieškoti. Spėjama, kad jie 
automobiliu nupleškėjo.

praūžė
Jų 

nuo
Meteoritas

! žemę, 
i s vile 
orite.
go dešimts pėdų giliai į 

i žemę. Buvo pranešta apie 
versiteto gamtininkai atkaz- 
dins meteoritą ir- tyrinės, 
(lai ko naujo meteoritas bus 
atnešęs iš.dangiškos erdvės.

Straikininkų riaušės.
Indianapolis, Ind. Čia 

streikuoja gatvekarių mo- 
tormanai ir konduktoriai. 
Per tai žmonės daug nuken-j 
čia. 
būti į dirbtuves ir pertai 
darbai dirbtuvėse v ii k i naši. 
Del streiko ir krautuvnin- 
kai nukenčia. Vidurmiestyj, 
kur didžiausios krautuvės! Hodges pienuoja iškasti 
randasi, judėjimas visai ap- j valstijoj 100.000 kūdrų. Pa
sistojo. Visas miestas apmi- taria valstijos gyventojams 

kuriems būtinas atidėti vieną savaitę, kad 
kiekvienas fermeris iškas
tų sau gerą šulinį ir neku
riose vietose gerų 
kur apsčiai galima 
laikyti vandens.
Pagerbė mokyklos
Beloit, Wis. Beloit kole

gijos tarnas išbuvo prie tos 
mokslo įstaigos 50 metų. 
Jam dabar 80 metų. 50 me
tų jo tarnystės kolegijai su
kaktuves šventė studentai 
ir profesoriai. Profesoriai 
pietavo jo namuose. Tarnas 
pasakė, kad būdamas nuo- 
latai susidūrime su guviu ir 
energijos pilnu jaunimu, 
užsiliko taip tvirtas kimu ir 
dvasia. Būdamas jau žilu 
seneliu, kolegiją, vienok, už
laiko kuodidžiausioj tvar-

Žada iškasti 100.000 kūdrų.
Kansas City, Kas. Perei-

Darbininkai negali pri-|t{l vasarą Kansas valstija be

si stojo. Vi 
ręs. Tie, 
reikalas yra kur nusidan
ginti, ima automobilius. 
Streikininkus policija ir 
kompanija persekioja. Kom
panija parsigabeno streik
laužių. Todėl straikininkai 
labai subruzdo. Kompanija 
bugštosi didelio sumišimo 
ir naikinimo jos nuosavy
bės. Buvo susirėmimų su 
policija. Policiantai bandė 
Įstumti keliatą gatvekarių 
į daržinę. Straikininkai ne
leido. Tuomet policiantai 
panaudojo savo kočėlus ir 
išblaškė žmones. Kuomet 
policiantai vėl sugrįžo prie 
darbo, tai darbininkai iš- 
laujo užstojo kelią. Ir po- 
’iciantai metė besistengimą 
įstumti gatvekarius darži- 
lėn.

Kom p a n i j a sutalpino
streiklaužius į Louisiana 
gatvekarių daržines. Strai
kininkai buvo apstoję jas. 
Ištiko smarkus šaudymais!. * 
Vienam streiklaužiui teko 
eulipka į sprandą ir jis mi-

galo nukentėjo del kaitrų ir 
del lietaus stokos. Pritrukę 
buvo vandens ir žmonėms ir 
gyvuliams. (1 ubernatorius

pienuoja iškasti

Mokys šeimininkauti.
Alameda, Cal. Vienoj šio 

miesto high school’o j imta 
mokinti šeimininkavimo. 
Vaikinukai bus mokomi, 
kaip prieš apsivedimą tau
pyti pinigus ir kaip apsive- 
dus užvesti gyvenimą. Jų 
bus reikalaujama ištirti rau
dos brangumą, rakandų, na
mo pirkimą ir, apskritai, 
namų aprūpinimo visais 
reikalingais daiktais. O mer
gaitės bus mokomos, kaip 
sutvarkyti namą ir vesti ja
me visus dalykus. Rodos, 
turėti! turėti vertę tokie 
mokinimai.

kūdrų, 
but už-

tarną.

Vyrų prigaudinėtoja.
Kansas Cit v, Mo. Čia vie- 

na moteris L. Alden liko nu
teista atsėdėti 18 mėnesių 
kalėjime. Ji prigaudinėjusi 
įvairiose valstijose vyrus. 
Ji užsiiminėjo su vyrais, da
rydavo sutartis apie apsive- 
dimą, o paskui viliodavo pi
nigus tikslu neva indėti į 
pelningą kompaniją. Pasi
duodavo įvairiuose miestuo
se įvairiais vardais. Ke
liems vyrams jai pasisekė 
apdumti akis.

Muitininkas nukentėjo.
San Diego, Cal. Muiliu

kas su savo sunumi norėjo 
sulaikyti tris meksikonus, 
kuriuos muitininkas nužiū
rėjo, kad jie gabeno opiu
mą. Tuomet vienas meksi- 
konų šovė i muitininką ir 
labai sužeidė. Vienas kon- 
trabandistų liko pašautas ir 
suimtas. Pas ji rasta septy
nios dėžės su opiumu.

Mirė didis gydytojas.
Stockbridge, Mass. Mirė 

Dr. Chas. McBurney, garsus 
chirurgas. Mirė širdies liga. 
Nesenai buvo sugrįžęs iš 
medžioklės ir visą laiką jau
tėsi gerai. Jo mirtis buvo 
staigi ir netikėta.

Praktikavęs New Yorke 
mediciną apie 40 metų, 1907 
m. apsigyveno ant savo far- 
mos. Labai mėgo gyventi 
sodžiuje ir atsidavęs buvo 
sportui. Sulaukė 68 metų 
amžiaus.

Atsižymėjo ištyrimu ak
losios žarnos ligos (appen
dicitis). 1889 m. išleido ta
me dalyke rašinį, kur sutei
kė jam visasvietinę garbę. 
Jis nurodė, kaip užsikimši
mą aklosios žarnos pažinti 
ir kaip padaryti operaciją.

Policijos ir kompanijos 
ziršininkus apipylė minia 
ikmenimis, plytgaliais, ang
imis, geležgaliais. Bet nei 
vienas nebuvo sunkiai su
žeistas.

Bugštomasi, kad abelnas 
straikas mieste neiškiltų. 
Jei urnai straikininkai ne
susitaikysią su kompanija, 
tai, sako, ir dirbtuvių dar
bininkai sustreikuosią.

Del gatvekarių apsistoji- 
no daug mokinių į mokyk- 
’as negali pribūti.

Kompanija bando su po
licijos ir streiklaužių pa- 
gelba važinėti žmones gat- 
vekariais. Bet straikininkai1 
svaido kuo papuolė i gatve-;A 1 . . •Jnergina,

Mergina išlošė bylą.
St. Paul, Minn. Miss Ada 

i M. Cox išlošė bylą ir gavo 
$17.000 atlyginimo. Ji buvo 
užvedusi bylą prieš vieną 
turtuolį. Turtuolis prižadė
jo ją vesti ir susižiedavo su 
ja. Tasai vėliau atsisakė 
nuo jos. Teismas už tai lie
pė atlyginti minėta suma.

Komercijos mokykla.
New York. Atsilikusiame 

komercijos komiteto susi
rinkime buvo pranešta, kad 
esą paaukota $500.000 įstei
gimui nemokamos komerci
jos mokyklos. Aukotojas 
savo vardo nepadavęs. Ki
tų prižadėta paaukoti dar 
$200.000. Taigi bus čia į- 
steigta didelė komercijos 
mokykla.

karius ir, žinoma, visi bijo 
■įaudoties gatvekariais.

V aisti j os gubernatorius
Ralston, matydamas tokias 
riaušes, pasisiūlė tarpiniu- i 
1 " '1 ’ ■- * J-1 ant

bus
kauti. Abi pusi sutiko 
to. Darbininkų skundai 
išklausyti.

Gaisras lygumose.
Valentine, Neb. Dideliose 

valstijos lygumose plėtoja
si gaisras. Dega žolės, krū
mai ir kas tik ant lygumų 
randasi. Vėjas blaško, didi
na ugnį ir apsunkina gesi
nimą. Šimtai farmerių sten-j 
giasi užslopinti ugnį. Daugi 
ganyklų sugadinta, daug 
namų sudegė ir abelnai ne
mažai pridarė nuostolių ta 
milžiniška ugnis.

Išgelbėjo pabludėlę.
Washington, D. C. Viena 

kuri pergyveno 
baisenybes degančio “Vol-
turno”, pamišo. Daktarų 
buvo manoma, kad ji pa
sveiks. Buvo laikoma ligoni
nėj ant Ellis salos. Nema
tant ligonių prižiūrėtojoms, 
ji išbėgo iš ligoninės ir šoko 
užlajom Ligonių prižiūrėto
ja Anna Olson šoko jos gel
bėti. Po sunkios kovos abi 
buvo ištrauktos iš vandens. 
Sveikatos departamento 
chirurgas rūpinasi, kad už 
tokį ligonių prižiūrėtojos 
didvyrišką darbą butų žy
miai pakelta jos alga.

Pavogė $12.000.
Austin, Minn. Miestelyj 

Waltham vėlyvame vakare 
įsibriovė vagiliai į State 
banką, išlaužė spintą ir pa-

_____

Apgavystės.
New York. Kaip žinoma, 

sulyg naujųjų muito įstaty
mų negalima gabenti balto
sios čaplės plunksnų. To
kias plunksnas muitininkai 
konfiskuoja. Ligšiol buvo 
sukonfiskuota už $3.000 ar 
$4.000. Dabartės paaiškėjo, 
kad tos plunksnos yra dirb
tinės, o ne tikros. Jos esan
čios padarytos iš arklių 
plaukų. Bet amerikonės už
mokėjusios už jas Europoj 
tiek pat, kaip ir už tikras. 
Kur tik nėra apgavysčių?

Rinkimai.
Pereitą savaitę nekurtose 

valstijose buvo rinkimai 
įvairių viršininkų. Iš tų 
rinkimų paaiškėja, kad de
mokratais žmonės ima už- 
sitikėti. New Yorke į mies
to majorus pakliuvo J. P. 
Mitchell, demokratas. Jis ga
vo 111.000 balsų daugiau, 
negu McCall, garsus nevi
dono Tammany’o šalinin
kas. Prašalintasis gub. Sul
zer pateko į valstijinį že
mesnįjį rūmą. Massachu
setts valstijoj gubernatoriu
mi liko D. J. Walsh, demo
kratas. New Jersey valsti
jos gub. liko J. Eillder, de
mokratas. Indianapolyj, 
Ind. miesto majoru liko de
mokratas J. Bill.

Illinois valstijoj 24 mies
tuose buvo balsavimai kas 
link saliunų. 18 miesteliuo
se nubalsuota panaikinti sa- 
liunus. Taigi 60 saliunų toj 
valstijoj bus mažiau. Tai 
atsitiko ačiū moterių bal
sams.

___________

VISOKIAUSIŲ VISKAS, KAS

ŠORTŲ Bfflof PRIE PEČIŲ

PEČIAI IR REIKALINGA,

PEČIUKAI. DŪDOS,

LABAI GERI I fe|S JUŠKOS,
VIRTUVIŲ KAČERGOS,

PEČIAI. ( VISI INTAISYMAI.
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t MOTERIŲ SKYRIUS, f

MOTERIŲ NERANGU
MAS.

Daug kame apsireiškia 
lietuviu moterių nerangu
mas. Jau senokai tilpo “Ka
talike” vienas moteries laiš
kas, kuriame «prašė patari
mų, kaip ji galėtų intikti 
vyrui. Ji daranti ir atlie
kanti kaip priguli visus na
mų darbus: švariai užlai
kanti kambarius, gerai ap
žiūrinti vaikučius, rūpinan
tis gerai gaminti valgį, o 
vienok nežiūrint į tą viską, 
vyras neparodys jokio prie
lankumo, neišreiškiąs jokio 
užsigauėdinimo. Dar-gi daž
nai girdinti visokių prie
kaištų, išmetinėjimų. Ta ge
ra moteris guodėsi, kad jai 
jau gyvenimas pakartęs, at
sibodęs, ir prašė patarimų, 
kaip čia dalykus pataisius. 
Redakcija atkreipė į tą laiš
ką moterių domą ir kvietė 
atsiliepti į tą laišką. Bet 
slenka savaitės, o inoterįs 
kaip tyli, taip tyli.

Abelnai, moteris labai ma
žai teparašo į laikraščius. 
Tarp nerašymo priežasčių 
turbūt nemaža priežastis yra 
nežinojimas lietuvių rašy
bos. Kiekvienam ir kiekvie
nai norėtųs rašyti taisyk
lingai ir dailiai išdėstyti sa
vo mintis. To, vienok, ne
reikėtų atboti. Trūkstant 
rašybos pažinties, arba laike 
neturint geram parašymui, 
galima išdėti savo mintis bi
le kaip. Redakcija pertai
sys kas netaisyklinga. 
Svarbiausia tai turėti min
čių.

Yra daugybės klausimų 
apkalbėtųjų laikraštyj. Ap- 
švietos reikalai, uždarbiavi
mo budai, šeimyniniai san- 
tikiai, mados ir tt. Geisti
na, kad pačios moteris iš
sireikštų, ką mano apie į- 
vairius gyvenimo klausi
mus. Kaip viršuj sakėme, 
tegu moteris nesidrovi ir 
rašo neatbodamos rašybos 
taisyklių. Jų rašiniai bus 
pertaisyti.

TAUTŲ IŠSIGIMIMAS.

Jau nuo senai franeuzai 
ėmė nerimauti tuomi, kad 
jų tauta nesidaugina. Gimi
mų skaičius Francijoj nuo
lat mažinusi.

Tą pat pavojų mato ang
lai, vokiečiai ir kitos kultu- 
.ringos tautos. Tas visur ap
sireiškia, kur kultūra kįla, 
ten gimimo skaičius mažė
ja.

Yra gera, jei pora, maty
dama negalėsianti tinkamai 
išauklėti daug vaikų, užsi
ganėdina pasigaminę vieną, 
du. Bet jei pasiturintieji ir 
galintieji gerai išauklėti kū
dikius vengia vaikų, tai jau 
čia žiaurios patmylystės ap
sireiškimas.

Kiekviena tauta supran
ta, kad jos tikras turtas ir 
tikra spėka yra tai skait
lius ir gerumas gimusių vai
kų. Todėl geri tautos tėvy
nainiai ir rūpinasi apie ge
rumą ir skaitlių tautos vai
kų.

Tie, kurie tingi paman- 
kinti savo smegenis, mano, 
kad galima viską įstatymais 
ištaisyti. Girdi, reikią baus
ti nevedėlįus ir bevaikjnes

poras ir suteikti pašelpą ne
turtingoms šeimynoms, tu
rinčioms vaikų.

Legislatures ir parlamen
tai nuolat taiso įstatymus 
ir nevienas mano, kad įsta
tymai kriesuoja žmonių gy
venimą. Reikia atminti ir 
įsikalti sau galvon tą daly
ką, kad įstatymai nėra pa
žangos priežastis. Įstatymai 
tik išreiškia, užbriežia ke
lią pažangai. Vienok, įstaty
mai nepajėgia įstumti žmo
nes į tam tikras vėžes.

Įstatymais nepadaroma 
reformų. Gilių atmainų tau
tos gyvenime įstatymai ne
padaro.

Tikri tautos akstinai yra 
jos instinktai, troškimai, i- 
dealai. Tie veikliai yra 
svarbiausi tautos gyvenime. 
Jie kriesuoja gyvenimą, 
stumia žmones pirmyn arba 
traukia atgal, tobulina arba 
ardo gyvenimą, žiūrint, ar 
tie instinktai, troškimai, i- 
dealai yra kilti, išganingi, 
arba žemi, nedori.

Jau senovėj buvo bando
ma apkrauti mokesčiais ne- 
vedėlius ir bevaikines poras. 
Likurgo įstatymai smarkiai 
baudė tokius asmenis, bet 
veltui. Romoj irgi buvo į- 
statymai, sulyg kurių be
vaikiai buvo baudžiami ii' 
nekurios teisės buvo atima
mos. Ir Romos tikyba mo
kė, kad mirusieji bevaikiai 
bus skaudžiai kankinami.

Nei Spartoj, nei Romoj 
niekas negelbėjo prieš be
vaikystę, kuomet žmonių 
protai buvo ištvirkinti ki
tomis užgaidomis ir supra
timais.

Įstatymai nepagydįs su
gedusios tautos.

Dabartiniais laikais be
vaikystės priežastis yra 
šios: 1. susilpnėjimas mote
rystės ryšių; lytinis instink
tas krypsta nuo vienpatinio 
gyvenimo; 2. žmonių troški
mas pakilti, pralobti, o vai
kai tam kliudytų; 3. bėgi
mas žmonių į miestus. Mies
tas nėra patogi vieta augin
ti vaikus.

Todėl teisingai Išganyto
jas pasakė: “Palaiminti ro
mus, nes jie paveldės že
mę”. Romus, paprasti žmo- 
ncliai turi skaitlingas šei
mynas ir jų vaikai paveldės 
žemę.

Todėl aišku, kad bevai
kystės vaistai yra: įsitikini
mas ir įkūnijimas vienpa
tystės, kaipo natūralūs in
stitucijos lyčių prietikiams; 
žmonių aprimimas ir su- 
prastinimas jų gyvenimo; 
užsilikimas ir grįžimas žmo
nių į sodžius.

Gal kas prikišti, kad gir
di, dabar vienpatystė vieši 
pas kultūringąsias tautas. 
Tam duoda atsakymą Persi
jos ambasadorius. Minėtas 
ambasadorius Europoj buvo 
vienos moteries paklaustas, 
ar ištikro gyvuojąs Persi
joj tas nelemtas daugpatys
tės užvedimas. Ambasado
rius atsakė: “Taip, gyvuo
ja. Bet Europoj turit dar 
bjauresnį ir pružutingesnį 
užvedimą. Mes turime daug 
pačių ir jas maitiname, o 
Europoj irgi turi daug pa
čių, tik jomis nesirūpina”.

Rapolas.

PASTOVYBĖ TIKĖJIME.

Iš nesenų kruvinų dejų 
ant Kaukazo, kur — kaip 
žinoma — nuožmieji toto
riai kankino krikščionis ar
mėnus ir degino jų mantą, 
pasakojama sekantis atsiti
kimas :

Smulki, silpna, nublanku
si, su prašvitusiu veidu ir 
juodom akim, apsisiautus 
spalvuota kaklaskare ir už
sivilkusi baltu vilnoniu si
jonėliu, Dina, stovėjo ant 
uolos atlaužos ir, pasirėmu
si ant lazdos, tėmijosi į savo 
kaimenę, besiganančią ato
kiai ant žolės. Buvo pusiau
dienis.

Tuo tarpu kloniu įjojo 
raiteliai pilna zovada, iš vi
sų pusių pasigirdo nuožmi 
rėksmai, iš miesto pusės 
praplyto perimanti vaitoji
mai, ir kol mergaitė sugebė
jo tai suprasti, kas veikiasi, 
nutvėrė ją kas toksai, nu
vilko su savimi ir pasodino 
pirm savęs ant balno. Ark
lys pašėlusiai pasileido bėg
ti lygumos linkon ir susilai
kė prieš triobą, pusiau pa
slėptą medžiais.

Mergaitė nuimta nuo ark
lio ir įnešta triobos vidun, 
kur kokia tai sena moteriš
kė žiurėjo į ją labai užiman
čiai ir nuostabiai.

Žmogus, kuris atgabeno 
mergaitę, prašneko į ją:

— Dina, pažįstu tave iš 
jaunų dienų. Visi, kurie iš
pažįsta tavo tikėjimą, liko 
nužudyti. Norim tave išgel
bėti nuo tos baisios mirties. 
Išsižadėk savo tikėjimo, pa
liksi mano pačia. Esu dide
liu vadu, o toji trioba tar
nauja mano turtų paslėpi
mui, kuriais pasidalinsiu su 
tavim... Nedvejok. Pasi
rink sau žadamą laimę, arba 
baisią mirtį.

Kuomet totorius taip kal
bėjo, Dina tuojaus viską 
suprato. Totoriai skerdė 
krikščionis, ji gi už savo gy
vastį buvo dėkinga totorių 
vado malonei. Kiek palau
kus, kuomet totorius pabai
gė savo gundinimus, mer
gaitė atsiliepė švelniu, bet 
neatmainomu balsu:

likdama kraujo pėdsakius.
Tūkstančiai armėnų 

krikščionių pašventė gyvas
tis už tikėjimą, pakeldami 
baisiausias kančias nuo bu
delių totorių, gi tos jaunos 
mergaitės pasielgimo pa- 
vyzdis likusius ilgus amžius 
skatįs tvirtai laikyties se
nuolių palikto tikėjimo ir 
jo nemaininkauti ant kokių 
ten pasaulinių laikinų tuš
tybių.

Prieš “Home Rule”. Ir- 
landijos mieste Ulster 600 
pirklių nutarę nemokėti jo
kių mokesčių busimajai Ir- 
landijos “Home Rule” vy
riausybei, kad tuo budu už
kenkus Irlandijos savitu
mui.

Japono pasišventimas.
Japonijos milijonierius Mu
rano, apleizdamas savo pla
čiuosius reikalus paskelbė, 
kad jis likusį savo gyveni
mą ir turtus pašvęsiąs Ja
ponijos didvyrio Nogi kul
tui, kuris, kaip žinoma, su 
savo žmona papildęs “hara- 
kiri” mirus ciesoriui Mut- 
suhito.

PROGA UŽDIRBTI
Vyras ar moteris gali uždirbti pa

ilso valandomis $25 savaitėje. Paty
rimo nereikia. Del smulkmenų kreip
kis pas:

Lipman Supply House Dept.
527 So. 5-th Ave., Chicago, Ill.

KELIAUJANTIS “KATA
LIKO” AGENTAS.

Iz. Papauskis,
Atsakomas “Kataliko”

gentas.
j am galima užsimokėti 

pinigai už “Kataliką”, už 
apskelbimus ir tt.

Su pagarba
“Kataliko” Administr.

ARION MUZIKOS 
STORAS

SMUKAI, HARM0NIŠK0S.
Visokiausi muzikaliai instrumentai. 

Speciališkumas — pigiausios kainos.

1909 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL.

************************** i #
Telephone Yards 687 S* į 

l DR. G. M. GLASER, įz /N
* 3149 S. Morgan St., Chicago, III. #
* ** Pranešu visuomenei, kad aš esu * 
X seniausias gydyiojas ant Bridge- į
* porto, raktikuojant 21 metus. Vi- # 
S sus ligoniu stengtsiuosi užganė- * 
J dinti sąžiniškai ir esu visuomet *
* ant pareikalavimo dieną arba nak- į
* tį. Esu specialistas Ii‘ose va kų, «
* moterų ir vyrų. Taipgi darau #
% visokias operacijas. %
* * >********#*«***» *********

Ga i aps rėdyti 
beveik uždyka.

Nauji ir truputį padėvėti siutai ir 
Overkotai, kurie buvo užsakyti ant 
orderio už $40, už $50 ir už $60, da
bar parsiduoda po $5. ir augščiaus.

Gali but puikiausiu sportu tiktai 
už $5.

l’arsi duoda pigiai čemodanai ir la
gaminai.

Ateikite Į

S. Gordon
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ STORĄ 

1415 S. Halsted st., Chicago.

asm

Į EUROPĄ.
TANKUS PLAUKINE JIMAI.

Puikus 3 klasos ir tarpdėnio išren- 
girnai "dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

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 teisotus agentus.

. ..........................

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

I CHAS. N. SMITH I
Pritaiso

X Szilunią, Gazą, Vandenį J
# ir stogo blakes. #
* 5107 S. Michigan avė., Tel. Oakland 3457 * 
įj Bes-2103 S Stato st,, Tol- Calumet 1681 £

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

JAU LAIKAS UŽSISAKYTI VISIEMS 
LIETUVIAMS

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

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

musų moksleivijos idealais, su jos troškimais.

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

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.

Kokią ten nebūk kainą j ąs 
manysite mokėti arba kok os t n 
nebūk mados siutų area švarkų 

jus panorėsite

—Tikiu į Dievo žodį.. Jė
zų Kristų, mano Išganytoji.

Sena moteriškė išvedė ją 
tuomet laukan, parodė jai 
kruviną nuo gaisrų pažarą 
ir kelią, neįgristą nužudytais 
krikščionimis.

Totorius išėjo taipgi kal
bėdamas:

— Išsižadėk Kristaus ar
ba mirk!

— Tikiu į Dievo žodį... 
Viskas čionai praeina... 
Dievas jiems pažadėjo am
žiną gyvenimą.

Senė sulaikė sūnaus ran
ką, pakeltą augštyn, kad 
vienu kalavijo smūgiu mer
gaitę paguldžius.

— Išsižadėk Kristaus ir 
pasiimk iš čia viską, kas tik 
tau patinka.

— Jėzus Kristus suteikia 
nemirtiną vainiką tiems, ku
rie paniekina turtus, kurie 
tiki Jo žodžiams. Tikiu žo
džiams Tojo, Kuris numirė, 
kad mums atidarius dan
gaus vartus.

Parkritusi ant kelių jau
na Dina kalbėjo toliau: 
“Viešpate Jėzau, priimk 
mano pas Save”.

Tuo momentu nuožmusis 
totorius paleido kalaviją ir 
narsios mergaitės galva nu
sirito žeme, paskui save pa

Kreiptis reikia "Moksleivio" Administracijon tokiu adresu:

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

Nusipirk Mechanišką Pastumdėli.
ŽIEMIŲ žiemas perleidinėdavo ūkininkas miškuose prisirinkimui 

kuro. Per dienų dienas jis čiru-čiru pjaustė malkas. Bet dabartės 
gudrus žmonės nedaro taip. Jie turi labai parankių mašina, kuri 

varo jo pjūklą. O tuo tarpu jie mąsto ir svajoja apie ateinančios va
saros darbus.

šita mašina yra veik veikiausia ir parankiausia mašina kokia tik 
žmogus gali intaisyti sau ant fanuos. Ji pompoja vandenį galvijams, 
į virtuvę ir visur kur tik reikia. Ji varo separatorių, skalbimo maši
ną, akselinę mašiną, tekėlą, ir kitas mašinas. Ją galima naudoti šieno 
presavimui, kūlimui ir dar kitas. Metų ji dirba ir visokiausius 
atlieka ūkininkui darbus, sučiedija jam sveikatą del naudingesnių 
daiktų. Ji padaro gyvenimą lengvesniu ir linksmesniu del ūkininko 
vaikų ir jo pačios. Ir gudriausias žmogus turi.

Į H G Aliejaus ir Gazo Mašinos
T H C aliejaus ir gazo mašina nes ji atlieka jam daugiausiai dar

bo už menkiausius iškasėtus. Ji yra prasta ir jokio keblumo neturi. 
Jo padarymas yra geras ir lengvai galima pradėti darbą ir užbaigti 
ir yra labai ekonomiška iš atžvilgio į kuro sunaudojimą. Jos padary
mui yra naudojama geriausia medega, ir jei bus reikalinga, tai ji iš
vystys 10 arba not 30 proc, virš aprobuotos spėkos. I II C atsakomybė 
tęsiasi ilgus metus, kol ji tarnauja.

III C mašinos daromos įvairiausių ryšių vertikales ir horizonta- 
' lės, kilnojamos ir nekilnojamos ir įvairios kitokios. Yra prietaisos poin- 

pavįmui, pjovimui ir lastymui. Didumo būva nuo 1 iki 50 arklių spė
kos. Galima varyti gaz.u, gazolinu, nafta, kerosimi alkoholiu. Yra ma
šinų arimui, akėjimui sėjimui, pjovimui, kūlimui, krovimui ir tt. Būva 
6 ir 12 30 ir 60 arklių spėkos.

1 11 C vietinis pardavėjas parodys jums mašinas ir išaiškys viską 
apie jas. Gauk nuo jo katalogą arba aršyk.

^fffS^nteniational Harvester Company of America.
itav s ra?/ (Incorporated)

Chicago USA
■gur/ii-.M.c

$10 iki $30

Atdara

1800 ir 1808 BLUE ISLAND AVENUE.

Jus rasite didžiausios ver
tės ir geriausią pasirinkimą 
musu naujoj ir didžioj krau
tuvėj. Vyrams ir jauniems 
vaikinams nuo

ras apart 
seredos ir 
nėtnyčios.

St. Romanouskis, 
ir Jos. Blože 
Lietuviški pardavėjai.

Nedčliomis 
nuo 8 vai. 
iki 12 vai. 

iš ryto.

Apart rūbų regulerio didu 
mo mes taipgi turime extra 
didumo daiktų labai dide
liems vyrams ir specialio di
dumo žemiems ir riebiems 
vyrams.

Kalakutas duodamas veltui 
kožnam, kurs pirks už 

ir$10 aųgsciaų.
Jei nori sutaupyti nuo $5 

iki $8 perkant siutą arba 
švarką, ateik pas Wolff’s. 
Mes parodysime daugybes 
Įvairių drabužių už

$i0$!6ir$20
ne daugiau ir ne mažiau.

Pas mus taipgi yra viso
kiausių drabužių vaikams 
nuo $1.05 iki $10.00. Mes 
gvarantuojame užsiganėdi- 
nimą arba pinigus sugrąži
name. Ateik ir pradėk čia 
savo pirkinius. Susikalbėsi 
lietuviškai.M.WILE & COMPANYlB

’tglisia. IŠįjKHSl'

W oSf f Įhg Clothier
dvi krautuvi

4801 So. Ashland Avė. ir 1225 So. Halsted St.
Kampas -18 gat, ties 12 gat.
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KATALIKAS

| Iš Lietuviškų Dirvų, g
Thayer, Ill.

Šis miestelis yra visai ne
didelis. Žmones uždarbiau
ja augliu kasyklose. Darbai 
kasyklose eina gerai ir už
darbiai geri. Uždirbama' 
nuo $50 — $70 i dvi savaiti. 
Vienok, darbo atvažiavu-* 
siems veik negalima gauti,’ 
nes visuomet čia pilnai yra! 
darbininku. Daugiausia čia j 
gyvena slovakai. Lietuvių: 
yra trįs šeimynos ir vienas 
nevedėlis. Visi turi savo 
locnus namus. Gyvena la
bai gražiai. Laikraščių 
pareina “Katalikas” ir du 
egz. “Saules”.

Lietuviai taupiai gyven
dami, ncišleizdami savo sun
kiai uždirbtų centų svaiga
lams arba šiaip nereikalin
giems daiktams, nedideliuo
se miesteliuose gyvendami, 
visuomet gali Įsitaisyti sa
vus namus ir puikiai gyven
ti. Jokūbas M.

Crandon, Wis.
Šis visai nedidelis mieste

lis.
Dirbu miškuose, susitin

ku su vilkais ir kitais žvė
rimis. Didžiai smagus gyve
nimas. Dirbu taipgi lentų 
pjovimo dirbtuvėj. Čia lie-j 
tuvių visai nėra. Kad jų bu- j 
tų suprantančių tą darbą, 
tai puikiai čia galėtų gyve
nimą daryti. Didmiesčių gy
venimas negali susilyginti į 
su smagiu ant tyro oro gy-į 
veniniu. Yra čia vokiečiu■ *• I 
katalikų bažnyčia ir dar! 
tris kitos katalikų bažny-į 
čios.

Mus lietuviai tik ir žino 
grūsties į didmiesčius ir 
vargti bjauriose dirbtuvėse. 
Ketai kuris išdrįsta kibti i 
farmas arba leistis į tokias 
vietas, kaip lentų pjovyk- 
]os arba medžių kirtimai.

J. Schultz.

Montello, Mass.
Gal ne vienas iš skaityto

jų žino, kad Montello tau
tiškas namas jau baigiamas 
statyti ir tikimėsi, kad pra
džioj lapkričio m. š. m. bus 
jau užbaigtas; prieš pat už
baigimą statyti namo, ren
giamo dideli fėrą, kuris atsi
bus tautiškame name; yra. 
išrinkta foro rengimo komi
sija iš 11 asmenų, kurie eina 
per stabas rinkdami del fe
rn visokius daiktus; kas ką 
paaukoja: pinigus, žiedą, j 
kningų, smuiką, žąsį, auti, 
vištą ir tt. Nežiūrint kokio 
brangumo butų kožnas daik
tas, buna su padėka pri
imamas. Todėl mes atsišau
kiame i aplinkinių miestų ir 
miestelių lietuvius, kurie 
atjaučiate tam darbui, prisi
dėkite prie jo ir mums pa- 
gelbėkitc, nes mes tikime, 
kad fėras pastūmės staty
mo darbą, del tokio fėro 
reikalingi visokie daiktai ir 
pinigai. Nors namas ir bai
giamas yra statyti, vienok, 
paskutiniam atsilyginimui 
stoka pinigų. Gal kurie iš 
kolektorių pribus pas jus 
prašydami aukų, tai galit 
drąsiai aukoti, nes kolekto
riai išrinkti L. T. N. su
sirinkime ir turi L. T. N. 
antspaudą. Kurie siųsit pi
nigus, ar šiaip kokius daik
tus, tai malonėkit siųsti ant

L. T. N. kasieriaus vardo —
J. Petrausko, 22 Merton 
st., Montello, Mass.

P. Margis, f erų rengimo 
raštininkas.

Wilkės-Barre, Pa.
Spaliu 20 d. anglių kasyk

loj gazai apdegino Juozą 
Mažeiką ir Antaną Bilčą. 
Abu guli ligoninėj. Ant ry
tojaus patiko nelaimė ka
sykloj Juozą ir Vincą Že- 
mantauckus. Irgi abu ligo
ninėj. Spalių 22 d. ne laiku 
sprogo dinamitas ir sužeidė 
Juozą Dziemovski. Tai to
kios nesmagios naujienos.

’ M. AL

Wilkes-Barre, Pa.
Baisi nelaimė čia ištiko. 

Viena moteris, užkurus! pe
čių, išėjo pas kaiminką su 
reikalu. Ant aslos bovinosi 
trijų metu vaikelis. Motina 
sugrįžusi rado kūdikį sude
gusį. statyt, baisų įspūdį 
tas padarė į motiną, kad 
pagriebusi vyro revolverį 
šovė į save. Dar pusgyvė 
buvo nugabenta ligoninėn. 
Ji buvo nėščia. Ligoni
nėj jau jai mirštant, dakta
rai išėmė iš iščiaus kūdikį ir 
jis kol kas dar gyvas.

AVilkes-Barres Žebrys.

Lewiston, Me.
Spalių 25 d. šv. Baltra

miejaus dr-jos salėj atsili
ko gražus balius, kurį su
rengė N. P. Panelės šv. mo
terių dr-ja. Labai pagirti
nos moterįs už jų darbštu
mą. Salė buvo išpuošta pui
kiomis gėlėmis ir įvairiais 
poperiais. Visiems labai bu
vo malonu linksminties taip 
išrėdytoj salėj. Baliuje ne
buvo pardavinėjama jokių 
svaigalų. Atsilankiusius pa
vaišino moterįs gardžiais 
saldumynais. Susirinkusieji 
žaidė, šoko, linksminosi. Bu
vo lakiojanti krasa. Vienu 
žodžiu, maloniai, mandagiai 
apsieita ir apie 12 vai. nak
ties visi išsiskirstė kas sau.

Tegu ši dr-ja ir daugiau 
parengia tokių pasilinksmi
nimo vakarų. Tegu parodo 
visiems, kad be svaigalų ga
lima kuogražiausiai pasi
linksminti ir kad ne tik 
svaigalai suteikia bajių.

J. Vaitiekūnas.

Lowell, Mass.
Turbūt nėra niekur tokios 

tamsios lietuvių kolionijos, 
kaip Lowellyj. Tą parodo 
faktas iš atsilankymo gerb. 
svečių, L. Mokslo Dr-jos 
ingaliotinių — dr. J. Basa
navičiaus ir p. Al. Yčo.

Kada New Englando ko
mitetas surengė maršrutą, 
tai ir Lowellyj papuolė 27 
d. rugsėjo. Bet kas pasiro
do, susirenka apie 50 asme
nų salėn ir suaukoja $12 
Tautos Namams Vilniuje, 
9 asmenis po $1, o šiaip 
smulkiomis aukomis $3.

O kur gi da 800 lietuviu, 
nes čia yra netoli 900 su
augusių, ar jie negirdėjo 
kaip kun. kl. bažnyčioj pra
nešė ir sakė per 2 nedėldie- 
niu, ir ar nematė visur ap
garsinimų, ar dr-jos neturė
jo atsišaukimų dr. J. Basa
navičiaus ir p. M. Yčo?

Tai žinojo kiekvienas 
Lowellio lietuvis, ir žinojo 

visos tris dr-jos, bet dr- 
jos atsisakė ką nors aukot 
ir priimti svečius.

Nors moterių Aušros Var
tų P. šv. dr-ja buvo nutaru
si aukot ant sieksnio že
mės $10.50 ir pinigai buvo 
paduoti pirm., bet tą pat 
vakarą per prakalbas atsakė 
ir tą sieksnį žemės.

Bet kodėl iš 900 lietuviu 
neatėjo nė pusė į prakalbas? 
Dėlto, jog turėjo tūnoti po 
saliunus, po stabas prie 
stiklo rudžio, tai ant. vestu
vių prisikimšę kaip statinėj 
silkių. Todėl Lowellio lie
tuviai nėjo į prakalbas ir 
nedėjo aukų, bet paaukojo 
saliunininkams ii- policijai. 
Gėda Lowellio lietuviams, 
kad pasiliko žemiausiai sto
vinti apšvietoj, tautiniame 
susipratime; menkiausios 
lietuviu kolionijos sudėjo 
šimtus, kaip ir Lincolno, N. 
H., tik girių darbininkai li
tai sudėjo apie 300 dol., kur 
nebuvo nei pasiuntiniai va
žiavę su prakalbomis. O 
Lowellio lietuviai, kurie y- 
ra geram stovyj, kaip ir ki
tur, nes turi savo ir bažny
čią ir 3 pašelpines dr-jas, ir 
buvo įnešta susirinkimuose, 
kad priimti svečių ir auko
ti kiek nors, bet to Lowellio 
lietuviai nepanorėjo, ir at
sisakė visi, išimant kelin
tą susipratusi ii asmenų.

Taigi liūdna darosi be
skaitant laikraščius, kad iš 
visų miestų ir miestelių py
lėsi aukos Tautos Namams, 
o Lowellio 900 lietuvių pa
aukojo tik $12 tam reika
lui. O tai vis delei to, kad 
nėra apsišvietę ir tautiniai 
susipratę, neskaito nei laik
raščių, nei kningų. Ant tox 
kio skaitliaus lietuvių vos 
keliatas laikraščių teateina. 
O šiems susipratusiems už
manius ką išmintingesnio, 
nepritaria diduma, ir stoja 
skersai kelio.

Nėra nuostabu, kad senes
ni žmonės nežengia prie su
sipratimo ir apšvietus. Bet 
tu, Lowellio jaunime, ko 
miegi, ko tu lauki, kodėl ne
užsiimi nors skaitymu laik
raščių ir kningų ir kitų la
vinančių dalykų; jei tveria
si kokia kuopelė, ar teatra- 
lis dainavimo, ar gimnasti
kos, eik, prisirašyk ten, 
dirbk išvien su visais, pra
linksminsi pats save ir tuos, 
kurie miega tamsybės mie
gu. Tai ir tie pamatę, kad 
yra gera ir gražu, ir jie pa
bus ir dirbs su visais iš
vien.

Taigi, Lowellio jaunuome
ne, perstok landžiot po sa
liunus, po poolrumius, arba 
po stubas kelti bjaurias or
gijas prie rudžio stiklo, o 
apsvaiginę protą, blevizgot 
nešvarias kalbas arba ir 
skaldyties makaules (kas 
tankiai atsitinka), atmin
kit, kad diduma nei laiško 
sau parašyt negalite, tai ar
gi nereikia mokinties, ko 
kam pirmiausia reikalinga 
yra. Atsidarė vakarinė mo
kykla; lietuviai gavo nuo 
miesto neapmokamą vietą. 
Eikit visi į tą lietuviams 
paskirtą vietą, tada gausit 
ir mokytoją lietuvį.

Pakeleivis.

Kenosha, Wis.
Čia nuo spalių 18 d. pra

sidėjo misijos ir tęsėsi išti
są savaitę. Misijas laike lie
tuvis kunigas, pavardės ku
rio neteko sužinoti. Kas

dien buvo sakoma trįs pa
mokslą i. Pam< >ksl inin kas 
tarp kitko labai ragino žmo
nes prie skaitymo geru 
kningų i]' laikraščių. Tiems, 
kurie nemoka skaityti, pata
rė kuogreičiau išmokti, o 
kol kas tai patarė paprašy
ti mokančių garsiai skaity
ti, kad išgirstų gerų žinių ir 
pamo k in im u. Nurodinėjo 
naudą iš skaitymo. Sakė, 
kad skaitymas sulaikys nuo 
blogu sueigų ir blogų kal
bų. Per misijas bažnyčion 
atsilankė daug žmonių ir 
išgirdo geru pamokinimu. 
Tokios misijos, man rodos, 
yra labai naudingos.

Pr. Vanagėlis.

London, Anglija.
“Būtos” draugija jau 

šiek tiek prasigyveno ir na
rni skaitlius pasididino.

12 d. Spalių buvo “Rū
tos” susirinkimas Klinbo 
salėj. Nemokanti mėnesinės 
po 3 penus už įėjimą salėn 
vyrai, turėjo mokėti po 2 
penus, moterįs ir merginos 
po 1 peną. Tečiau svetainė 
buvo pilna žmonių.

Kaip visuomet, taip ir šį 
kartą, pirm svarstant “Rū
tos” reikalus, buvo šokiai 
ir kiti pasilinksminimai. Ki
ti prie baro sveikinosi su 
alaus stiklais.

Po pasilinksminimo pir- 
miaus mus vietinis klebonas 
laikė prakalbą; pasakojo, 
kas dėjosi su lietuviais dar 
keturi šimtai metų atgal. 
Klebonas pasakojo, kaip a- 
nais laikais lietuviai turėjo 
nukentėt kaip medžiagiškai, 
tai]) ir dvasiškai ir kaip bu
vo vergais bajorų. Pasako
jo koks lietuvių tuo laiku 
buvo apšvietimas ir kaip jie 
buvo galingi, tvirti, augšto 
ūgio ir tt. Alus gerb. klebono 
ši kalba labai buvo indomi 
ir visi klausė atidžiai, ka
dangi dar daugumas tokios 
žingeidžios kalbos buvo ne
girdėję. Kalbėjo apie pus
valandį. Pabaigus klebonui 
kalbėti, visi plojo ranko
mis. Toliaus kalbėjo pana
šiai klebono kalbai p. J. Le
vinckas. Nurodė, kad lietu
viai žemiaus stovi už žydus. 
Ragino Levinckas rašyties 
į “Rūtą”, laikyties vieny
bės, tai tik tada, sako, per 
vienybę, mes šį-tą nuveiksi
me ir Lietuva pakils, kada 
sugrįžę savo tėvynėn 
džiaugsimės, ir pridūrė, kad’ 
Anglijoj negalinčiam dirbti 
tai ne gyvenimas. P-nas J. 
Levinckas irgi indomiai kal
bėjo, už ką jam atidėkojo 
žmonės rankų plojimu.

Galop buvo “Rūtos” iš
duotos atskaitos. “Rūta” 
dabar turinti viso kapitalo 
apie 8 svarus. Buvo skaity
tas protokolas ir minimos 
pavardės įsirašiusių narių į 
dr-ją “Rūta”. Viskas ra
miai pasibaigė. Užbaigus 
susirinkimą jaunieji šoko 
sau ramiai.

Galijotas.

ROCHESTER, N. Y.
“Kataliko” No. 43 tilpo 

“Pateisinimas”, kuriame p. 
A. Baranauckas teisinasi, 
buk jis neagitavęs priešais 
gerbtus svečius iš Lietuvos 
ir parėmimą Tautos Namų 
aukomis, ir buk tik aš jį 
melagingai apšmeižęs laik
raštyje. Aš šiuomi pasiry
žau prirodyti, kad ne aš 

melagingai p. A. Baranaiic- 
ką apšmeižiau, tik jo, taip 
va d i namas ‘ ‘ Pateisi minas ’ ’, 
yra neteisingas, tiesiog be
gėdiškas melas.

Lai kalba patys faktai.
Pirmučiausia p. A. Ba

ranauckas drauge su savo 
liudininkais skelbia, kad 
jis buvęs pirmutiniu užma- 
nytojumi pakviesti į musą 
kolioniją gerinus svečius ir 
daugiausia darbavęsis parė
mime Tautos Namų auko
mis. Tas didi neteisybė. Pir
mutiniais užmanytojais yra 
gerb. klebonas, kun. J. Ka- 
sakaitis ii' aš. Aludu apie 
tai kalbėjova dar pradžio
je liepos mėnesio, kuomet 
aš pobažnytinėje svetainėje 
po pamaldų mokėjau už sė
dynes, ty. kuomet gerbiu 
svečią dar nebuvo Ameriko
je, o tik laikraščiuose apie 
tai skambėjo. Taigi, tąsyk 
gerb. klebonas man patarė, 
idant pirmutiniame draugi
jos susirinkime pakeičiau tą 
klausimą. O dabai- p. A. Ba- 
ranaucke, pasakyk, ar ne aš 
pakėliau užmanymą pa
kviesti svečius ir surengti, 
prakalbas pirmučiausiame 
susirinkime draugijos, ku
rios tu pats esi pirmininku 
ii- kuris susirinkimas atsi- 
nivo liepos men. tuoj po 
mudviejų su gerb. klebonu 
pasikalbėjimo? Tą mano už
manymą parėmė draugijos 
nariai ir išrinko tris atsto
vus, tarpe kurių ir aš atsi
radau. Alės tarp savęs nu
garėm, kad prie to dalyko 
reikia pakviesti visas drau
gijas, tuoj vienas iš mus at
silankė pas Tėvynės Mylėto
ją 52 kuopos pirmininką; 
jie jau taippat buvo išrinką 
3 atstovus ir su jais drauge 
mes vienbalsiai nutarėme 
sviesti visas kitas draugi
jas ir kuopas, pas kurias 
visas aš pats atsilankiau. 
Gal but ]). A. Baranauckas, 
išgirdęs apie tokių nepap
rastu svečiu atsilankvma ir 
norėdamas įgyti garbe, už
manė juos pakviesti, bet tą 
užmanymą turbūt girdėjo 
vien tik p. S. Klimaitis, nes 
daugiau nieks apie tai neži
no, o šis pastarasis už pa
vadinimą jį “ponu”, apšau
dė p. A. Baranaucką pirmu
onių užmanytojum ir net 
jabriežė savo pavardę po 
aiom melagingu “Pateisi
nimu”!.. .

Dabar gi, p. A. Baranauc- 
<e, šaltai nuspręsk! drauge 
su savo liudininkais, kąs bu
vo pirmutiniu užmanyto ju
rai šiame dalyke? Ai- tas, 
<uris gal privatiškai su 
<uom kalbėjosi, ar tas, ku
ris viešai pakėlė tą užma
nymą ir kvietė kitus prie 
:o prisidėti? Aiškus atsaky
mas. Todėl didi gėda savin
ies viešai per laikraštį ne
užtarnautą garbę!.. .

Didžiausia garbė priklau- 
so musų gerb. klebonui už 
jo puikią agitaciją, kai]) že
miau pamatysime, o draugi
jų atstovams už jų pasidar
bavimą surengime to visko.

Toliaus p. A. Baranauc
kas, matyt, neturėdamas ge
resnių faktų parėmimui sa
vo “Pateisinimo”, užmeta 
man, buk aš nepaminėjęs 
laikraštyje visų draugijų, 
kiek katra aukojo. Buk savo 
žinias sėmęs iš socialistų 
kalbų. Kas link pirmo. 
Kiekvienam, rodos, gana 
aišku, >kas yra smulkmeniš
kas aprašymas kokio nors

daikto arba atsitikimo, o kas 
tiktai apskritai jo padavi
mas; to tik nesuprato Į). A. 
Baranauckas, gal delei savo 
karštos agitacijos. Taigi pa
aiškinu, jog nerūpėjo man 
aprašyti smulkmeniškai 
kiek katras aukojo, nes tą 

’patįs gerbus svečiai atlie
ka, tikslu gi mano kores
pondencijos buvo pranešti 
visuomenei apie apskritą 
svečią pasisekimą musą 
mieste ir ypatingai apie ne-! 
kuriu draugiją didesnes siu-į 
kas del geresnio pavyzdžio! 
kitu miestu lietuviams. G' 
kas link socialistėlią, tai | 
pirmas dar man toks užme
timas, nes kas mane pažįs
ta, tai žino, jog nieko ben
dro su jais neturėjau ir ne
turiu; nereikalavau semti 
žinias iš ją kalbu, nes Imda
mas pirmininku rengimo ko
miteto ir iuteresuodamasis 
tuo dalyku, pats esu daug 
girdėjęs, taippat daug gir
dėjo kiti geri vyrai, tikrai 
mylinti savo tautą ii* ką jie 
yra girdėję, žemiau paliu
dys savo parašais.

Dabar tai ir bus svar
biausias prirodymas melo 
p. A. Baranaucko “Pateisi
nimo”, kuriame jis rašo, 
buk neagitavęs gatvėse ir 
saliunuose priešai gerinus 
svečius ir paskyrimą auką 
Tautos Namams.

Atsimink tik, p. A. Bara- 
naucke, ką kalbėjai į ne- 
kuriuos draugijos narius 
rugsėjo 7 d. tuoj po pamal
dų priešais bažnyčią ? Prie 
to pats šiek-tiek savo “Pa
teisinime” prisipažįsti. bet 
toli gražu ne prie visko. 
Kieno yra žodžiai ir ką jie 
reiškia, kuomet atkalbinė
damas kitus duoti aukas 
Tautos Namams išsitarei 
“Kvaili žmonos mėto pini
gą nežinia kam.” (mam 
pabraukta). Taip? P-iio A 
Baranam-ko nuomone kvai
li yra visi tie, kurie atjau
čia savo tautos reikalus ii 
jos pakėlimui nori sudėti 
auką! Kvaili yra tie. kurie 
nori paremti reikalą, kurį 
remia visa sveiko protą lie
tuviu visuomenė, o kuriam 
priešinasi tik mažas išgamą 
ir iškrypusio proto žmonių 
būrelis!... Nejaugi prie šią 
pastarųjų priklauso ir p. A. 
Baranauckas?...

Toliaus, kieno yra žodžiai 
ir ką jie reiškia: “Jie (sve
čiai) atkeliavo čion pasidar
buoti savo, o ne tautos nau
dai”? (mano pabraukta). 
Ar čia nėra aiškus šmeiži
mas tų gerbiu vyrų, kurią

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

Severos
Balsanias
Plaučiams

išliuosuoja flegmą ir tuom paeiti suteikia greit:) 
palengvinimą, jis yra geriausiai pritaikintas 
prie gydymo kosulio, užkimimo ir kitu panašią 
neiveikumą kvėpavimo organuose.

Kaina 2.» ir 50 centą.

CEDAR RAPIDS 
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Aptiskose. Reikalauki! Severos. Jeigu 
neturėtu, pasitraukit stačiai nuo mus.

Ipasišventimą ir darbo nau- 
Idą žino ir gerbia kiekvie- 
;iias doras Lietuvos suims? 
i Nejaugi to nežino tik p. A. 
Baranauckas ir neužsitiki 
tiems, kuriems užsitikėjo 
Mokslo Draugija ir lietuviu 
visuomenė !.. .

Tai tiek, kas link agita- 
tacijos gatvėje, kurią tai 
agitaciją aš savo ausi
mis girdėjau ir kurią girdė
jo žemiau pasirašiusieji.

"Dabar eisiu i salimui ir 
paklausysiu, ką ten p. A. 
Baranauckas skelbia.

Tą pačią, tv. rugs. 7 d., 
Iiotelyje, ant kampo Hudson 
ir Stoki“ gatvių (gal čia p. 
A. Baranauckas daro skir
tumą tarp saliuno ir hote- 
lio, bet mano nuomone: “ka
tilas ir puodas abudu juo
du”), kas buvo kalbama? 
Štai prie vieno stalelio p. A. 
Baranauckas, karšiai agi
tuodamas į kitos draugijos 
pirmininką (nėra reikalo 
minėti pavardės) neduoti 
auką, išsitarė: “Nelaikykite, 
klebono per savo susirinki
mą ir nepavelykite jam va
ryti agitacijos.” (čia prie 
progos paminėsiu, kad mu
ši] klebonas didžiai tame 
dalyke darbavosi, vaikščio
jo į draugiją susirinkimus 
ir smarkiai agitavo, idant 
tik išgauti didesnę auką 
Tautos Namams;. 'Tąsyk 
vienas iš sėdinčiųjų prie 1 > 
stalelio, ]). A. Baramu'cko 
užklausė: “Kam gi tu laikei 
kleboną per savo susirinki
mą? (mano pabraukta). 
Pastarasis atsakė: “Aš no
rėjau išvaryti, tik kiti dur
niai ant to nesutiko ir pra
dėjo rėkti: tegul buna, te
gul buna”. 'Tiesa, p. A. Ba
ranauckas per savo susirin
kimą, kuomet klebonas už
baigė kalbą, reikalavo, idant 
jis išeitų iš svetainės, rem
damasis ant to, buk sveti
miems nevalia būti susirin
kime. Na, čion tai jau tik
ras nesupratimas, delei ku
rio ]). A. Baranauckas pa
miršo net, jog vietinis kle
bonas nėra koks svetimas 
asmuo, bet tik yra dvasiš
ku vadovu kiekvienos kata
likiškos draugijos ir jo bal
sas susirinkime yra pirmes
nis, negu pirmininko. Jei 
tai]) butų pasielgęs kokios 
socialistėlią kuopos pirmi
ninkas, tai but suprantama, 
bet toks katalikiškos dr-jos 
pirmininko pasielgimas yra 
didžiai indomus. Alane in- 
taria, kad aš sėmiau žinias 
iš socialistėlią kalbų, beJ

(Seka ant 8-to pns].). M
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LAPKRITYS m., 1913 m.
13. K. Stanislovo Kostkps
14. p. Klemenso kank.
15. S. Gertrūdos panos
16. N. Edmundo vysk.
17. P. Gregoriaus Sal.
18. V. PaSv. baž. Rymo
19. S. Elzbietos naSISs
20. K. Benigno
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Apie 4-tą Amerikos lie
tuviu laikraštininku suva- 
žiaviipą labai mažai mini 
socialistu laikraštija. Bet 
štai p. J. Ramanauskas 
laikraštyj “Pirmyn” visgi 
drįso atsiliepti apie to jam 
ir visiems socialistams ne
geistino elemento suvažiavi
mą. P-nas J. Ramanauskas 
prisipažįsta, kad jam teko 
atsilankyti tik suvažiavimo 
pabaigoje. Na, ir visupirmu 
pašiepia laikraštininkus, 
kad jie tą dieną pirm pietų 
sesijos neturėję, nes buvę 
“pavargę” po vakarienei.

Tiek to, kas link tų ne
sąmonių, kokiu jis prira
šęs ant delegato Yčo, bet 
turime atkreipti domą į vie
ną viešąją melagystę kas 
link d-ro Šliupo išsitarimo 
suvažiavimo pabaigoje. 
Kuomet suvažiavime buvo 
svarstoma, kokiuo keliu bu- 

•tų lengviau išgauti Lietuvai 
autonomiją, d-ras Šliupas 
įnešė parašyti anglu kalboj 
brošiūrą, kurioje turėtu bū
ti trumpai išdėstyta praei
ties ir dabarties Lietuvos 
stovis ir pažymėti faktai, 
sulyg kuriu Lietuva turėtų 
būtinai gauti autonomiją. 
Be to tos brošiūros tikslas 
turėtų būti — supažindinti 
svetimtaučius su Lietuvos 
padėjimu. Tai buvo įneši- 

sįmtfi ir apie jį buvo tartasi.
Bet p. J. Ramanauskas 

rašo, buk d-ras Šliupas pa
sakęs, kad išgavus Lietuvai 
autonomiją — reikią mal
dauti caro! Tai begėdiškas 
žodžių iškraipymas ir tikrai 
nedovanotinas. Reikėtų ko
kiuo nors budu sutvarkyti 
tuos Ramanauskus ir jiems 
panašius, kurie stengiasi to
kiais nešvariais budais pa
žeminti sau nepatinkamus 
asmenis visuomenės akyse.

Laikraščiai rašo, kad iš 
Lietuvos išeivybė pasibai
sėtinai platinasi. “Tygod- 
nik Suvalski” pažymi ypač 
išcivybę iš Suvalkų gub. 
miestų, kurių žydai ne taip 
smarkiai apleidžia, kaip 
krikščionis gyventojai. Vil
kaviškyje krikščionims išsi
danginus, paliko 79% žydų; 
Šakiuose — 84%; Marijam
polėje — 72% žydų; Kalva
rijoje — 55%; Seinuose — 
55%. ir Naumiestyje — 
58% žydų.

Kad išeivybė ir sodžiuo
se ne mažesnė — rašo “L. 
Ž.” — liudija nors ir tas 
faktas. Suvalkų Žemės B- 
kio dr-jos susirinkime buvo 
dvarininkų keliamas klausi
mas bene pargabenus sau 
žemei dirbti cliiniečių. Šis 
sumanymas atmestas, bet 
visgi nutarta prastesnių že
mių nebedirbti ir darbinin
kams mokėti nu<> darbo, ne 
mio dienos.
. Todėl kįla klausimas: Į 
kur lietuviai taip skaitlin
ei dauginasi? Atsakymas 
■įkus: Į Ameriką. Bet reik

"■1 "• •. . ............— ------------------

žinoti, kad šiandie ir Ame
rikoj jau nebe rojus.

♦

Nesenai Bostone atlaiky
ta katalikų misijų veikėjų 
antras kongresas. To kon
greso tikslas esąs sužadinti 
Amerikos įvairių tautų ka
talikus, kad jie imtųsi uo
liai darbuoties misijų pra
platinime stabmeldžių ir ne- 
katalikų šalyse. Kongrese 
dalyvavus kuone visa Suv. 
Valstijų katalikų bažnyčios 
vyresnybė. Be to buvęs nuo 
salų Filipinų vyskupas 
Dougherty, kuris palaikąs ir 
platinąs ant minėtų salų 
katalikybę. Tam tikslui jis 
renkąs aukas. Sulyg “Žv.” 
tam dalykui paaukoję po 
1.000 dol. kun. A. Milukas 
ir kun. J. Kaulakis. Be to, 
manoma tarp Suv. Valstijų 
įsteigti tų misijų šaką ir 
rinkti aukas tikybos pra
platinimui.

'i1

S. L. A. prezidentas F. 
Ži vatkauskas ‘ ‘ Tėvynėj e ’ ’ 
pagaliau apgailestauja, kad 
“Tėv.” buvo dedami visuo
menės protestai prieš 
“Laisvę”, “Kovą” et Co. 
už šmeižimą Mokslo ir Dai
lės dr-jų atstovų. P-nas F. 
Živatkauskas pagaliau pri
pažįsta, kad tas neturėjo 
būti, nes, girdi, socialistai 
esą daug darbštesni už ki
tus ir jie esą tikrais S. L. 
A. budavotojais!

Labai mums stebėtina, 
kad S. L. A. ligšiol dar ne
liko pakeistas kokia tai in
ternacionale organizacija 
turint tokį prezidentą, soci
alistų gerbėją.

*

Rusijos karo ministerija 
išleidžius naujus įstatymus, 
sulyg kurių į vietą nestoju
sių kariuomenėn bent ko
kiame apskrityje žydų nau
jokų, bus imami žydai nau
jokai iš kitų -apskričių. Iš- 
kalno pažymėtas žydų nau
jokų skaičius nebebusiąs, 
kaip iki šiol būdavo papil
domas krikščionimis, bet 
žydais. Tokiu budu jei pri
truks, bus imami ir tie žy
dai, kurie del savo šeimini- 
nio padėjimo būdavo paliuo- 
suojami.

Aišku, žydų persekioji
mas neturės jokių ribų.

♦

“Aušra” rašo, kad kun. 
K. Prapuolenis, šv. Stanis
lovo bažnyčios Romoj rekto
rius, darbuojasi dabar Va
tikano archivuose. Kun. 
Prapuolenis — pirmas lietu
vis, kuris gavo progą semti 
žinių musų historijai iš to
kių turtingiausių historinių 
šaltinių, kokiais yra Vati
kano archivo dokumentai', 
tarp kurių yra net tokie se
nobiniai, kaip • karaliaus 
Mindaugio laiškai į šv. Tė
vą, o taippat popežių laiškų 
kopijos, pasiųstos Lietuvos 
kunigaikščiams dar prieš 
krikštą ir tt.

Delei taip vad. “ ritua
lus ” bylos Kleve, Budapeš- 
tau susirinkę iš visų pusių 
700 rabinų ir po prisiega 
apreiškę, jogei negyvuojan
ti nei kokia žydų sekta, ku
ri turėtų naudoti savo ritu
al iams tikslams krikščionių 
kraują. Toji prisiega rabi
nams tikras niekis, nes Tal
mude pažymėta, kad netei
singa prisiega su krikščio
nių nuoskauda nesanti ž\ - 
dams jokiu nusidėjimu.

“L. Ž.” štai ką skaitome: 
“Litovs. Rus”, kuris ne- 

sykį jau pirmiau už lietu
vių laikraščius paskelbė į- 
vairias iš Kauno lietuvių gy
venimo žinias, rašo savo No. 
209, kad einąs gandas, jog 
jau galutinai nuo Naujų 
metų nutarta leisti Kaune 
dienraštį.”

Čia kalbama jau apie tre
čią lietuvių dienraštį Lietu
voje.

KATALIKAS

Anglekasių straikas.
Viso pasaulio darbininkų 

doma šiais laikais daugiau
siai atkreipta į anglekasių 
straiką Colorado valstijos 
pietinėj daly j. Anglekasių 
vienatinis reikalavimas pas 
darbdavius — pripažinti 
jiems uniją.

Dar 1903 metais, guberna
toriaus Peabody laikais, Co
lorado anglekasiai buvo su
manę susiorganizuoti, bet 
tą jų sumanymą sugaišino 
valstijos valdžia, veikianti 
prieš juos išvien su anglių 
baronais.

Ir tik pirm poros metų 
organizacijos “The United 
Mine Workers of America” 
nariai pradėjo slaptas agita
cijas tarp dešimts tūkstan
čiu svetimžemiu anglekasių, 
dirbančiu tenaitinėse kasvk- *• ♦> 
lose, ir toji agitacija pasi
sekė tiek, kad anglekasiai 
nusprendė įsirašyti iinijon.

Rugsėjo 15 d. š. m. susi
rinko 182 anglekasių atsto
vų, kad apkalbėjus įsirašy
mo į uniją reikalą. Susirin
kimai! pakviesta anglcka- 
syklų savininkai, bet tie at
sisakė imti dalyvumą pasi
kalbėjimuose.

Tada atstovai nutarė pa
skelbti straiką ir pagimdė 
bedarbę rugsėjo 23 d. Gi
mus straikui, anglekasyklų 
ginkluota sargyba tuojaus 
įsakė straikininkų šeimy
noms išsikraustyti iš kom
panijų namukų ir vienam 
straikininkui ųelcido net pa
siimti iš namuko savo pap
rastuosius rakandus. Ka
syklos visomis pusėmis ap
ginkluota, gi 10.000 angle
kasių su šeimynomis persi
kėlė į šėtras ir gyvena au
deklinėse būdose, baimingai 
laukdami besiartinančios 
žiemos.

Organizacija ‘“The Uni
ted Mine Workers” išmoka 
kiekvienam vedusiam vyrui 
4 dol. savaitėje su priedu 
50c. del kiekvieno vaiko. 
Nevedę straikininkai aptu
ri po 3 dol. savaitėje. Abel- 
nai imant, unijai straikinin
kų užlaikymas lėšuoja 
$100.000 sava i tė j e.

Straikininkai saugoja, i- 
dant kasyklose nedirbtų 
skobai, ir delei to atsibuvę 
tris kruvini susirėmimai, 
kuriuose arti desėtko žmo
nių užmušta. Straikininkai 
apsiginklavę revolveriais, 
šaudyklėmis ir turinti pa
kaktinai amunicijos.

Kasyklų savininkai nusi
samdę arti tūkstančio sargų, 
daugiausia deputy šerifų ir 
prasidėjęs tikrasis karas. 
Kad straikininkus pabaugi
nus, i kasyklų apylinkes 
pargabenta kul kosvaidžiai 
ir kelis sykius anais šaudy
ta į straikininkų šėtras. 
Aplinkui važinėjanti auto

mobiliai,, apginkluoti kul
kosvaidžiais.

Anglekasiai skundžiasi, 
kad kasyklų sargyba užpul
dinėjanti juos ant vieške
lių ir neleidžianti daryti su
sirinkimus. Nepaklusnius 
suimanti ir tuojaus kaip gy
vulius uždaranti į susmirdu
sius kalėjimus.

Lokalė unija nuspren- 
džius suteikti visas infor
macijas ainerikoniniai laik
raštijai apie anglekasių iš
naudojimą ir pastarieji po
nams darbdaviams tik tuo- 
mi prasikalto, kad nori in
gyti teises organizuoties ly
giai kaip visi kiti Amerikos 
piliečiai.

Ligtol vietos anglekasiai 
su dūšia ir kimu priklausė 
savo ponams, kasyklų savi
ninkams.

Jie dirbo kompanijų ka
syklose, gyveno kompanijų 
namuose, jų vaikai mokėsi 
kompanijų mokyklose, laiš
kus atsiiminėdavo iš krosi
nio biuro, prigulinčio kom
panijai. Valgius ir drabu
žius pirkdavosi kompanijų 
krautuvėse, susirgus juos 
gydė kompanijos daktaras 
ir taip be pabaigos. Neturė
jo nei valios, nei nuosavy
bės. Viskas priklausė kom
panijai. Tarp straikininkų, 
sakoma, esą ir lietuvių.

Kadangi labai tankiai ka
syklų sargai užpuldinėja 
ant straikininkų ir šiems 
kulkosvaidžiais naikina šėt
ras, straikininkai nusprendę 
aplink savo šėtras padirbti 
augštus apkasus, idant nors 
tuoini apsaugojus savo au
deklines būdas, tą vienati
nę pastogę.

Toks tai darbininkų bū
vis “laisvoj” šalyj! Colora
do gubernatorius, aišku, 
darbininkų likimu nesirūpi
na, jis eina išvien sii anglių 
baronais. Visi gubernatoriai 
ir kiti šios šalies valdinin
kai tik tuomet į darbinin
kus meilinasi, kuomet prisi
artina rinkiniai ir kuomet 
jiems reikalingi darbininkų 
balsai.

Panašių beteisių nei Ru
sijoje nesutiktum.

Kur pasidėjo “Titanic?
Nesenai Amerikos laik- 

u-aščiai paskelbė žinią, kad 
kokio tai anglų garlaivio 
kapitonas matęs Atlantiko 
vandenyne, arti Terre Ne- 
uve, ty. ties nelaimės vieta 
plaukiojančius nuskendusio 
“Titanico” palaikus. Hyd- 
rografinis Suv. Valstijų biu
ras paskui pradėjo paieško
jimus, daleizdamas, kad 
“Titanico” pirmgalis turė
jęs atsiremti ant povande
ninės uolos ir taip tūnoti.

Neini ikrtiua hipoteza. 
•Jei prisižiūrėsime okeanų 
žemlapiiii, princo Monaco 
sutaisytam, pamatysime, 
kad toj vietoj, kur nusken
do “Titanic”, giluma labai 
didelė, nuo 2.500 lig 5.000 
metrų. Tenai nėra jokiu po
vandeninių uolų, gi Terre 
Ncuve uolos nuo tos vietos 
randasi dar gerokai toli. 
Todėl “Titanic.” neturėtų 
ant ko atsiremti. Uydrogra- 
finis biuras be to jau ne 
sykį paaiškino, kad okeane 
sutinkami visokie palaikai 
paeiną nuo mažesnių sudu
žusių garlaivių. Milžinas

“Titanic”, dalėjdžiama, nę- 
atsirėniė nei ant uolos, nei 
jo nėra nutvėręs vandens 
tekėjimas. Taippat nėra rei
kalo dalęisti, kad jis turė
tų atsirasti toj vietoj, ku
rioj nuskendo. Jis turėjo 
skęsti labai palengva ir ne 
vertikaliai. Okeanai turi 
sriovės, susidėsči tįsias
sluogsnimis kaip atmosfe
ra. Vandens sriovės panašiai 
oro sriovėms trinasi ir kry
žiuojasi. Nuskendęs' garlai
vis, nerdamas per pirmuti
nę tokią vandens sriovę, ga
lėjo būti nuvilktas toliau, 
kol nesutiko kitos sriovės, 
kuri vėl tegalėjo jį nunešti 
visai priešingon pusėn. Jo 
skendinio linija be abejo
nės persistato vingiuotoje 
formoje. Kokioj vietoj “Ti
tanic” pagaliau pasiekė 
dugną, sunku apibrėžti, bet 
galima manyti, kad labai a- 
tokiai nuo atsitikimo vie
tos. Tas prigulėjo nuo srio- 
vių, jų linkmės ir smarku
mo.

“Titanic” guli rasi kokius 
300 ar 500 metrų giliai po 
vandeniu. Tečiau jei jis gu
lėtų ir negiliau, nebūtų vis- 
vien verta jo ieškoti ir iškel
ti ant paviršiaus vandens. 
Jame nebuvo didelių turtų,, 
gi jo dalis nėra tiek vertos, 
kad apsimokėtų tas iškėli
mo darbas.

Tečiau negali but mano
ma, kad “Titanic” laikui 
bėgant negalėtų kuomet 
nors atsirasti ant žemės 
paviršaus. Juk dabartiniai 
musų kontinentai yra pirm- 
uistoriniai jūrių dugnai. 
Atlantiko dugnas bėgant 
metašimčiams gali iš po 
vandens iškilti ir apdžiūti. 
Žinoma, tas butų kokio tai 
didelio kataklizmo pasek
me, bet žemės gyvenime juk 
ir butą visokeriopų kata
klizmų. Negalima manyti, 
kad tų kataklizmų laikai 
jau pasibaigę ir kad musų 
žemės kamuolys ant visados 
nuo nelaimių apsaugotas.

Kaip nebūtų, bet nei mes, 
nei musų anūkai okeanų 
dugnų dar neišvysime. Yra 
gražaus laiko.

Pasivaikščiojimas.
Daugumui yra žinomas 

Edward P. Weston. Jis va
dinamas pėstininkų princu. 
Jam dabartės 74 metai, bet 
jis tvirtas ir pilnas spėkų. 
Be galo jis' mėgsta pasi
vaikščiojimą. Ačiū tam jis 
sulaukė tokios senatvės ir 
tebėra drūtas, kaip ąžuolas 
sveikas, kaip gintaras. La
bai kiekvienam pataria kuo- 
daugiau vaikščioti tyrame 
ore. E. P. Weston yra atli
kęs pėsčias daug kelionių. 
Savo gyvenime praėjęs apie 
100.000 mylių. Praeitą va
sarą tas senelis pėsčias nu
ėjo iš New Yorko į Minne- 
apolį. 1.546 mylių kelionę 
atliko į 60 dienų.

Toks pavyzdis kiekvieną 
turi paakstyti prie pasi
vaikščiojimo. Tai labai svei
ka. Vaikščiojant visi sąna
riai esti liuosi, žmogus al
suoja pilna krutinę, visi 
ramnenįs yra mankštinami. 
Kiekvienam patartina eiti 
iš darbo ir į darbą pėsčiam, 
jei nuo namų iki darbavie
tes tėra kokie 8 ar 10 blo
kų. Kas do malonumas va
žiuoti prisigrudusiame, pri- 
alsuotauie, purviname gat- 
vekaryj. O be. to ir nikelių 
nemažai butų sutaupyta.

Patartina kiekvienam ingyti 
pąprotį kasdien pasivaikš
čioti tyrame ore. Žmogus 
pasivaikščiojęs, jaučiasi 
budresniu, energiškesniu.

Nekuriems prisieina dirb
ti arba gyventi blogai vėdi
namose vietose. Tiems ypač 
reikalinga pasivaikščioti.

Vakarais žmonės nešina- 
si į dvokiančias smukles, sė
da prie kazyrių. Naikina sa
vo sveikatą, leidžia pinigus, 
silpnina protą. Kaip butų 
geriau kūnui ir protui, jei 
pasivaikščioję sėstų pasi
skaityti laikraščių, šiaip 
raštų, pagalvotų apie gyve
nimo dalykus. 

BLAIVYBĖ KARALIŲ 
RŪMUOSE.

Vokietijoj kaizeris metė 
svaigalus“ vartoti gruodžio 
mėnesyj, 1908 m. Jis yra 
pilnas blaivininkas. Varto
ja tik vaisių sultis. Ypatin
gą gėralą jam išgalvojo kai
zeri enė. Yra tai skystimas 
iš apelsinų, citrinų ir ana
nasų sulčių. Tą gėralą kai
zeris ypač mėgsta. Papras
tas, vienok, jo gėralas yra 
pagaminamas iš sulčių trijų 
apelsinų ir dviejų citrinų; 
be to įpilama mineralinio 
vandens ir truputį pasaldi
nama. Bet šeimynoj jis vie
nas tėra pilnas blaivinin
kas. Jo inpcdinis, nors didis 
priešas perdidelio svaigalų 
vartojimo, vienok, vyno po 
truputį vartoja. Kuomet jis 
lankė universitetą mieste 
Bonu, tai labai peikė stu
dentus, vartojančius per
daug svaigalus. Kuomet 
kaizeris esti pakviečiamas 
kitur pietauti, tai, kuomet 
kiti geria šampaną, jam 
duodama jo mėgstamojo 
skystimo iš tokio pat bute
lio, kaip šampano.

Keistoka yra priežastis, 
kurios delei kaizeris ypač 
stojo blaivininku ir blaivy
bės platintoju. Nesenai jis 
viešai taip išsitarė: “Sekan
tis karas reikalaus sveikų 
vyrų; kare reikalinga stip
rių nervų ir pergalė bus 
tai tautai, kuri mažiau su
vartoja svaigalų”. Tegu 
žmonės mestų del visokiau
sių, naiviausių priežasčių 
vartoti svaigalus, vienok, 
visgi jie butų geresni ir 
tvirtesni blaivininkai, jei 
liautųsi gėrę iš įsitikinimo, 
kad nedora gerti, kad tuo- 
mi visai jokios naudos nė
ra, o vien tik pragaištis, 
vargai, skurdas seka.

Anglijos karalius Jurgis 
V irgi yra blaivininkas. 
Vartoja distiliuotą arba mi
neralinį vandenį ir pieną. 
Jis yra geriausias šaulys vi
soj Anglijoj. Žinoma, jis ne
galėtų šovinie taip atsižy
mėti, jei vartotų svaigalus.

llolandijos karalienė Em
ma yra tiesiog fanatikė kas 
link svaigalų. Jai karaliau
jant jos rūmuose nepasiro
dydavo svaigalų. Tik kuo
met ištekėjo jos duktė Vil
helmina už princo Henriko, 
kurs vartoja po truputį vy
no, imta dėti vyno ant stalo 
del žento.

Švedų našlė-karalieiie So
fija įvedė blaivybę visoj ka
raliaus šeimynoj. Ji yra di
džiausia veikėja blaivybės 
platinime visoj Skandinavi
joj. Daug tame pasidarbavo 
ir daug pinigų tam reikalui 
aukojo. Jos suims Oskar ke

lintą metii buvo pilnųjų 
švedų bląivininkų. dr-jos 
prezidentu.

ptįlnas blaivininkas yra 
Bulgarijos caras Ferdinan
das. Metė visokius svaiga
lus vartojęs jau nuo kelin
tų metų. Tą padarė sulyg 
motinos patarimo. Sako, a- 
čių tam, jis esąs mažiau 
nerviškas valdovas visoj 
Europoj. Caras Ferdinan
das užlaiko šaltą tempera
mentą sunkiausiose valan
dose.

Serbijos, Graikijos, Ru- 
muniojs ir Černogorijos ka
raliai mėgsta vyną.

MERGAITĖ SU RYKŠTE.

Rusijos laikraščiai rašo, 
kad nesenai praėjo 100 me
tų nuo to laiko, kuomet U- 
ralo apylinkėse pirmusyk 
susekta aukso pėdsakiai.

To susekimo pasitarnavi- 
inas priguli, kaip pasakoja 
seni vietos gyventojai, 14 
metų mergaitei, Kazei Bog
danov. Ji su kitomis mergai
tėmis žaizdama akmeniu
kais, kurių butą daug nuse
kusiame upelukyj, atradus 
pirmutinį aukso šmotelį U- 
rale. Tame šmotelyj aukso 
buvę mažai, kaip tik kelių 
zolotninkų vertės. Kazė, ne
žinodama to atrasto šmote
lio vertės, įsidėjus aną į ki
šenių ir, nieko nesakius ki
toms mergaitėms, nubėgus 
namo. Mergaitės tėvas, pap
rastas fabriko darbininkas, 
iš fabriko direktoriaus pa* 
tyrė, kad surastame šmote
lyj randasi brangintina nau-

Kazė nei valandėlės nepa
galvojo apie tai, kad tasai 
laimingas atidengimas pa
gamintų jai liūdnas pasek
mes. Fabriko direktorius 
POluzarov, prisibijodamas, 
idant to susekimo nepatir
tų valdžia, kuri tuojaus, ži
noma, galėtų iš fabriko at- 
savinti žemę, liepė iš Kazės 
atimti tą brangų rastą šmo
telį, apmušti ją rykštėmis 
ir aštriai jai uždrausti — 
nepasakoti niekam apie su
sektą auksą.

Dienraštis “Novoje Vre- 
mia” sumanęs minėtai mer
gaitei pastatydinti pamink
lą, ant kurio perstatyti taip
pat ir rykštę. Kiti dienraš
čiai sutinka su paminklu, 
bet sulyg rykštės pabrėžia, 
kad jai atminimas esąs per- 
ankstybas, kadir del to, kad 
rykštė šiandien dar turinti 
Rusijoje pilietybės teises, o 
juk gyvuojančių daiktų at
minimui paminklai nestato
mi. ..

Milijonierius Gates mirė 
Wyominge nuo širdies pa
ralyžiaus. Todėl tegu nei 
vienas nesako, kad milijo
nieriai yra beširdžiai.

Dar vis Amerikoje įvairių 
pažvalgų gyventojai protes
tuoja prieš “ritualę bylą” 
Kievc — civilizacijos vardu, 
o tuo tarpu pačioj Ameri
koj žudoma ir ant laužų de
ginama nigeriai ir prieš to
kius barbarinius darbus pa
saulio gyventojai neb ne
mano protestuoti. Ameri
kiečiams priderėtų pirmiau 
įvesti tvarką savo šalyj, o 
tik paskui maišyties į sve
timų šalių reikalus.
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Kova su šarlatanais. įS
Blokuojant tam tikrų į- 

statymų, tvarkančių pramo
nę, prekybą ir kitas profe
sijas, yra visa priežastis to 
abelno suirimo, koks Ameri
koje visomis pusėmis vieš
patauja. Dominas tik ne
skaitlingoms vienatoms yra 
įgimtas; paprastai aną žmo
gui reikia įdiegti namų ar
ba mokyklos auklėjimo me
tu. Bet-deja, Amerikos mo
kyklos yra perdaug vienpu
sės, apsiribavusios auklėti 
jaunuomenę tik techniki
nė j daly j, pamiršdamos da
limis arba visai apie tos 
jaunuomenės etikos ir mora
lybės puses. Todėl iš tų mo- 
kvklų tankiausiai išeina vie- 
natos, stiprios savo profesi
jose, gudrios ir gabios ves
ti visokius reikalus, taip sa
kant, “biznius”, bet visai 
netekusios visuomeninių 
jausmų ir neatkreipiančios 
domos į žmonijos draugiji
nius reikalus, kuriems turė
tų ir galėtų pilnai pasišvęs
ti. Business, doleris, kuodi- 
džiausias pelnas, be atžvil
gio į visokius teisumo ir e- 
tikos principus, štai ameri- 
koninių businesistų obalsis. 
Iš to ima pradžią toji ne- 
nioralybė pramonėje ir 
pirkly boję, kuri pagaliau 
turi dirbančiai visuomenei 
atvilkti vargus, nes visus 
kapitalus susižeria sau į ki- 
šenius išnaudotojai, apgavi
kai ir šarlatanai.

Visupirmu mokslo profe
sijas, kurios nėra lengva vi
suomenei kontroliuoti, turė
tų tvarkyti tam tikrieji į- 
statymai, jų prižiūrėti, taip 
lygiai ir tų profesijų viduj 
dori žmonės privalo savo 
nedoron pusėn linkusius na
rius perspėti ir bausti, kaip 
tai veikiasi kitose šalyse, 
kur daktarų, advokatų, ap- 
tiekininkų, pirklių ir kitų 
profesijų butai turi teises 
bausti tuos, kurie drįsta ko
kiuo nors budu peržengti 
etikos taisykles savo profe
sijoje.

Pastaraisiais laikais Chi
cagos dienraštis “The Tri
bune” spauzdina revelaci- 
jas apie santikius, viešpa
taujančius amerikoninių 
daktarų profesijoje. Šis 
laikraštis pas vietos plačiai 
pasiskelbusius
gus” daktarus nesenai bu
vo pasiuntęs 
sveikus specialius reporte
rius. Skaitant tų reporterių 
aprašymus galima gauti his- 
terinįs juokas. Bet iš kitos 
pusės žiūrint, baisu net pa
galvoti, kas veikiasi tų šar
latanų ofisuose.

‘ ‘ Stebuklingų ’ ’ daktarų 
reikalai dideli, plačiai iš
vystyti ir didžiai pelningi. 
Tankiausiai tokius “gydy
mo” ofisus palaiko keli su
sidėję šarlatanai ir visi tain 
tikslui panaudoja visus sa
vo suktybes bei apgaulybės 
gudrumus- Budai, kokius 
jie .vartoja sergančių pri- 
masinimui, yra visokeriopi 
ir jų didi daugybė, taip kad 
negalimas daiktas jų visų 
ir išdėstyti. Paprastai tų 
šarlatanų aukomis krinta 
emigrantai, todėl tai tokia
me ofise visuomet atsirau- siųoju specialistų”, kurio 
da keli pagelbininkai, susi- rolę lošia taigi tąsai frakuo- 
kalbanti įvairiomis kalboj tas liurba sekretorius, ano
mis; jie ten tarnauja kaipo ;lat 
perkalbėto j ai, bet, tikrįąu' pritardamas 
sakant, šarlatanų sekreto-1 pasakojimams.

stebuklin-

pasigydyti

riai; jų priedermę sumaniai 
pas sergantį ištirti ąilppy- 
bes simptomus, jo s.tovj, 
bet visupirmu, kiek jis tur
tingas, nes tiems ponams 
tas. juk daugiausia ir rupi. 
Po tų ceremonijų seka jau 
tikroji konsultacija su ponu 
11 profesoriumi ’ ’, apsitaisiu
siu juodai, paprastai barz
dotu, nes tas suteikia jam 
daugiau rimtumo, ir su auk
siniais akiniais.

Kaip minėjome, prie to
kių konsultacijų ligos išty
rimas, nei jos pagydymas 
nelošia jokios rolės; jei a- 
pie ką nors turi eities, tai 
tik apie tai, idant netyčio
mis sergančio ncpagydžįus 
ir netekus paciento, ypatin
gai jei gerbiamasai “konsi- 
liurn” turėjo laimę ištirti, 
kad pacientas yra turtingas, 
turi pinigų pakaktinai. Tuo 
budu daugumas žmonių ser
ga ligomis, tankiausiai t. v. 
slaptomis, ištisais mėne
siais ir metais, mokėdami 
didelius pinigus mitriems 
šarlatanams, kurie juos sau 
paduoda iš rankų į rankas, 
iš nagų į nagus, kaip peliu
ke bežaidžianti katinai, kaip 
ilgai pastaroji nenustips, ar
ba kokiuo nors budu nepa- 
sprųs.

Sergančio ištyrimas sulyg 
paskelbimų atliekama vi
suomet veltui; pagaliau 
jiems rupi tik tas, idant jį 
nors syki primasinus ofisan, 
kadangi pacientas apie savo 
tikrąją ligą nekuomet nie
ko negalės sužinoti. Pakan
ka, pa v. del viduriu ne viri
nimo, ar del ko kito gauti 
ant veido kelis papučkug, 
kas tankiai pasitaiko šioj 
šalyj naudojant senus val
gomus produktus, o toksai 
ponas “profesorius” tuo-, 
jaus tą žmogų pripažįs jei 
jau ne sifilitiku, tai turin
čiu užsinuodijusį kraują. Ir 
tuoj aus prasideda kraujo 
tyrinėjimai ir tos “pasibai
sėtinos” ligos gydymas, 
kam pacientas paprastai be 
murmėjimo pasiduoda, mo
kėdamas tiek, kiek jam lie
piama. Sunku pagaliau rei
kalauti iš mažai inteligentv 
no žmogaus, idant jis nega
lėtų pasiduoti intekmei to 
viso aparato, kokį tie šarla
tanai panaudoja žmonių 
mulkinimui. Pradėjus pap
rasta sugestija, kokia nau
dojasi burtininkai ir kiti 
gaudagrašiai, gi baigus 
Roentgen o spinduliais ir ki
tais naujausiais mokslo iš
radimais, pacientas privers
tas tas priemones ir pabud
ins taip ilgai išmėginti, koį 
šventai neintihės viršuafip 
raliam savo “profesoriaus” 
mokslui. Bet kartais tarpe 
pacientų pasitaiko ir naivių 
žmonių, kurie savo “pro
fesoriumi” ima nepasitikė
ti ir ima abejoti apie savo 
“pagijimą”- Tuokart aut; 
greitųjų vienas perkalbėto-; 
jų aptaisoma fraku ir auk-' 
ainiais akiniais ir tadą pra
sideda generalis “konsiįį- 
uin” ponų “profesorių” su 
‘ ‘ šviežiai iš Paryžiaus ąy 
Berlyno atkeliavusiu gąr-

4aiktus, t^Wus

galvos linkterėjimai:
“profesorių’

imant, amerikomųiąi Ąah- 
iarai tiek nesąžujingi, W 
pasinaudoja išąnksto pa
ruoštais vaistais, piliulėmis, 
pastilėmis ir elęksįraįs, ne
atsižvelgiant į tai, kad tok
sai susenęs, susigulėjęs ir 
nei šiaip, nei taip, sutaisy
tas vaistas sergančiam dau
giau pakenkia, negu naudos 
atneša. Amerikoje vaistines 
(aptiekas) negalima pava
dinti vaistinėmis; tai pap
rastai sankrovos, kur gail
ina gauti išanksto paruoš
tus “vaistus”, cigarus, ci
garetes, popera rašymui ir 
šimtus kitokių smuikmenių 
daiktų. Tose vaistinėse ne
rasi mokyto savo profesijo
je aptiekininko, kuris galė
tų sulyg receptu sutaisyti 
vaistus iš žalios medžiagos. 
Pagaliau čia aptiekininkai 
nei nekontroliuojami, kaip 
nekontroliuojami ir dakta
rai. Europoje aptiekiu in-, 
kams reikalinga išeiti augš- 
tesnius mokslus, reikalin
gas tai profesijai universi
tetas, paskui kelių metų 
praktika, čionai taja profe
sija tegali naųdoties bile 
kas, bile tik nebūtų analfa
betas. Del tos priežasties 
ponai “profesoriai” nepri
versti kreipties į vaistines, 
kadangi tokius pat vaistus 
gaji gauti iš to paties fabri
ko, įš kurio tai gauna ir ap
tiekininkai.

Bet jei katras pacientu 
užsispiria ir nenori naudo- 
tįes “profesorių” teikia
mais “stebuklingais” vais
tais ir pareikalauja recep
to, tokiam paaiškinama, kad 
jis tokių vaistų negausiąs 
nei vienoj vaistinėj. Neti
kinčiam ir į tai, ponas “pro
fesorius” ant poperukes pa
rašo kelias nesuprantamas 
raides ir tada paaiški, kad 
tikrai tokių vaistų vaistinė
se negalima gauti, nes nė 
vienas aptiekininkas negali 
įskaityti to ypatingo “re
cepto”. Žinomas dalykas, 
pacientas tuoj pagalvoja, 
kad profesorius jam tiesą 
kalbėjęs ir su “receptu” su
grįsta atgal “stebuklingan” 
ofisan.

Bet tuščias darbas tiek 
daug rašyti apie tą reika
lą. Humbųgas yra taip di
delis, kaip jo tėvas ir palai
kytojas, žmonių paikumas. 
Gi žmonių paikumas yra ne
išpasakytai didelis; jei po- 
rėtmuėm išmatuoti paiku
mo plotį didumu to .bumbu- 
go ir blųffo, kurie Ameriko
je įsiėdė iki gyvam kaului, 
turėtumėm tą šąli pavadin
ti puikiausią visame pasau
lyj šalimi- Verčiau tų ap» 
verkimų santikių dalį tegu 
suversime ąųt stokos tam 
tikrų įstatymų ir draugiji
nių surėdynui, kokie kitose 
šalyse sfęųąį gjryųoją ir ge
raširdžius piliečius apdrau
džia nuo šarlatanų išpaudo- 
jį^O. ?

Uigšioj mums ginties nuo 
tą “stebuklingų profeso
rių” nebuvo kaip, ypač e- 
sant mums bejogiams- BM 
juos galutinai pagriebė1 i 
savo rankas dienraštis “The 
Chicago TrlbUųe”.įįldjąų- 
rastis jau kad ką nutveria,

tai ir nepaleidžia. Nepaleis 
jis nei stebuklingu daktaru- 
Jei nepasiseks anų 3am «i- 
kimšti kaUjiman už žmonių 
apgaųliojimus, jis privers 
Vestuos legislature išleisti 
įstatymas prieš tuos įiesąži- 
nipgus žmones. Jau ir da-

T-*4“

bar įš Chicagos visi tie 
“stebukĮjųgįęjį” į vms pu
ses išdūmė. Iškriko kaip 
Grigo bites,.

Paskui Chicago prasidės 
ir kituose miestuose kova 
prieš tuos nenaudėlius, žmo
nių engėjus.

Kalinių kankinimas Rusijos 
kalėjimuose.

Rusų mėniasiniame laik
raštyj “Russkoje Bogatst- 
vo” sutinkama straipsnis 
antgalvih “Po sukilimui”, 
parašytas nekokio Voitins- 
fcįo, kuriam teko pačiam 
matyti kalinių kankinimus. 
Autorius aprašo, kas veikė- 
si viename Rusijos kalėji
mų po nenusisekusiam kali
mi; sukilimui, kuomet jie 
buvo mėginę pasiliuosuoti. 
Tuo jaus prasidėję šaudy
mai, nužudyta ir sužeista 
daug kalinių. Atvažiavęs 
gubernatorius, padėkojęs 
užvaizdams, davęs jiems po 
kelis rublius degtinės nusi
pirkti — ir nuo to laiko ka
lėjimas buvo pavestas girtų
jų žvėriipužvaizdų nuosa
vybėn.

Jau antrą dieną po suki
limui autorius, būdamas vie
noj lįgonbueio kameroj, gir
dėjo, kaip girti užvaizdai 
juokaudami ėjo į kameras 
kalinių “peržiūrėti”. Šitai 
atbalsis žingsnių, kalbos ir 
juokų nutilo ir visai išnyko 
už muro sienų... Pasuko į 
šoninį karidorių... Užėjo 
kutron tai kamerom.. Štai 
girdžiamas koks tai rėks
mas, atbukę mušimai, de
javimai — pančių barškini
mai.. . Nuolat garsiau... ar
čiau. .. Ritasi trepais kas 
tokio sunkaus... Geležįs 
net griaudžia... Visame ka
lėjime girdžiami vaitojimai:

Ai, ai! Žudo!
Sunkus ir spartus žings

niai trepais. Ir jau iš apa
čios girdžiami mušimai... 
Rėksmas kas kartas darosi 
silpnesnis ir retesnis. Muši
mo mętu girdžiamas koks 
tai balsas:

—- Čia parėkauk, parė
kaus, dvėsena!...

Ir vos tik suspėjo nutilti 
kalėjimo apačioje torturuo- 
jitmo rėksmas ir dejavimai, 
kad štai tas pats įšnaujo 

aųgštutiuiuose 
Dabar muša

Panašiai atkartota gal 
dešimts sykiu, gal n’ dau
giau.

Sukandęs dantis, su vir
pančiom rankom, su šaltu 
prakaitu ant kaktos sėdė
jau ant savo lovos ir klau
siaus tu baisenybių.

ir mušimus, tas tęsėsi savai
tėmis, mėnesiais.

Ir kalėjimas — rašo au
torius — pradėjo priprasti 
prie to nuolatinio mušimo. 
Taip, žmogus prie visako 
pripranta. Ypatingai kalėji
me. Juo labiau Rusijos ka
lėjime. Torturos stojosi nor
ma musų gyvenimo kalėji
me.

Mirtingumas kalėjime bu
vo neišpasakytas. Išpradžių 
labai tankiai pas kalinius 
pasitaikindavo beprotybė. 
Bet pas tuos, kurie pergy
veno tas visas baisenybes, 
nervai sustiprėjo ir prie to 
liko pritaikinti.

Bloga tik buvo, kad ir 
užvaizdų nervai nuolat stip
rėjo. Torturuojant žmogų 
jie net kartais juokdavosi. 
Tas tai buvo jiems malo
niausias pasiganėdinimas, 
prasimankštynias.

*
Bet bus gana to viso. Ne

minėsime visų tų sinulkmc- 
Įiių paskui autorių, nes gai- 
i la nervų musų skaitytojams.

Jokie protestai, nusi
skundimai, saužudvbės ne- 
gelbsti.

Ir toliau liejasi bejėgių 
kalinių kraujas. Po senovei 
stena “koustitiicijinio” ca- 
rato aukos...

prasįdeda 
karidoriuose.
antsyk kelis. Girdėt pančių 
griausmas, kas reiškia, kad 
katorgininkai mušami. Te- 
čiau negalima iš balso pa
žinti — ką muša. Dejavi
muose girdžiami tik fiziški 
sopuliai ir žvėriška baimė. 
!Vienas balsas plonas, kaip 
vaiko... Netrukus balsas 
ųutruhstą staigu nuožmiu 
sudejavimu ir aptilsta. Sto
resniu balsu tuo tarpu atsi
liepiama:

-- Užmuškite žmogžu
džiai, bet nękaukinkite!

Vyresnysis užvaizdas Vol
kov tuo . tarpu garsiai šu
nauja:
< — Tylėti! Iš jų.s visų pa
darysiu šunieną!

Tąmo jo, šukavime girdisi 
baisus pasiutimąs. ir Vėl 
trųįšmąs ant trępų... Rį- 
tąri vėl kas tokio sunkaus. 
Geležinis retežis barška į 
akiiĮemnįus trepųs. Bet ant 
trepu negirdima nei deja- 
viįų, ųej šauksmų, tik vie- 

‘uas bildėsis.

lė), žinoma, įsiveržė ir į ligo
ninę. Atidaryta durįs ir už
vaizdų visa minia įėjo ka- 
meroii, kurioj buvo auto
rius.

Priešakyj ėjo pats Vol
kov. Jo raudonas, krauju 
patvinęs veidas drebėjo. Il
gi ūsai šokinėjo tai žemyn, 
tai augštyn. Kiunštįs drū
čiai sugniaužtos. Regis, bu
vo perdaug girtas. Tečiau 
ant kojų, laikėsi gana stip
riai.

“Staršas” išpalengvo 
mus piktom akim apžiurėjo 
ir pagaliau nusisuko į Bori
sovą.

—Šitą — prabilo ramiai, 
rodydamas ranka į Boriso
vą.

Ir staiga, nesuvaldydamas 
savo pasiutimo, sucypė:

—Mušk!
Borisov stovėjo šalia savo 

lovos, augštas ir liesas, kaip 
skeletas, su nublankusiu 
veidu. Labiau buvo panašus 
nabašninkui, negu gyvam 
žmogui. Net buvo išnykęs 
nuo veido paprastas džiovos 
rausvumas.

Užvaizdas Leščov pasišo
kėjo ir iš visų jėgų kirto 
Borisovui veidan.

Ant Borisovo burnos pa
sirodė kraujas. Nei nesuri
ko, nesudejavo, nemėgino 
ginties. Tik ramiai paklau
sė:

— Už ką?
— Tylėk! Svoloč! Nekal

bėk! — suriko Volkov. Ir 
vėl pridūrė:

— Mušk!
Leščov ir dar du kitu už- nes ateičiai jie 

vaizdu pliekė Borisovą jJuįį labai brangintini.

KUR BUS GALIMA GAU
TI POPERA?

vaizdu pliekė 
kumštimis per burną ir gal
vą, gi užveizdas Archipov 
laikė mušamojo rankas.

zy

Yra žinoma, kad didžiau- 
Isiais miškų naikintojais — 
tai kningos ir laikraščiai, 

i Nuo kirvio smūgių krinta 
medžiai, pasikeizdaini pope
ros mason, kuri po pasaulį 
išnešioja žinybą ir kitokius 
niekniekius.

Miškas tečiau negali su
teikti vienu žygiu ir malkų 
ir poperos masos, nes nyra 
neišsemiamu šaltiniu, 
kuriose šalyse miškai
miai prasiretino, kitur bai
gia nykti.

Labiausiai visame sviete 
miškais apaugus šalis yra 
Kanada. Tenai miškai uži
ma 36% visos žemės pavir
šiaus. Pastaraisiais laikais 
tečiau ir ten be pasigailėji
mo medžiai imta naikinti. 
Kad tam užbėgus, Kanados 
valdžia nusprendė visus 
miškus paimti savo globon 
ir neleisti juos perdaug nai- 

gali

dirbimas iš jos poperos sun
kus ir brangiai atgįmpga. 
Alfa auga laukiniame stovyj 
šiaurinėj Afrikoj: Algieri- 
joj ir Tunetanijoj, Morok- 
ke, bet popera iš jos neiš
dirbama nei Francijoj, nei 
Afrikoj, bet Anglijoj, taip- 
pat ir Škotijoj. Iš alfos pa
dirbta popera yra stambi, 
gelsva ir lengva; į alfos va
lakuos primaišoma medžio 
masos ir audeklo, kad tuo 
budu padarius alfos masą 
tvirtesne. Apari poperos iš 
alfos dirbama raiščiai ir ra- 
gožės.

Papirus buvo jau žinomus 
senovėje, dirbta iš jo pope
ra visais laikais. Jis gausiai 
augdavęs Nilo pakraščiais. 
Šiandie jis auga tik vaka
rinėj Afrikoj. Poperos pro
dukcija iš papiruso delei 
augšto muito nūn nėra gali
ma, bet laikui bėgant, kuo
met Afrikoj ant vietos bus 
galima pastatyti fabrikai 
poperos dirbimui, tuomet 
tuo augalu pilnai pasinaudo
ti bus galima.

Tuo tarpu nūn bambusas 
yra atsakančiausias pope
ros produkcijai. Jo randasi 
įvairių rūšių ir gausiai au
ga, kaip tai Indochiuijoj, 
Tonkine, vidurinėj Afrikoj. 
Reikėtų jis produkuoti aut 
vietos, kadangi pargabeni
mas jo kaipo žalios medžia
gos daug lėšuotų. Norėta 
bambusas užveisti Rodauo 
pakraščiais, bet nebūta pa
sekmių.

Nuo neatmenamų laikų 
japoniečiai ir ehiniečiai po
peros išdirbiinui naudojosi 
bambusais. Pagaliau tokiai 
pat fabrikacijai tinka kana
pės, bet ligšiol tam tikslui 
jos nepanaudota. Gemstau- 
čios kaskartas vis skaitlin- 
giau miškų apsaugojimui į- 
va irios draugijos, poperos 
fabrikantus privers ieško- 
ties kitokių medžiagų savo 
produkcijai, gi miškai bus 
sunaudoti geresniam tiks
lui.

Geriau kaip žodynas-
— Gal. tamsta ką nors 

pirksi, turiu puiku žody
ną. ..

— Žodyno man nereikia! 
Mano žmona išėjo kolegiją, 
tai ji atstovi kuogeriausią 
žodyną.

tiei ir kitos valstybės ims 
sekti Kanadą, tuomet gali

lainv iiiuoaxuvjv Jpritl.ukti poperos lnaSOS, O

Pats Volkov dusyk spyrė j kacĮailgį poperos naudoji- 
koja Borisovui pilvam Pas-,mas 11U0jaį didinasi, gims- 
kui išsitraukė iš makštį; Į |a kiausįmas; jiUr bus gali- 
blizgantį, sunkų Nogato re- 1; 
volverį, ir ėmė rankena dau
žyti savo auką per galvą ir; vilizącijinės medžiagos pro- 
pečius, o paskui kur patai'į jakeįjęS uaujį šaltiniai. Bu- 
kč-. Jvo nurodoma daug įvairių

Paskui Borisov parmestą ąųgylų, kaipo galinčių už- 
ant grindų ir iinta spardyti imti poperos vietą, bet tani 

tikslui tinkami tik tokie au
galai, kurie auga laukinia
me stovyj ir didelėje kieky
bėje, nes jei butų reikalas 
juos sodinti ir prižiuriuėti, 
žemės nupirkimas ir anos 
išdirbiniai pralytų tiek 
daug pinigų, kąd popera pa-

Serganti.
— Ar išteisybės vakar 

buvai pas draugę ?
— Taip.

—O ar ji ištikto buvo

ina gauti popera1?
Senai jau ieškomi tos ei

— Žinoma. Ale tai nieko 
stebėtino, nes visas laikas 
su. savo kitu jaunikiu šoko.

kojomis.
Pagaliau Volkov atsilie^

pė:
-r- Jąu bus pakaktinai! 

Nuvilk tą pądlieną karce
riu. Tegu ten nusiraivo.

Ir vėl pro dantis atsilie
pė:

— Iš jus visų padarysiu liktų labai brangi ir suture 
šuns ijiėsą! -

Borisov išvilktas
riun...

j tų knįngų ir laikraščių 
karido-I skaitymą. Atsakąnčįausiuo-- 

ju augalu poperai vieton 
'medžio yrą. bambusas.- To- 
jliau seka alfa ir papirus.

Toliau skaitome apįe .sis- Kaip žinoma, alfa tam 
tematines kalinių toriuras Itikslui jau naudojama, bet

* **

Ištekėjo.
Ji: — Ar tamsta pasiun

tei Zosei eiles ?
Jis: — Taip, bet delei tų 

eilių ji su manimi pertrau
kė visus ryšius.

Ji: — Kaip tai?
Jis: Pažino tą, kuris tas 

eiles parašė ir už jo... ište-

. Taipgi atsaky W-
Vaikas: — Papa, ką tąi 

reiškia buriiniiiŪšfca- apy
saka'?

Tėvas: — Tai yra tokią 
apysaka, kurį visuomet bai
giasi: “o paskui apsivogė 
ir gyveno . laimingai Ug 
mirsiant”.
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8 KATALIKAS

Dangaus Karaliene *
PADAVIMAI APIE ŠV. PANĄ 

MARI J Ą.

SURINKO IR LENKIŠKAI 
SURAŠĖ KUN.

Marijonas Gavalevičius.

ANTROJI DALIS.

DANGUJE.

(Tąsa).
Vaiku ašaros persisunkia per storą* 

sluogsnį žemės, per storas grabo lentas ir 
krinta įnirusiems tėvams ant širdies, kai
po aštriausi erškėčiu dygliai.

Žino apie šitą sopulinga Dievo Motina, 
Pana Marija, ir lindi kartu su motinomis, 
gulinčiomis kapuose. Užtai Pana Marija 
turi savo globoje našlaičius, per sapną lan
ko juos ir ramina nubudusius ir maldo ver
kiančius, atneša jiems apie mirusius tėvus 
iš ano svieto žinias, rūpinasi apie našlai
čius, o kartais jiems pasirodo ir gyva.

Vaikučiams, paklydusiems girioje, Pa 
na Marija pati atneša duonutės ir pienu 
čio, sodina ant savo kelią, pavalgydina is 
parodo tikrą taką, kur pareiti namo.

Tankiai Pana Marija pasislėpusi me
dyje, liepoje, sveikina praeinančius našlai
čius saldžiu balsu savo; dėlto liepose užir 
bičių spiečiai, čiulbauja paukšteliai ir Į jas 
perkūnas netrenkia...

Liepa šventas ir palaimintas medis- 
šermukšnis, nors ir pasipuošęs raudono
mis uogą kekėmis, bet lindi vargšas ir si 
užvydėjimu žiuri i draugus, kitus medžius 
Visus kitus medžius žmonės gerbia, bran 
gina, tik vieno šermukšnio uogą niekas ne
skabo ir neneša šaką, nė kekių per Žolinę 
šventę i bažnyčią, nes ant to medžio ša
kos pasikorė Judošius.

Liepa mieliausias medis Paons Ala 
rijos; jame pirmiausiai Panelė švenčiausi; 
apsireiškė žmonėms...

Vieną syki našlaitė, ganydama girioje 
karvutes, atsiklaupė po liepa pasimelst 
prie švenčiausios Panelės Marijos. Tas bu
vo rudeniop; šaltis krėtė vargšę piemenė 
le, šalti lietaus lašai krito ir šlapino jo? 
drabužėlius, miglos ir šalti debesiai buv< 
apgulę visą dangą ir žemę.

Po liepa drebėjo nuo šalčio pamėlina 
vus, melzdamosi prie Panos Marijos mer 
gaitė.

Visą dieną išbuvo čia nevalgiusi; jot 
mažą nugarėlę dengė tik nuplyšę kailinė 
liai, per kuriuos šaltis kaip geležis veržė 
si prie jos balto kūnelio.

Toje valandoje... liepos šakose staigf 
prašvito, gelsvi lapeliai sušnabždėjo kai] 
aukso blekelės, o tarp ją pasirodė labai 
labai graži ponia; pasilenkusi pakėlė ver 
kiančią našlaitę, nuėmė nuo jos nuplyšus 
apvilkalą ir pridengė savo šiltu ir puiku 
plošeium.

Mergaitė, tai matydama, didžiai misi 
stebėjo.

Tada Pana Marija į ją prakalbėjo:
— Atiduok man savo kailinukus ui 

šitą mano ploščiu!...
Mergaitė, žinoma, sutiko. Jai buvo la

bai gerai ir šilta su Panos Marijos plos 
čium apsisiautus, nes nuo to ploščiaus ži 
bėjo žvaigždės ir kvepėjo puikiausiu žiedi 
kvapas...

Kitąsyk vėl buvo rami naktis. Žmonėi 
jau buvo senai sumigę. Pana Marija ėj< 
pasimelsti į bažnyčią.

Eįdaiha girdi viename bute netoli ke
lio lyg, kas dejuoja, lyg verkia. Priėjo, ati
darė duris, žiuri, guli priemenioje vaikas 
o prie duriu kudlotas šuo. Įėjo Pana Ma
rija į vidų, apsižvalgė ir pamatė:

Ant plikos, šaltos žemės gulėjo užsnū
dęs vaikas, tyliai ir graudingai per mie
gus verkė. Gelsva galvelė buvo padėta ant 
malką; sunėrusi liesas rankutes ant kruti
nės, prisiglaudusi prie kudloto šunies, mie
gojo maža mergaitė, nes ją pamotė (mo- 
čiaka) išvijo iš kamaros.

Tai matant, akys Dievo Motinos apsi
liejo ašaromis, gaila Jai pasidarė vaiką, 
tokiame vargingame padėjime esančią; pa
silenkė Pana Marija, apklojo drebančią 
mergaitę su savo prikyštėle ir graudžiu 
balsu prakalbėjo:

— Bloga, čia tau, vargšele, gulėti!../ 
Paskui nuėjo i pievą, netoli esančią, 

kur paupyje augo balti pūkeliai; ėmė juos 
skinti ii- braukyti, o mėnulis išaugšto' Jai 
švietė, kaip koks žiburys. Pana Marija 
skubino prisiskinti minkštą pūkeliu, kad 
pakloti vaikams minkštus patalėlius.

Priskymisi Pana Marija pakeliu, su
grįžo atgal ir ant kietos žemės iš baltą 
pakeliu paklojo minkštą patalėlį, į kurį 
paguldė abudu sušalusiu, vaikutį ir mer
gaičiukę; palaimino šventu kryžium, o vai
kučiai miegodami sypsosi, tarytum, apie 
savo motinėlę ir dangą sapnuoja,..

Iš balto patalėlio pakilo tokia šviesa, 
kad net visa grinčia prašvito.

Staiga pabudusi pamotė nebesuprato 
kas čia dedasi: ar mėnuo prie jos namo nu
krito, ar diena tokia šviesi išaušo, ar ste
buklas vidurnaktyje pasidarė?... Atsikė
lusi išbėgo iš griuvios... ir pamatė keistą 
lovą savo netikrąją vaiku; piktoje jos šir
dyje užsidegė užvydėjimas.

— Ar tai tokios lovos reikia tiems 
bjaurybėms! — sušuko piktu balsu pamo
te ir, išmetusi našlaičius už duriu, atnešė 
ir paguldė ant pūkinės patalinės savo duk
terį, apglamžė, aptaise ir pati nuėjo sau 
atsigulti džiaugdamos, kad nė karaliaus 
vaikas neturi tokios puikios lovos.

Bet švintant pažadino piktą pamotę 
verksmas jos dukters. Koki dyvai buvo, 
kad vietoj minkštą pūką Panos Marijos 
paklotoje lovoje pasirodė šaltas sniegas ir 
’odas, o jos duktė raitosi peršalusi ir pa
inei inavusi. Pana Marija tokiu budu pa
baudė piktą ir be širdies pamotę: permainė 
stebuklingai minkštus pilkus į šaltą snie
gą, taip kad jos duktė peršalusi apsirgo 
ir numirė, o našlaičius vaikus Pana Ma
rija paėmė už rankelių ir nusivedė pas sa
ve į labai puiku rojų...

IV.
Piktoji pamotė. Girioje paklydusi 

mergaitė. Dalis. Pabaustas 
žingeidumas.

Užkietėjusi nedorybėse žmogaus šir
dis, neklauso persergėjimą iš dangaus, kol 
leprislėgia ją kokia nelaimė.

Blogam žmogui ligi laiko tarnauja 
klaidinga laime, bet galą-gale ateina baus
mės valanda; nes ir priežodis sako: “kas 
ką užsitarnaus, tas tą ir gaus!”.. .

To nežinojo pikta pamotė. Augo prie 
jos našlaitė, bet baisiai paniekinta mergai
te. Tėvas užimtas savais reikalais, davė 
ūsą valią antrajai savo pačiai, tik ramiai 
nurodavo į vargą savo vaiko ir niekada 
’■argšės mergaičiukės neužstodavo. Vargšė 
nergaitė skriaudžiama tankiai kalbėdavo:

— Pasigailėk Dieve, arba Tu, Motina 
švenčiausioji, manęs našlaitės!...

Bjauri, nemielaširdinga boba ir geruo- 
’u ir bloguoju kamantinėjo savo vyrą, kol 
įeišgavo nuo jo prižadėjimo, kad nužu
dyti našlaitę mergaitę.

Vyras, įpieluotas bjaurios pamotės į 
iusę kaklo, prižadėjo, kad tik but ramy
bė namuose.

— Vilkas iš tavęs pasidžiaugs, o ne 
iš! — pasakė tėvas, išvezdamas dukterį 
tankią ir klaidžią girią, neva uogą rink

li. Palikdamas girioje paliepė per visą die
tą žemuoges rinkti.

Rinko vargšė našlaitė, rinko ir taip 
\aklydo girios tankumynuose. Jokiuo bu
tu nebegalėjo iš girios išeiti, ar atrasti tik- 
•ąjį taką.

Kur tik pažvelgs našlaitė-mergaitė, vi- 
mr giria, tankumynai dengia takus, dan
gaus per medžią šakas nebesimato; tik 
-usčiai ūžia giria, o tame ūžime girdisi lyg 
’š po žemią balsas:

— Pražūsi tu čia, vargše-mergaite!...
Mergaitės širdukė neišsigąsta; ji tvir

tai tiki į Apveizdą Dievo Gimdytojos, Pa
nos Marijos. Giria sau ūžia, medžią šako
se vėjas šlamščia, o našlaitė sau uogą pri
sirinkus vaikščioja ir gieda:

“Sveika aušros žvaigždė šviesi!
Tu linksmybė svieto esi —
Marija Pana”...

Švenčiausioji Panelė Marija danguje 
sėdėdama išgirdo balsą dūšios, reikalaujan
čios pagelbos.

Nusileido Pana Marija iš dangaus į gi
riu medžius pas paklydusią ir visą apleis
tą, vilkams suėsti pasmerktą našlaitę-mer- 
gaitę. Girios medžiai pasitraukė ir Dievo 
Motinai davė taką.

(Seka toliaus).

ROCHESTER, N. Y.
(Pabaiga nuo 5-to pusi.).

čia aiškiau pasirodo, jog p. 
A. Baranauckas yra persiė
męs jąją nuomonėmis.

O dabar kam nėra aišku, 
koks p. A. Baranaucko to
kio pasielgimo buvo tikslas 
ir užmanymas? Visiems su
prantamas, idant klebono 
intekmė ir agitacija per su
sirinkimą neišgautą dides
nių auką. Ar toks darbas 
nėra tai darbu didžiausio 
tautos priešo?

Dar toje pačioje vietoje 
p. A. Baranauckas išsitarė: 
“Kunigai tik sau stato tą 
namą ir jie tik ji matys”, 
(mano pabraukta). Taip? 
Kokie kunigai jį stato? Tie
sa, keli iš ją, būdami kars
te,sniais tautiečiais, smar
kiai agitavo tarp žmonių; 
žmones ir patys parėmė tą 
svarini tautos užmanymą 
gausesne auka, bet tas, p. 
A. Barami ueke, nereiškia, 
kad kunigai sau stato tą na
mą, tik stato jį sau lietuviu 
visa tauta, kas, žinoma, jo
sios priešams didžiai nepa
tinka. Kas svarbiausia. 
Šiuos viršpaininėtus žodžius 
ir šią bjaurią priešingą agi
taciją girdėjo ne tik žemiau 
pasirašiusieji, bet tą girdė
jo ir į). K. Andriuškevičia, 
vienas iš pasirašiusiųjų po 
p. A. Baranaucko “Pateisi
nimu”, nes jis prie vieno 
stalelio sėdėjo. Kur čia tei
sybė? Ar tai doras darbas 
liudyti savo parašu ir pa
duoti už teisybę tą, kas yra 
tikru melu? Tiktai stiklas 
alaus pažadina prie pana
šią darbu!...

“Pateisinime” p. A. Ba
ranauckas su savo liudinin
kais skelbia, kad iždininko 
S. Mociejuno net nebuvo 
susirinkime, taip kad jis ir 
negalėjo būti priešu pasky
rimui auką Tautos Namams. 
Tiesa, jo nebuvo išpradžią, 
bet jis atvyko į pabaigą ir, 
kuomet susirinkimas užsi
baigė, jis pradėjo šaukti: 
“Nėra reikalo aukas dalyti, 
lietuviu tauta nepakils.” 
Taip, ištikrują ne tik toji 
lietuviu tauta nebūt paki
lus, bet but jau senai žlu
gus, jaigu visi butu tokiais 
tautiečiais ir visi taip at
jaustą tautos reikalus, kai]) 
p. A. Baranauckas ir S. Mo- 
ciejunas, kurie tik viešai 
moka pasigirti esą jos už
tarytojais, ištikrują gi bū
dami josios priešais. Ir da
bar išeina aikštėn, delko 
juodu, kuomet draugija nu
tarė, kąd pirmininkas ir iž
dininkas turi atnešti pa
skirtą auką į svetainę per 
prakalbas ir ją atiduoti dr- 
jos atstovams, ne tik jos 
neatnešė, bet į kelintą dieną 
teikėsi atiduoti pinigus dr- 
jos nariu verčiami. Ar tai 
ne priešingumas?

Galutinai ‘ 1 Pateisinime ’ ’ 
p. A. Baranauckas net de
vynių liudininką apšauktas, 
kaipo pirmutinis užmany- 
tojas pakviesti svečius, 
karštas organizatorius parė
mime Tautos Namą auko
mis, delko gi, klausiu, jis, 
kaipo toks, net nepasirodė 
per prakalbas ir neaukojo 
nei vieno cento taip svar
biam musą tautos reikalui? 
Gal delei to didžio ir karšto 
organizavimo apilso ir ne
galėjo pribūti, bet galėjo 
atsiąsti per kitus nors ma
žą auką, kuri butą geidaus

paliudijus jo užuojautą 
tautos reikalams, negu tie 
devyni liudytojai pasirašę 
po “Pateisinimu”.

Dabar gi šviesoje šią vi
su faktą, ką galime spręsti 
apie teisingumą p. A. Ba
ranaucko “Pateisinimo”? 
Apie jo neagitaciją priešai 
gerbiąs svečius ir priešai 
parėmimą Tautos Namą au
komis?

čion man prisimena po
ros motą atgal historija, 
kuomet musu parapijoje li
ko prašalintas vargoninin
kas nuo vietos. Tąsyk p. A. 
Baranauckas su tais beveik 
pačiais liudininkais, dabar 
pasirašiusiais po “ Pateisini
mu”, bėgiojo, rėkavo, mi
tingavo, kėlė triukšmą vi
soje parapijoje, skelbė laik
raščiuose, jog tą viską at
lieką vardan “teisybes”!? 
Tik ant nelaimės, vienas iš 
mus miesto korespondentas 
faktais išgriovė tą “teisy
bę” iš pamatą. Paskui vis
kas aptilo, nurimo. Dabar ir 
vėl pasitaikė proga. Ir vėl 
toji p. A. Baranaucko “tei
sybė” it yla išlindo iš mai
šo ir suskambėjo laikrašty
je

Gėda, ir didi geda mela
gyste puošti teisybės rū
bais ir rodyti visuomenei; 
geda skelbti laikraštyje ne
teisingus “ Pateisinimus”; 
gėda sekti žydo paprotį: pa
čiam mušti ir pačiam rėkti!

Antanas Zimnickas.
Mes, žeminus pasirašiu

sieji, liudijame, jog girdė
jome ]). A. Baranaucko agi
taciją priešai geri). svečius 
ir parėmimą aukomis Tau
tos Namu Vilniuje:

M. Senkus, A. P. Širvins- 
kas, B. Saunora, J. Dauda, 
J. Shacek, A. Žuranekas, P. 
Širvinskas, J. Neviadons- 
kis, K. Gervickas, A. Bile- 
kevičius, Petras Milevičius.

Red. prierašas: Teisinosi 
laikraštyje viena ir dabar 
antroji pusė. Todėl tuos 
ginčus uždarome ir apie 
tuos dalykus laikraštin nie
ko daugiau nedėsime. Laik
raštis turi svarbesnius už
davinius.

agituodami už socializmą?
4. Jei socializmas netikęs, 

neįvykdomas, tai kaip dar
bininkams iškovoti geresnį 
pragyvenimą ?

5. Ar galima žmogui va- 
dinties darbininką draugu- 
užtarėju, neagituojant už 
socializmą, nenurodant, kaip 
suturėti dabartines neteisy
bes ?

. Rapolas Vargi s.
ATSAKYMAI.

1. Tiesioginio Į tą klau
simą atsakymo nega
li būti, nes socializ
mas tebėra neišmėgintas 
praktikoj. Todėl apie so
cialistinio surėdymo geru
mą reik tik apeliuoti. Pir
miausia reikia žinoti, kad 
vieno, ar kito surėdymo 
vardas nieko nereiškia. Vis
kas priguli nuo žmonių ge
rumo, nuo ją dorumo, blai
vumo. Todėl, jei, sakysim, 
vieną gražią dieną įvyktą 
socializmas, o žmonės pasi
liktą palinkę blogan, nemo
kėtu suvaldyti sauvalninką, 
apgaviku, kai]) kad dabar 
nemoka, tai, žinoma, nei 
darbininkams, nei mokslo 
vyrams, nei dailininkams 
nebūtą geriau tokiame so
cialistiniame surėdyme. Tai
gi, visokio surėdymo geru
mas priguli nuo žmonių do
ros, apšvietimo, ją valios 
gerumo.

2. Ales netikime, kad į- 
vyks kada nors toks surė
dymas, apie kurį socialistai 
svajoja. Vienok, kiekvienas 
apšviestas žmogus supran
ta, kad ilgainiui turės būti 
kitoks draugijinis surėdy
mas. Tas surėdymas bus vi
siems geresnis, negu dabar
tinis. Žmonių būvis gerėja 
ir ją gerbūvis artinasi jiems 
doresniais, apšviestesniais 
stojant. Todėl dorą ir ap- 
švietą platindami tai*]) žmo
nių pagreitinsim goresnio 
surėdymo inkunijimą.

3. Nėra žmogaus, nėra 
partijos ant svieto, kuri ne
padarytą klaidos. Tik pope- 
žius tikybos ir doros klausi
nio yra neklaidingas, o po
litikoj, taktingume ir tt. ir 
jis gali suklysti. Ir socialia-• *

tai apsirinka. Tik gal lie
tuviu socialistėliai to ne- 
knomet “nepadaro”.

4. Darbininkai pagerįs sa
vo būvį, stodami blaives
niais, taupesniais, apšvies- 
tesniais, solidaresniais.

5. Visi, kurie tik platina 
apšvietą, blaivybę ir kito
kius gerus darbus tarp dar
bininku, visuomet gali va
di uties ją draugais.

KLAUSIMAS.
Nokino budu ir kada baž

nyčia ėmė skelbti apie šveis- 
tainčs (čyščiaus) buvimą? 
Juk biblijoj, Kristaus ir a- 
pnštatų nėra apie tai mini
ma. a •

t

ATSAKYMAS.
Sename Įstatyme (2Mace. 

NU, 42) sakoma, kad savo 
maldomis galima prigelbė- 
ti įnirusiems. Bažnyčia 
švoistainės buvimą padarė 
dogmatu 1274 m. Apie šveis- 
tainę yra padavimą nuo pir
mąją krikščioniu. Apie tai 
aiškiai kalba didieji bažny
čios tėvai, kaip va: Tertulia- 
nas, Ciprianas, Ambrozic- 
jus, Augustinas ir kiti.

Russian - American Line
Tiesioginis plaukinėjimas tarp Russi- 

jos ir Amerikos didžiautnais 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.

Į ROTTERDAM 9 dienose be per
mainos. 11 dienose be permainos j 
LIEPOJŲ.

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

Plaukia kas antra subata.
Del tolesnių žinių Kreipkis.

A. E. JOHNSON and CO., General
Pass. Agent.

27 Broadway, New York.

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

Mokina anglu kalbos.
3149 S. Hnlstcd St.

Lietuviškos 
Lenkiškos 
Ruskos

Arithmetikos (rokundų)
Kuyvedystes (bookkeeping)
Stenografijos (greitrašystes)

‘ ‘ Aušros ’ ’ Dieninė Mokykla ’ ’

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

P. Wallashui, Philadel
phia, Ra. Tamstos poema 
netilps. Nebandykit dau
giau tokią dalyką rašyti. 
Nieko iš to neišeis. Patar- 
tumėm rašyti žinutes arba 
šiaip dalykėlius iš žmonių 
gyvenimo. Tik ne eilėmis.

A. Dzūkeliui., Coli insvil- 
le, III. Tamstos laiško ne
talpinsime. Tame nėra di
delės svarbos. Negali išeiti 
nesusipratimą. Dar-gi rašo
te, kad anas tegu pasirink
tą kitą slapivardį. O gal jis 
pirmiau pasirinko, negu 
Tamsta. Priegtam anas vy
ras yra Lietuvoj.

KLAUSIMAI.
L Jei socializmas įvyktu, 

ar darbininkams butu ge
riau, negu prie dabartinio 
surėdymo ?

2. Jei socialistinis surė
dymas yra geresnis, negu 
dabartinis, tai kokiais ke
liais einant galima jį grei
čiausiai įvykinti?

3. Ar sdcialistai neklysta

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

3252-54 So. Morga.n St. Chicago, Ill.
Telephone Yards 6685

baro

Žmones supran
tanti vertę geros
ruginės degtinės

tai geriausias gėrymas. Už

Reikalauk S-O-L-O

Teisingai padaryta degtine iš

miniai švelnios

šeimynų

nepaprastai puikaus mišinio.
Per daugeli metu sendinta

barto
Ant

geriausia

orderiuoja SOLO
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose.

ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai.

ąžuolo bačkose pirm
suteikimo publikai.

pneprovos daro
SOLO degtinę

«.& -V geru vaistu

STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago,
216 W. Madison 8b

8



KATALIKAS

3249-3253 South Morgan Street, Chicago, III

Taupyk - čedyk - pinigus

Tiktai reikia taupyti - čedyti,

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.

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

*

J 
t

Tananevicz Savings Bank
Jonas M. Tananevičia - savininkas

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

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 neišmokusį taupyti (čedyti) neaugtų, bet tuojaus išdiltų.

Taigi taupyk - čedyk - pinigus. Dek savo gyvenimo pamatą.
Šitoj pačioj nedėlioj atnešk savo pirmą dolerį į 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 į 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 Banko j 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 (Pire 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.

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. Geri VALGIAI, GĖRIMAI IR CIGARAI*

1112 
II

c' i'š. s?

j
Ant išmokeščio po 5c kasdien!

Jums prisiusime dailų 14 k. aukso spastas 
(14 k. gold filled), laikrodį su retežėliu (len- 
ciugeliu) su geriausiais vidiniais 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.

Saugokis 
nuo netikusių pa- 

mėgždžiojimų ir bu- . 
tinai reikalauk tik

ro Paia-Expeller (skaus
mo prašalintojo) SU įką
ru, kaipo formos ženklu, 

kaip augštai matėsi.

9
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Telefonas Yards 1533

DR. J. KULIS
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.

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

Nuo 9 ryto iki 12: 6 iki 9 vakare. 
Nedel. nuo 9 iki 12 po piet: nuo 6 iki 8 va!:.

285

2..

ii

** KLAUSK
CHOPIN 

10c.
CIGARU 
nes padirbti isi 
(■rausto tabako 

Jos- Bartkcwiak, Iszdlrbiju, 
4834 Si. Paulina SU GHIW88, ILL į

MJV11
JHJ. W. Zacharewicz 

NOTARAS
Ištirta abstraktus perkaaOwaa 

namui ir padirba visus kl taktas 
legaliskus dokumentus, Ameriko
niškus ir Europiškus, Asekunioja 
namus nuo ugnies ir ciklono atsa 
kančiose kompanijose ir skolina 
pinigus ant pirmo morgičiaua,

Kreipkitės prie tautieczio karts pre 
atsakantis o visados gausit teisines pa
tarus rimą. PrieszafSzv. Jurgio Mas. 
911 W. 33rd St. Tel Yard M23

*******

*
*
*

**
**
*

Acme Gem kaip Deimantas
ACME GEM nėra 
padirbtu kad nu
rodytu kaip dei
mantas, bet yra 
tikras akmuo kuri 
pereina kritisz- 
kiausi egzaminą" 
xojima, kaip ir tik
ras deimantas. Su 
juo gali pjauti stik- 

CRH fj) aa lą ir jisai ugnyj ga- 
n buti degintu, ir 
per savo dideli kie

tuma užlaiko žibanezius spindulius ant vi
sados. Mes per trumpa laika prisiusime 
inoteriszka arba vyriška čysto aukso žiedą 
su karatu Acme Gem, C. O. D., tam ku
ris prisius mums $3.oo. Prie mes žiedą 
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
3124 S. Halsted Street, CHICAGO, ILL.

it!9

A

ATDARA UTARNIN- 
KŲ, KETVERGIŲ IR SU- 
BATŲ VAKARAIS IR 
NEDĖLIŲ RYTAIS.

DIDŽIAUSIA MIESTO 
DRABUŽIŲ IR ČEVERY- 

KŲ KRAUTUVE.

Gauk Kalakutą DYKAI
u kartu smagiau bus valgyti Dėkončs dienoj kalakutą, 
jej jį gausi dykai. Kontinentaliai kostumieriai gali pasi
laikyti pinigus, kuriuos išleistų perkant kalakutą, kiše

nini, nes mes duosime gerą, riebų kalakutą dykai visiems, ku
rie pirks pas mus drabužių už $10. Už sav pinigus pas mus 
gausi geresnius drabužius, negu bi kur kitur ir, apart to, gau
si sau kalakutą Dėkončs dienos pietums dykai.

Mus didis
Specialis

Dabartės jums laikas ingyti naują švarką. Mus dabar
tiniame sandėlyje yra vėliausių madų, šalkiniais kal- 
nieriais, su diržais, dideli, valui, angliško modelio, ly
giai ir senesnių madų. Kersey, Melton ir chinchilla 
materijų drabužių čia rasi. Visi tie švarkai yra rūpes
tingai sukirpti ir pasiūti. Kitos kainos yra nuo $10 
iki $35. Atmink, gyvas kalakutas duodama prie kiek
vieno $10 pirkinio. Tai tęsis iki pat Dėkončs dienos.

Didžios vertes vyrų apredalų ir vaikų drabužių.
Iš smulkių pirkinių čia rasi gražių kaklaryšių, patogių apatinių marškinių ir madnų skrybėlių, kokių niekur 

negausi. Suteikiama TIKRAS patarnavimas.

Ingyk naujus drabužius ir pietus Dekones Dienai kartu
KAMPAS MILWAUKEE IR ASHLAND AVĖ

Ar Sktiitei Kada Laikraštį "LIETUVA?
Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metu? Chicago, Illinois kas 
Petnyčbi ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svi lti, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Ra šyk adresu:

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

Telephon Yards 2750
Firmos klasos karčema.

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

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

Manija Lietuviška

Aš atidariau nauj| lietuvi Ak | 
Aptiek), Aš užlaikau Saveroa gr> 
duokles, ir garhrašią Trajank| Ir 
geriausius rusiškus lašus. Aš taip 
pat užlaikau visokias žoles iš senos 
tSvynia. Ateikite persitikriatf.

F. FRANK, Aptlekorlve

Rittenhouse and I
Embree Go. Į
LENTOS

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago
el. Yards 502 JOS. J. ROZHO.N pard.

T.!ifos»s Drover OT8
If l ♦»»»»»»•* Tel. Canal

K. KATUTIS, 
Lietuviškas Graborius.

W. 18th St.,710 Chicago, Ill.

u-
ŠOE-

TIKTAI $28.00 IN EUROPA-
Reguleriai plaukinčjimai, bevieliais teleg
rafas, dubeltavi Sriubai, pigus geležinke
liais parvažiavimas į RUSIJĄ.

Kaju os $45.00

New York . . . 13 Broadway 
Chicago . 140 No. Dearborn St. 
Philadelphia . . 422 So. Sth Street 
Minneapolis . ■ 37 So. 3d Street

Pigiau-ios kainos iš Europos.

Ar matei kada-nors laikraštį 

6 5 IŠAUGĄ*4? 
“DRAUGAS” yra 8-nių poslapių 
didžiausio formato, vedamas ge
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi- 
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DSAUGAt,“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
••DRAUGAS” atclelna me’arcs S?, peš?! ra. SI 
(Ksiesluen nstar.is S3, pasai iset|| s;.5O 

Rašydami laiškus adresuoki te

2634 W. 67 th St. Chicago, III

VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS
Akiniai sidabr niais aptaisais po 51 ir duaqiau 

niiksiniais ap alsais po 5 ir daiiqlau.
Kad jums skauda ar peršti akis, kad akjs jums 

„ skauda gaivą, kad blogai matote kad greit jūsų 
ra gai neatidtĮlokite, ateikite j Krzyvinskio Aptieki, čia jums akinius 
HĮ (akuliorius) pritaikys dykai. ' Atsiminkite, jog mes už akinius gva- 
H rantuojame ir labai gerai pritaikome, žinokite H Dykai' apžiūri akis. Visokie pataisymai dykai.
H Didžiausias išsirinkimas gyduolių nuo visokiu ligų.

Didžiausia lietuviška aptieka ant Bridgeporto. 
g 3149 So. Morgan St. KRZYVINSKIO APTIEOJChicago, III.

paraudonuoja, kad 
akis nusilpsta, ii-

1859 W. Chicago Ave.
6235 So. Halsted St.

CHICAGO,

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617
ILLINOIS

BIZNIERIAI G-ARSINKITeS “KATALIKE”
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K.

P.

“Stepuko Moteris Su-

So.

ŠV.

(46)

3.
kad

niu-

TEMIKIT VISI! KOMITETAS.
(45-6)

EXTRA PAIEŠKOJIMAI.

SAULE’So. Morgan St.

ir Lie-

VA-
Im

J.

J.

s.

P. o.

del šešių 
arba ran- 
Atsišauk-

Kain 
tegu

už 6’4
atneša

At-
19-
W.

bus žingeidus vakaras, 
gavo žinią iš New Yor-

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JURGIO

iš-
na-

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

Jonas Miškinis,
' 930 W. 35th PI.

sce- 
dra- 

i 16

yra 
yra

pirmin., 
Ave.,
J.

Mergaitū į dentisto o- 
mokčti lenkiškai ir lie-

Svc-
nuo

Pra-
25c,

Parsiduoda pigiai saliuuas. Bizuis 
gerai išdirbtas. Parsiduoda del ligos. 
1616 S. Halsted St., Chicago, Ill 

(42-3-4)

Išdiuinkas, 
St.

Tame darbe esu 
gerai išsilavinęs, 

darbininkas reikalingas,

Taipgi 
Paeina iš Trakų p., Varė- 

24 me
lą išką

Reikalinga 
fisą. Turi 
tuviškai.

3249 
(45-46)

J. 
ir 

Vi- 
žinoini Ratelio gerai išsi- 

Tai-gi nepamirš-

gražiai praleisti liuosą 
ir smagiai pasišokti, 

savo senais pažystamais 
abclnai užmiršti savo

Ieškau darbo prie kepėjo (bekerio) 
vežimo už draiverį. 
ilgai buvęs ir 
toks
tegu kreipiasi pas:—

Julijonas Vilnius, 
10591 E. Curtis Ave., Chicago, 111.

(46-7-8)

Parsiduoda didelė šiaučių šapu. 
Parsiduoda del ligos. Kreipkis tuoj 
gausi pigiai.
260 Wastenow Av., Blue Island, 111.

(46)

PASARGA: “Už korespondencijas, 
ipgarsinimus “Kataliko“ Redakcija 
neatsako ’ ’.

S. Tarei la,
324 River St. Patcrsou, N. J.

(46-7)

—w

ADMINISTRACIJA LIET. TEATRA.L 
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Petr. . Andrijauskas, pirm., 

918 — 33rd St.
Juoz. Ęzidlauskįs vice-prez. 

948 W. 35 Place
Ant. Kasparas, Prot. Raštin. 

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadzievski Fin, Sekr., 

1909 W. 20th St.
Mart. Kadzievskis, Kžs. 

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

2118 W. 20th St.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDž.
L. KUNIG VYTAUTO, 

JA RAITELIU ANT 
LAKE.

Ima DIVIZI- 
TOWN OF

Skoliname pinigus ant lengvų iš- 
del pirkimo arba budavojimo 
ant pirmo morgičaius (Mort- 
su peržiūrėjimu visų popie-

Ė AT ALIKAS

Jonas Klimas, 
1853 W. 

Vincas Petkeviče,

lygy 
Narių 
gage) 
rų.

45

St.
Prot. Rašt.
St.,

Fin Sekret.
St.

Kasierius.

Su
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

3247 Emerald Ave.
Phones: — Yards 2716 — Wabash

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

godone,

200.

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

4527 Marshfield Ave. 
Joseph J. Jusčius Pagelbinin. 

1765 Ogdcn Avė. 
Frank Rauba, Raštininkas 

6064 Lafayette Ave.
Jurgis Brazauckas, Fin. Rašt., 

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

4600 S. Paulina St.

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

WILKE-BARRE, PA. 
Laukis, Pirmininkas, 
425 S. Grant St.
Ažis Pagelbininkas, 
130 Stanton St. 
Kučinskas, Fin. Rašt., 

141 Park Ave.
Aceviče, Raštin, Prot. 

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

J.

J.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

J. Pelekas, rašt.
1802 W. 46th St.

J. Valskis, Knygvedis.
4525 So. Wood St.

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

Pirmsėdis.
St., 
Pagelbininkas 

4403 S. Honore
V. Szarka, 

4540 So. Honore 
Jonas Barkauskis,

4628 So. Wood 
V. Jasulaitis,

4514 So. Paulina St.,
K. Trakšelis, Gvardijos Generolas.

4557 S. Hermitage Ave.
L. Bonevičia, Gvardijos Maršalka.

1849 W. 45 St.,

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St.
^Juozas Adominas, Prot. Seki.,

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

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

“KATALIKO“ KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsedis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

St. Stoneviče, Vice-Prez., 
858 — 33rd St.

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

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

Kazimieras P. Sirus, 
918 — 33rd

Ignacas Brazauskis, Knygius

ŠV. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA. 
Silvestras Pilieckas, Prezidentas, 

462 E. South St.
Antanas Šeškevičius, Vice-preziden., 

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

34 Logan St., 
Kazim. Deltuva, Finansų Sekr.

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

425 S. Grand St., 
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

KAREIVIO K. WILKES 
EARRE, FA.

Laukus, Prezidentas. 
425 S. Grant St.
Stanciką, Vice-prezid.

57 Oak Lane.
Pieckis, Prot. Sekr., 
462 E. South St.

J.” Daušys, Kasierius, 
18 N. Meade St.

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

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

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS. 

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 W. 33rd St.

John P. Ewaldas vie-pinnin. 
3247 Emerald Ave. 

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 33id St.

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

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

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

Draugija ‘,Dailydės” laiko savo 
susirinkimus kas po pirmam pirma 
ketverga 
vakare I. 
No. 2334 
23 PI. 7

(36-49)

ir po 15 pirma ketverga 
Mikalaujuno svetainėje po 
So. Leavitt St. Kampas 

vai. vakare.

ŠV.ADMINISTRACIJA DR-STĖS 
JONO KRIKŠTYTOJO.

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

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

Jurgis Sereika, Prot. Rašt.
3221 Illinois Court.

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

841 W. 33rd St.,

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA.

Jurgis Ažis, Pirmininkas.
13 Collins Str.

Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str.

Silvestrą 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., 

BaJ. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Mantvila, Maršalka.
192 Almond lane

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

Kaz, Vaškevičius, 
184 New York 

Newark, N.
M. Akialis, Išdiuinkas, 

146 Adams Str., 
Newark, N. J.i 'Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

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

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKI!“ PINIGUS!

“Keistuto“ Paskolijimo ir Buda- 
vojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

Nauja 50 Serija prasidėjo Ketverge 
Lapkričio (Nov.) 6 1913. Susirinkimas 
.tisibuna kas Ketvergas 8-tą vai. va
kare Juozą Ridiko svetainėje 3251 
Illinois Court, kampas 33čios gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą 
akcijų. Akcijos užsibaigia 
metų ir kiekviena akcija 
$100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius
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 Chieagoje.

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

Skoliname pinigus ant lengvų 
'ygU del pirkimo arba statymo
mų, ant pirmo morgičiaus (Mort
gage) su peržiūrėjimu visų popierų.

Su godone,
Bei). Butkus, Prezidentas

J. P. Ewaldas, Sekretorius, 
3247 Emerald Avė.

Phones: — Yards 2716 — Wabash 2200.
Juoz. Ridikas, Kasierius, 
3151-3253 Illinois Court.

Tėmykit Nariai!
Liet. Teat. Dr-ja šv. Martyno, tu

rės savo mėnesini susirinkimą, Ne- 
dėlioj, 16 d. Lapkričio (Nov.), 1913 
m., 1-mą vai. po pietų, šv. Jurgio K. 
Parap. svetainėje ant kampo 32 PI. 
ir Auburn Ave. Kiekvienas narys 
privalo pribūti ant šio susirinkimo 
nes bus labai daug svarbių reikalų 
apsvarstymui.

Su godone,
A. J. Kasparas, Rašt.

3416 Auburn Ave.

4-TAS DIDELIS TEATRAS IR 
BALIUS!!

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

Tikietai galima gauti “KA
TALIKO” REDAK., 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 “LĖKIO J AN
TI KRASA”, ir PUIKUS BA
LIUS, kur visi galės smagiai pa
sišokti ir pasilinksminti.

Su pagarba 
(45-46-47) KOMITETAS.

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

ANT PARDAVIMO.
PARDAVIMUI.

Parsiduoda namai su saliunų ir 
laisniu labai geroj vietoj, lietuvių ap- 
gyventoj. Namai turi du gyvenimu 
ir butą prie saliuno; raudasi ant 
kampo. Rendos neša $90 j mėnesį. 
Saliuno visi intaisymai kuopuikiausi. 
Viskas geroj tvarkoj. Saliunas at
neša didelį pelną, šitie namai su sa- 
liunu parsiduoda tik todėl, kad sa
vininkas išvažiuoja Lietuvon. Kai
na $12,000. Sužinoti.

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Dept.

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

(40)

TEATRAS! IR BALIUS!
Lietuviu Drabininku Draugijų A- 

merikoje Scenoje statoma Pirma Kar
ta Chieagoj “Ižgama“ dvejos aktose 
Drama Nedėlioję., 16 d. Lapkričio 
(Nov.) 1913 m. Poliak Zwionzek 
tainėje, 1315 N. Ashland Avė., 
Milwaukee Ave., 2 Blokį šiaure 
džia 6-ta vai, vak., Tikictu kaina
35c, 50c, Ypatai. Komitetas

(46-46)

Ant pardavimo. Namas su bizniu 
— bučerne ir groserne galima nu
pirkti už pigią prekęš 
gyventoj vietoj per 
Works, UI.

Kas nori pirkti tai
TANANEVIC SAVINGS BANK 

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

labai geroj ap- 
lietuvių Grand

atsišaukyte.

Bell System

Didžiaųsi idealai pritaikinti 
prie žmonių tarnavimo.

.Už kiekvienos įstaigos yra idealas, tūlas standar
tas ir supratimas.
Vienintelis icleala's Bell telefono organizacija yra 
tarnavimas, kurs bus geras ir tinkamas visose sa
vo formose.
Kad pasiekti tą idealą, augštą mokslišką aparatą, 
kartu su gerais budais veikime, sutaringa, tvarki 
orgaiznaeija turi but pastatyta komercialiai budai, 
turi but patobulinta finansinis stovis didžio biznio, 
turi stovėti augšeiau kritikos, ir problema augimo 
vystymosi turi but išrišta, kad pasiekti draugijos 
reikalavimą.
Tie idealai yra inkunijami Bell visuotiniu patar 
navimu.

SU JUDIN ANTIS VAKARAS
T. M. D. 28 Kuop. Chicago, Ill. 

sibus Nedel Lapkr. (Nov.) 16 d. 
13 m. M. Meldažio Svet. 2242-44
23rd PI. Pradžia 5:30 vai. vakaro. 
Tikietų kainą 50c, 35c, ir 25c. Sceno
je statoma “Ant Bedugnės Krašto“ 
ir Vodevilius 
gystė”.

Na tai tik 
mat Stepukas
ko, kad jo seniai žadėta moterė bus 
Chieagoj ’ ir pirmas jos pasirodymas, 
kaipo sufragystės, bus ant šio vaka
ro. — Vaizdelis “Ant Bedugnės 
Krašto” yra vienas iš geriausių vei
kalų, nes autorius to veikalo yra ap- 
dovenotas premija, kaipo už geriausi 
tame laike. Bus šokiai ir įvairios žais
mės. Kviečiame visus atsilankyti.

Komitetas.

DIDELIS GRAŽUS BALIUS
Parengtas Lietuvos Mylėtojų Drau

gystės Sub., Lapkričio (Nov.) 15 d. 
1913. Freiheit Turner Svet. 3417
Halsted St. Pradžia 7:30 v. v., In
žanga 25c. porai.

Jaigu nori 
laiką, puikiai 
pasimatyti su 
draugais ir
kasdieninius rūpesčius, vargus ir ne
laimes, tai būtinai atsilankyk į šitą 
balių. čįonai praleisi laiką gražiai, ir 
smagiai, nes mes priimsime kiekvie
ną atsilankiusį svečią maloniai ir 
draugškai kiekvienam visame patar
nausime. Kviečia visus Komitetas.

ANT PARDAVIMO ARBA 
IŠRANDAVOJIMO.

Duonos kepykla (Bakery Shop po 
4617-19 S. Paulina St. Town of La
ke) įsteigta pagal paskutinių miesto 
reikalavimų. Du dideli pečiai, didelis 
štoravas pagyvenimas 7 kambarių. 
Greta didelis kiemas su daržinę—bar- 
ne 7 arkliams ir pastoge 
vežimų. Kaina perkančiam 
dojančiam labai prieinama, 
ti tuojaus pas

A. J. Beržynski,

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

33-ČIAS GRAŽUS 
BALIUS.

šiuomi Pranešame Tamistai,
JAUNŲ AMER. LIET. PASILINKS
MINIMO KLIUBO 33-čias GRAŽUS 
BALIUS Atsibus NEDĖLIOJĘ, LAP
KRIČIO (NOV.) 16, 1913. UNITY 
CLUB SVET. 3140 Indiana Avenue 
Pusė bloko į Pietus nuo> i31-mos gat
vės Pradžia 6:30 vai. vak. Tikietas 
25c ypatai. Muzykė Prof. Blake.

iškilmingas balius.
Rengiamas rupesniu dr-jos šv. Sta

nislovo V. ir Kauk. Atsibus nedėlioj 
23 d. Lapkričio (Nov.), 1913 m. Ber- 
zynskio salėj po No. 4600 Paulina st. 
Prasidės 5-toj vai. vak. Inžanga 15c. 
porai. Visi nuoširdžiai kviečiama at
silankyti.

(46-7)

PARANKIAUSIAS ŠILDYMAS

DIDELIS METINIS BALIUS
Parengtas dr-jo Motiejaus Valan- 

čausko Vyskupo Nedėlioj lapkričio, 
16 d. 1913 Freiheit Turner Svet. 3421 
So. Halsted St. Balius prasidės 5-tą 
Vai. po pietų; inžanga 25c porai. Kvie
čiame visus be skirtumo kaip senus, 
taip ir jaunus bus pirmos klases 
zika po Vadovyste B. Ežerskio.

Su godone Dr-tė Motiejaus 
lančausko Vyskupo.

(46)

IR VĖL PERSTATYMAS.
Lietuviu Jaunimo- Ratelis stato 

noj labai puikią keturių veiksmų < 
iną “Kas tam Kaltas“ nedėlioj 
d. Lapkričio, šv. * Jurgio salėj 33 
ir Auburn Av. Pradžia 7:00 v. 
Po perstatymo balius.

šis veikalas yra parašytas per 
J. Zolp. Veikalas labai užimantis 
atsilankiusieji bus užganėdinti, 
siems yra 
lavinusieji artistai.
kit atsilankyti.

Parsiduoda? — Groserne ir bueiar- 
ne 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 vigądas: elektros 
fanas, ’registėris;’ bankas, telefonas, 
geras arktis, pakinktuvai, vežimas— 
visa kas nauja ir gerai Įtaisyta. 
Pardavimo priežastis: draugų nesu
tikimas. Kreipkitės adresų:
(>27 W. ISth st., kamp. String st., 
Telefonas: Canal 3739 Chicago, Ill.

(40-46)

Parsiduoda bučeruč ir groeernė 
Konoshoj, Wjs. Stovi labai geroj, biz
niai o j vietoj lietuvių apgyvento,). 
Savininkas nori važiuoti į Lietuvą 
atlikti kariuomenės. Del žinių kreip
kitės arba pas

J. Riškų
1705 S. Canal St., Chicago, III.

Arba pas:
B. Dovnaravičių

105 Milwaukee Ave., Kenosha, Wis.
(46-7)

Smokeless

Jums dažnai reikia šilumos 
anksti rudeni prieš užkursiant 
didįjį krosnį.

Kokioj namu daly j jus nepanoresit turėti, jus 
geriausiai ir lengiausiai galit šilumos gauti su 
Perfection be durnų aliejiniu šildytuvu.

Perfection yru parankiausius šildytuvas kokį tik gali gauti j)S galit 
ji pastumti kur tik norit.

Uždcckit inieg jame arba maudymosi kambaryj ir jus patogiai apsi 
rėdysit šalčiausioj dienoj. įnešk jį j valgykla ir pusryčiai Ims malonus 
ir priimnųs. Užkurkti ji vakare ir visa vakaru knopuikiansiai praleisi.

Perfection be dumi) aliejins šildytuvas yra gražiai padaryta.! ir yra 
papuošalu liilo kur. Būgnai yru tikru plieno arba mėlynai palu toli pa- 
nikeliuoti.

•lis yra taip padarytas, 1 
mailėja. Visas dalis lengvai galimu nuvalyti. 
Ii. Turi rankena nešiojimui.

Pardavėjai visur: i

kad deginant jokių dūmų nėra. Knatas nes- 
„ ” \ Liepsnų galimu kontroliuo*

__ a'rba rufiyk o ęausi pilnų aprašymų. Kreipkis i by 
kokių agentūrų Standard Oil kompanijos.

Standard Oil Company
(An Indiana Corporation!

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

“Lietuva“ Paskolinijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

40 Serija prasidėjo Utarniukc Lap
kričio (Nov.) 4 - 1913. Susirinkimai at- 
sibuna kas Utaruinkas 8tą vai. vą- 
karo Dom. Šcmaičio svetainėje, So. 
Union St.,

Akcijos kaina 25c.,

“BIRUTĖ” ROSELANDE.
BIRUTĖS DRAUGIJA Iš CHICA- 

GOS RENGIA PUIKŲ VAKAR, t 
NEDĖLIOJĘ, LAPKRIČ.- 
NOV. 16, 1913, NAUJOJE 
STRUMIL BROS. SVE
TAINĖJE, 107tą ir Indiana 
avė., 156 E. 107 St., ROSE
LAND. ILL. SCENOJE STATO- 
mA M. PETRAUSKO DVIEJŲ VEIK
SMŲ MELODRAMA

B “BIRUTE”
SVETAINĖ ATSIDARYS 5

LAND4 PO PIETŲ LOŠIMAS PRA
SIDĖS 7 VALAND.Į VAKARE TI
KIETAI BUS PARDUODAMI PRIE

VETAINĖS KUO 3 VAL. PO PIE
TŲ. KAINOS TIKIETŲ; 35c. 50c, 
75c, $1.00, Į BALIŲ °5c. CHOR.Į IR 
ORCHESTRĮ VEDA A. POCIUS.

Šitas bus tai vienas iš puikiau- 
iii perstatymų, kokių dar ROSE

LANDE nebuvo, nes lošimas bus 
atliktas dainuojant žymiems ar
tistams ir skaitlingam chorui. Tai 
yra tokis teatras, kokio savo am
žiuje neužmirši ir gal daugiau 
nematysi, todėl nepraleisk geros 
progos ir ateik su savo pažysta
mais ir draugais, o pasidžiaugsi 
ir nesigailėsi. KVIEČIA

“BIRUTĖ”.

kampas 18tos gatvės.
todėl kiekvie

nas ar viena gali užsirašyti po kole
tų akcijų į mokant po kelius cen
tus arba dolerius j savaitę, 
suččdy.ti pinigus del savo 
Kožuas akcija užsibaigia už 
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius 
tuvaitės priirašyti.

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

, gauna 
ateities. 

6 *4 me-

ir Liė-

DU-KART NEDEL1NIS LAIKYTIS

Paieškai! Juozo ir Prano Druske- 
kenių, Kauno g., Telšių • p. Žedekių 
par.; taipgi paieškau P. Petrausko 
Sedos miestelio.

Juozas Terbe,
26 Washington St. Nashua, N. II.

Parduodu kandžių ir smulkių tavo- 
rų Storą. Vieta lietuviams geriausia 
žinoma prie bažnyčios ir inokslainės. 
Vaikai iš mokslainės išėję, bėga tie
siai štorėlin. Biznis labai geras. Par
duodu, nes apleidžiu Chieagos miestą. 
Atsišaukite pas

Petrą Balsį, 
3307 Auburn Ave. Chiea go, HL

(46)

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas ir petnįičia

Didelis Metinis Rožinis Balius
Parengtas Dr-stčs šv. Frahciškaus 

Seraf. Atsibus Nedėlioj, 23 d. 
kričio (Nov.), 1913 m. Hoerber’s 
taineje 2131-35 Blue Island Ave. 
pc 21 ir 22 gat. Balius prasidės 
valandą po pietų Įžanga

Maloniai užkviečiame

Lap
avę- 
tar- 
4-tą

25c. Porai, 
visus Lietu

vius ir Lietuvaites kuonoskaitlingiau- 
siai atsilankyti ant musų Didelio Me
tinio Rožinio Baliaus, o užtikriname 
jog nesigailėsite. Bus visokiu skanių 
gėrynių kvepeučių cigarų ir puiki 
uiuzykč? Užkvįečia visus,

(46-7) KOMITETAS.

Paieškau pusbrolio Jono žydelio. 
Paeina iš Vilniaus g. Trakų p., Val
kininkų p., Pasakų k. 24 metai kai 
Amerika. Taipgi paieškau Mikolo 
Cenkaus.
nos p., Alcksandravo kaimo, 
tai, kai Amerika. Paskutini
rašė iš Cleveland, O. ■ Pats ar kiti ra
šykit.

Paieškau draugo Vladislovo Dubine- 
kio Kauno g., Kauno p. Vcliunos p., 
Pclučių k. Gyveno I’ittsburgc. Noriu 
susirašyti.

Antanas Cvirka, 
153 Moultre St. Pittsburg, Pa.

POPIERIAI LAIŠKAMS RAŠYTI.
Popieriai laiškams rašyti su viso- 

iais gražiais pasveikinimais ir su 
tam pritiukančiouiis dainelėmis, su 
'šilkinėmis kvietkomis ir su visokiais 

aveikslėliais. Parsiduoda labai pi- 
Igiai. Kas prisius 25c. pačtos niarkė- 
Įmis, aplaikys 12 popierų su konver- 
tais ir .dar pridėsiu dovaną, labai gra
žią stainelę Kristaus užgimimo, išlei
džiamą ant pavydalo altorėlio, vertes 
25c. Už $1.00 duodu 6 tuzinus pį 
rų. Reikalaujam agentų ir du 
gerą uždarbį.

Adresuoki!:
K .J. Intas,

Box 73 Chicago
46-49)’

----------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA:
AMEBIKOJ C metams $2.50

Epušei matų $1.25
EUROPOJ f RosiJ°j ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

u l joj ir Škotijoj š. Prūsuose 15 m

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.

Lietuvių doinai.
Per šešis metus nebuvo jums pr 

ta apie namų statymo ir taisymo 
kalus. Kurie manote naujos n 

Paieškau brolio Pranciškaus Daug-Įstatyti arba senus taisyti kreip 
veekio Kauno gub. Šiaulių p., Triškių 
p., Nobazu k. Pirmiau gyveno pas 
švogerį Jonelaitį Pittsburge, Pa. Lie
tuvoj mirė motina. Todėl esu dide
liame reikale ir prašau atsišaukti.

Adomas Daugveckis, 
153 Moultre St.' Pittsburg, Pa.

'pas mane. Darbas jums bus atl 
sulig kontrakto ir sulig jųsų 
Tikiu, kad dauguma jau žino p 
miugą koutraktorių.

S. Markūną
1725’ W. 47th 8t.

46-7-8-9)
Chicago
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KATALIKAS12

VIETINES ŽINIOS, i H
‘Katalikas’ bus 
jau 16-kos 

puslapių.
Dar vienas didelis žings

nis pirmyn! Dar viena links
ma naujiena visiems lietu
viams, kurie tik skaito laik
raščius. Nuo sekančios sa
vaitės ‘ ‘ Katalikas ’ ’ tampa 
milžiniškai dideliu laikraš
čiu, pradeda eiti jau nebe 
dvylikos, bet šešiolikos pus
lapių dydžio. Tai didelis at- 
siekimas. šešiolikos pusla
pių laikrašti dar niekas lie
tuvių neįstengė leisti. Tik 
milžiniški anglų dienraščiai 
po tiek puslapių galėjo tu
rėti.

Neabejojame, kad šitas 
naujas pagerinimas bus di
džiai malonus musų skaity
tojams. Neabejojame, kad 
kiekvienas džiaugsis, pradė
jęs gauti už tuos pačius pi
nigus didžiausią pasaulėje 
lietuvių laikraštį. Bet čia 
dar ne viskas. Dar daugiau 
pagerinimų Įvedama, dar 
daugiaus gerovės skaityto
jams.

“Katalikas” bus ne tik 
didžiausias lietuvių laikraš
tis pasaulėje, bet ir turtin
giausias, daugiausia geru 
raštų suteikiąs. Ir iki šiol 
“Katalike” buvo daugiau
sia sveikos medžiagos, bet 
toliaus padidintame “Kata
like” bus daug daugiaus. 
Bus Įvesta keletas naują 
svarbių skyrių, iš kuriu 
žmonės daugiausia naudos 
galės pasisemti. Vėliaus a- 
pie tuos skyrius bus smul
kiau paaiškinta.

Religijinė iškilme Chicagoj. 
' Šiemet Chicagoje pirmu
syk Kalėdų kūčios vakare 
atsibus visų šiame mieste 
gyvenančių tautų religijinė 
iškilmė ir jei viskas nusi- 
duos pasekmingai, tai tada 
tokios iškilmės kas metai 
reguleriai bus rengiamos 
Tos iškilmės surengimu už
siima specialė draugija 
“Municipal Christmas Fes
tival Association”. Tos dr- 
jos pagarbos pirmininku y- 
ra pats miesto galva, majo
ras Harrison.

Kaip žinoma, įvairiuose 
didesniuose Suvienytų Val
stijų miestuose vis tankiau 
rengiamos tokios liaudinės 
iškilmės. Tame visą pradžią 
yra padaręs, rodosi, mies
tas New Orleans. Tenai tos 
iškilmės atlaikoma papras
tai Užgavėnių antradieniais. 
Tam tkslui parengiami mil
žiniški puikus vežimai, tri
umfai iai ėjimai miesto, gat
vėmis, kur be to jaunuome
nė apsitaiso kaukėmis ir 
linksniai praleidžia Užgavė
nių vakarę. Toji ypatinga 

•! - X -_ 1 * - LAI -.

Todėl augščian paminėta 
draugija sumanius Chicagoj 
kas metai rengti panašias 
iškilmes ne Užgavėnių vaka
re ir ne kitu kokiuo nors 
laiku, bet Kalėdų kūčios va
kare. Tuo budu sekama 
miestas New York, kuriame 
pernai tokia pat iškilmė bu
vo parengta ir labai nusise
kusi.

Toji pirmutinė Chicagoj 
iškilmė turės atsibūti Grant 
Parke, ties ežeru (Lake 
Front). Viduj to parko bus 
pastatyta milžiniška 50 pū
dų pločio eglaitė. Aplink tą 
eglaitę parkas bus padalin
tas i kvadratus, pažymėtus 
apšviestomis graikų kolium- 
nomis, kur laisvai galės su
tilpti 100.000 žmonių. Visas 
Michigan boulevard bus ap
šviestas spalvinėmis elek
tros lemputėmis. Visas “La
ke Front” paskęsiąs švie
soje.

Iškilmė prasidėsianti 6 
vai. vakare, kūčios dieną, 
ty. gruodžio 24 d. Suskambi
nus specialiai pritaisytan 
varpau, pastatyta milžiniš
ka eglaitė tuojaus sublizgė
sianti tūkstančiais visoke
riopų šviesų. Paskui švie
soje paskęsiu visi aplinki
niai namai ir gatvės.

Iškilmę atidarysiąs pra
kalba miesto majoras, pas
kui įvairių tautų chorai ims 
giedoti giesmes. Manoma 
ton iškilmėn pakviesti gar
sias dainininkes, kokios tuo 
metu viešės Chicagoj.

Kvadratai, pažymėti ko- 
liumnomis, bus padalinti 
taip, idant visas parkas iš
rūdytų kaip miestelis su be
si kry ž iuo j an či om i s gatvė
mis. Policija prižiūrės tvar
kos, reikalui atsiėjus ten 
atsiras ir daktarai ir ligo
nių prižiūrėtojos. Skaitlin
gi pavilijonai, įvairios bude
lės ir kitkas žmonėms su
teiks pasilinksminimų, ten 
bus galima nusipirkti viso
kių daiktų dovanoms.

Teko sužinoti, kad toj iš
kilmėj dalyvaus kuone vi
sų tautų vietos chorai. Net 
ir lenkai savo chorus su 
“kalendomis” taiso. Apie 
lietuvių chorus tuo tarpu 
negirdėt nieko, o teeinu ir 
jiems susidėjus butų labai 
pravartu pasirodyti svetim
taučiams su savo giesmėmis 
ir dainomis. Tas dalykas 
turėtu parupti daugiausiai 
musų “Birutės” chorui.

Nesmagumai del šunyno.
Chicagos sveikatos depar

tamentas atsiradęs didelia
me nesmagume, kuomet pa
tyręs, kad nekoksai George 
Shenk, gyvenantis po num. 
617 Wills st., namuose apa
tiniame augate užlaikąs de
šimts šunų, o antrame augš
te — dešimts kampininkų 
(burdingierių).

Miesto sveikatos depar
tamentas pareikalavo pas 
Shenką pašalinti tuos visus 
šunis iš savo namų, arba na
muose nelaikyti žmonių, 
bet Shenk teisinasi, kad jis 
su tais šunimis gyvenąs jau 
20 metų, todėl negalimas 
daiktas dabar su anais per
siskirti. Sveikatos departa
mentas galutinai dar nenu
sprendęs, kaip tas klausi
mas butu geriausiai išrišti.

Indomu, kad tas žmoge
lis taip ilgai gyvena .ant šu
nyno ir tik dabar apie tai 
tas visKas sužinota.

Geras vaidinimas suteikia 
tikrą užganėdinimą.

Simano Daukanto dr-jos 
20-ties metų gyvavimo ap- 
vaikščiojime Dramos dr-ja 
gražiai vaidino komediją — 
‘ ‘ G y viej i Nabašninkai ’ ’.
Sim. Daukanto dr-jos nariai 
taip buvo užganėdinti šituo 
vaidinimu, kad paskutinia
me savo mitinge vienbalsiai 
nutarė išreikšti Dramos dr- 
jos aktoriams širdingą a- 
čių ir suteikti dovaną. Dra
mos dr-jos prezidentas ga
vo iš S. Daukanto dr-jos se
kantį laišką su dovana:

“Į gerinus Dramos dr-jos 
narius:

Šiuomi Simano Daukanto 
draugija ištariame širdingą 
ačiū už nuveikimą kuoge- 
riansiai veikalo “Gyvieji 
Nabašninkai” nedėlioj, 19 
d. spalių, 1913 m. Ir viršmi- 
nėta dr-ja suteikia šią mažą 
dovanėlę $5.00. Linkėdami 
Jūsų draugijai kuogeriau- 
sios kloties vardan Simano 
Daukanto draugijos
Jonas A. Aleksandravičia, 

pirmininkas,
K. J. Šukevičia, sekret.” 
Minimame vaidinime da

lyvavo šie Dramos dr-jos 
aktoriai: B. Vaitiekūnas, J. 
Prušinskas, J. Šaukimas, 
J. Briedis, M. Damijonai- 
tienė ir R. Šlikienė.

Imigracijinė stotis.
Šią savaitę Chicagoje 

atidaryta federalė imigraci
jinė stotis. Stotis bus prie
žiūroje vietinio imigraciji- 
nio inspektoriaus, dr. P. A. 
Prentiss, priežiūroje. Tam 
tikslui paskirta $20.000.

Tai yra pirmutinė tokia 
stotis šioj šalyj. Nuo šiol

kinęs ir imtynių, ypač frau- 
euziškuoju būdų.

Ir Chicagos jaunuomenę 
p. Pr. Norkus norėtų užin- 
teresuoti gimnastika ir iš 
gabesniųjų padaryti dru- 
tuolius. “Kode] Chicagos 
lietuviai turėtų būti pras
tesni už kitus”, sakė p. Pr. 
Norkus, “jie gali pasidary
ti dar miklesni, negu kiti. 
Aš galėčiau juos išmokinti 
miklumo, daugelį galėčiau 
padaryti tvirtuoliais, vy- 
rais-nepliuškiais”. P-no 
Norkaus noru butų, kad su
siorganizuotų lietuvių gim
nastų kliubai įvairiose mies
to dalyse. Kas norėtų su p. 
Norkų susižinoti, tegul 
kreipiasi į “Kataliko” ad
ministraciją.

Smarkus drutuolis lietuvis 
apsigyveno Chicago j e.

Chicagiečiai lietuviai da
bar turės savo tarpe smar
ku drutuolį ir gimnastę., p- 
ną Pranciškų Norkų. Pir- 
miaus p. Pranciškus Nor
kus gyveno ir veikė Rygos 
mieste, kelintą mėnesių at
gal atvažiavo į Suv. Valsti
jas ir dabar apsigyveno Chi
cago j e, West Pullmane.

Atsilankęs į “Kataliko” 
redakcijų ir pasisakęs kuo 
esęs, p. Pr. Norkus parodė 
daugybę savo nepaprasto 
drūtumo paliudijimų bei sa
lto raumeningo kūno foto- 
■'afijų. Visokie auksiniai 
®i sidabriniai medaliai tu- 
■jo užrašus, jog jie duoti 
I Norkui, kaipo pirmieji 

Bizni už didelių sunkumų 
■Inojimą, imtynes bei mik- 
Mnę.
■P-nas Pr. Norkus nesiga- 
■dina tuo, kad pats savyje 
■a išlavinęs stiprybę, bet 
I kitus lavina. Rygoje jis 

■ ■Tėjęs daug mokinių, ku- 
■ios padaręs panašiais dru- 
■oliais kaip jis pats. Mo-

P-nas M. Damijonaitis įstei
gia krautuvę.

Chicagos lietuvių biznie
rių skaičiun prisideda (tei
singiau sakant grįsta) dar 
vienas gabus ir sąžiningas 
žmogus, tai p. M. Damijo
naitis, buvęs S. L. A. prezi
dentas. Jis įsteigia krautu
vę, kurioj turės muzikalių 
instrumentų, kningų, mal- 
dakningių ir kitokių daik
tų. Jo krautuvė bus 33-jc 
gatvėje, prieš pačią šv. Jur
gio bažnyčią, naujuose p. 
Zacharevičiaus namuose. 
Atsidarysianti nuo gruo
džio 1 d.

P-nas M. Damijonaitis iki 
šiol užveizdėjo pas Olšcvskį 
kningų pardavinėjimo sky
rių. Paskutiniuoju laiku 
jam ten būti nebepatikę del 
įvairių priežasčių. Todėl pa
sitraukė, manydamas, kad 
genaus bus turėti savo kad- 
ir mažą biznį, ir nežinoti 
ant savo galvos bosų, o y- 
pač boselių, kartais labai 
inkirių. Prieš buvimą pas 
Olševskį p?. Damijonaitis 
jau buvo turėjęs panašią 
krautuvę, kokią dabar ati
dengs.

Susivienijimas L. A. auga.
Į S. L. A. Chicagos kuo

pas šiuo laiku nuolat prisi
rašo naujų narių. Bridge- 
porto dalyj greit turbut ne
bebus tokio biznieriaus, 
kurs nebūtų 36-tos kuopos 
nariu. Pereitame nedėldie- 
nyj, lapkričio 9. d., 36 kuo- 
pon įsirašė VI. Stankūnas, 
žymus Chicagos fotografas; 
paėmė $1000 apsaugos. Įsi
rašė taipgi p. Martinkus, 
jaunas krautuvninkas, tu
rįs savo galanterijos krau
tuvę Halsted gatvėje, ties 
34-ta. — Sakoma, kad se
kančiame kuopos susirinki
me busią paduota dešimts 
naujų aplikacijų.

klausymą nebus imama mo- 
i kestis.

Ši pati kuopa, už savaitės 
po šio mitingo, subatoj, lap
kričio 22 d., “Aušros” salė- 

!je turės draugišką vakarėlį, 
i •■■■

St. Charles, III.
Į Spalių 26 d. mėnesiniame 
j susirinkime D. L. K. Vytau- 
>to dr-jos liko pakeltas klau
psimas apie auką Tautos Na
iniams Vilniuje. Paaiškinus 
i dalyko svarbumą vienu bal
su nutarta nupirkti žemės 
sieksnį, aukojant $10.50. 
Vienas narių, it Pilipas iš 
kanapių išlindęs, teiraujasi, 
kaip bus pinigai pasiųsti. 
Paaiškinta, kad per “Kata
liką” bus pasiųsta. Tuomet 
anas narys kai paleis savo 
kakarinę, kai pradės plūsti 
ant L. Mokslo Dr-jos inga- 
liotinių, tai net pirmininkui 
buvo vargo, kol jį nutildė. 
Prisiskaitę nekurto socialis- 
tuku laikraštėliu, gauna gai- 
dūkų i galva. Nežino nei ka, 
kuomet ir kur tinkamai pa
kalbėti.

Kalbama čia apie įsteigi
mą kooperativinės mėsiny- 
čios. Tam reikia apsukrių, 
patyrusių, teisingų žmonių. 
Čia gi su tokiais privalumais 
vyrų vargu bau atsiras.

Užrašų rašt.
I - •_______

Lietuviai bizny j.
— P-nios Stravinskienės 

restauranas, po num. 3228 
’ So. Halsted st., perėjo į ran
kas p-nios M. Micevičienės. 
P-ni Micevičienė yra šauni, 
rūpestinga virėja, todėl ži
notina tai visiems Bridge- 
porto lietuviams, kurie res- 
tauranuose stalavoja.

— Lietuvių jubilierių — 
Girdvainio ir Radzevičiaus 
— krautuvė persikėlė iš po 
num. 3212 po num. 3255 So. 
Halsted st. Krautuvė liko 
žymiai padidinta, pargaben
ta daugiau visokių dalykų. 
Darbas gerai atliekama, 
mandagiai apsieinama ir to
dėl biznis auga.

Moterių dr-jos vakaras.
Pereitą nedėlią, lapkri

čio 9 d., šv. Jurgio salėj at
siliko vakaras, parengtas 
šv. Onos Panų ir Moterių 
dr-jos. Paminėtina, kad šion 
draugijon priguli daug čia 
gimusių mergaičių. Todėl 
smagu, kad ačiū jų darbš
tumui įvyksta tokie lietu
viški vakarai. Vakaras ge
rai pavyko. Buvo lošta du 
veikalėliu — “Medicinos 
daktaras” ir “Nieko be 
priežasties”. Apskritai 
imant, pirmas veikalas at
vaidinta gan gerai. Antro
jo veikalėlio atvaidinimas 
dar labiau nusisekė.. Po loši-

T. M. D. 22 kuopos paskai
ta ir mitingas.

T. M. D. 22-ji kuopa šioj 
nedėlioj, lapkričio 16 d., at
liks savo mitingą ir paskai
tę “Aušros” salėje, 3149 So. 
Halsted st. Paskaita bus

mu buvo šokiai ir žaismės. 
Žaismių metu p-lė Stefani
ja Laurinaičiutė užsipelnė 
dailų gėlių buketę, o p-lė 
Vincenta Silveniutė — sal
dainių dėželę. Vakaras už
sibaigė labai gražiai.

kytame spalių 12 d., nutarė 
paskirti auką Tautos Na
mams. Tai įvyko ačiū pirm. 
D. Sabaliauskui, kurs labai 
gerai dalyką susirinkusiems 
išaiškino. Nors ši dr-ja yra 
jaunutė ir savo gyvavimo 
pradžioje panešė skriaudų 
nuo besąžiningųS žmonių, 
vienok nepanorėjo pasilik
ti užpakalyj tautiniame vei
kime. Dr-ja nutarė pirkti 
sieksni žemės. Kad tą au
ką padidinus, nekurie na
riai dar suaukojo $7.00. Po 
50c. aukojo: D. Labaliauc- 
kas, J. Mažunaitis, J. Žalba, 
M. Kloštoraitis ir A. Joku- 
bainis. Po 25 c. aukojo: K. 
Žemantauskas, J. Petraitis, 
A. Šimkus, P. Mačiulis, P. 
Maskalatis, V. Aliejunas, J. 
Gažauskas, K. Paulauskas, 
J. Baškis, P. Gendrolis, M. 
Baukevičia, S. Grisius irV. 
Dovydaitis; 15 c.: L. Gespu- 
das ir 10c. A. Žičkus.

Išviso surinkome $17.50, 
kuriuos per “Kataliką” au
kojame šlovingam tikslui 
— Tautos Namams Vilniu
je-

Ši dr-ja ačiū viršininkų 
darbštumui ėmė sparčiai 
augti ir galima tikėties, 
kad ji urnai stovės ant kuo- 
tvirčiausių kojų.

Prigulįs prie dr-jos.

Vakaras ant West Side.
Aną nedėlią, lapkričio 

2 d., atsiliko vakaras su 
gana įvairiu programų. Jį 
buvo parengusi Liet. T. Dr- 
ja “Rūta” No. 1. Buvo dia
logai, “Stepuko vodevilius”, 
solo, deklemacijos. Juokin
gas buvo dialogas “Girtas 
kurpius”. Buvo parodyta, 
kaip senas kurpius, turįs 
palinkimą prie svaigalų ir 
apsivedęs su perjauna sau 
moterimi, turi per dienų 
dienas visokių nemalonumų. 
Nors gan juokingas, bet gal 
truputėlį per grubijoniškas. 
Gal but buvę geriau, jei dia
logas but švelniau buvęs 
perstatytas. Buvo dialogas 
be žodžių. Čia pašiepiama 
tabokos ir gurno maumoji- 
mas, miltelių veidui teršti 
vartojimas ir kitoki gatvi
nių Amerikos žmonių pap
ročiai, kuriais ir lietuviai 
užsikrečia. Ir šis dialogas 
mano žvilgsniu, reikėjo bis- 
kutėlį švelniau atlikti. Vie
nok, gerai, kad tokie bjau
rus papročiai išjuokiama 
Žmonės pamato save it veid
rody j. Perstatant scenoj 
blogus žmonių papročius, 
akstinama žmonės pamesti 
tuos papročius. Juokingas 
buvo “Stepuko vodevilius”. 
Perstatant dialogus ir vode
vilių, susirinkusieji kvato
jo be paliovos. Gerai dekle- 
mavo eiles p-lė Lukoševičiu- 
tė ir p. Grėbliunas. Vakaras 
užsibaigė šokiais. Žmonių 
buvo prisirinkę pusėtinai.

Regina.

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 peapgautų,

Jaigu tau kokia nelai
mė atsitiko,

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

Jaigu kas tik tau vra 
neaiškaus, nesu
prantamo, gero ar 
blogo,

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. (Atsakymams 
laiškais reikia pridėti pač
ios markę už 2c.).

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

Dideli nuodai.
Maistas, kurį suvartoja- 

me, nėra visuomet pilnai 
suvirškinamas, truputis jo 
lieka kūne. Sveiki organiz
mai tinkamai veikia, tos da
lelės be jokio trukdėsio pra
šalinamos. Jei virškinimo 
organai neveikia kaip rei
kiant, tai nesuvirškinto 
maisto dalelės rūgsta ir ga
mina pavojingus nuodus, 
kurie išnešiojami krauju po 
visą kūną. Šis išaiškina, ko
dėl visas kūnas taip greit 
susilpsta, viduriams užsi
kimšus. Tokiuose atsitiki
muose Triner’s American 
Elixir of Bitter Wine yra 
pasitikėtinas vaistas, nes 
jis pilnai išvalo vidurius ir 
užlaiko juos švariai. Jis iš- 
valįs visą pašalinę medžia
gą ir sustiprįs vidurius, taip 
kad jie atlikinės savo dar
bą be pašalinės pagalbos. 
Jis geras visose skilvio, vi
durių ir kepenų negalėse. 
Aptiekose. Jos. Triner, iš- 
dirbėjas, 1333-39 So. Ash
land avė., Chicago, Ill. Su
stingus raumenims, sutini
mams ir išsisukimams var
tok Triner’s Liniment.

Advt.

DR. PETRAITIS, Dentistas
10756 Michigan Ave., Roseland, 111.

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.

nenoriai Bell, a Specialty. 
HtfhH >oU haatry C*. BalSa.ro,

HAMBURG AMERICAN LINIJA.
Didžiausia laivų kompanija aviete. 

Piaukinėja vien tiesiog tarp Boston ir 
Hamburg.

Laivai nesimaino — Dešimt dienose 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji klės*.
Žemos ir Kainea

$34 
Tarpdinls.

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

HAMBURG-AMEBIOAN LINK 
607 Boylston St. Boston, Mass.

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

skaitoma prieš mitingą. 
Skaitys Kl. Jurgelionis A. 
Janulaičio parašytą Sima
no Daukanto biografiją. 
Paskaitos galės kiekvienas 
klausyties veltui. Pradžia 3 
valandą po pietų.

T. M. D. 22-ji kuopa yra 
nutarusi prieš kiekvieną 
savo mitingą skaityti pa
skaitas. Tai svarbu ne tik 
kuopos nariams, bet ii' vi
siems Bridgeporto nariams, 
ypač kad už šitų paskaitų

Majoras eina pėsčias į dar
bą.

Chicagos majoras Harri
son eina pėsčias iš savo na
mų į miesto namus. Nuo jo 
namų, 3140 Sheridan rd., iki 
miesto namų yra 4Į^ mylių. 
Tą kelionę jis atlieka kas
dien ir jam ima valandą ir 
kelias minutas.

Auka Tautos Namams.
Sus-mo Brolių Lietuvių 

dr-ja savo susirinkime, lai-

Padėkonė.
Benas “Lietuva” ištaria 

širdinga “ačiū” Town of 
Lake draugijoms ir komite
tų pirm. J. J. Eli j ošini už 
suteikimą auksinio medalio 
K. J. Filipavičiui, kurs šau
niai vadovavo beną laike 
pašventinimo kampinio ak
mens naujai statomos šv. 
Kryžiaus bažnyčios spalių 
26 d.

Benas “Lietuva”.
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