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MEKSIKAS PAVOJUJE
Bulgarija rengiasi karan
Garukui dienos suskaitytos

ABEJOTINA RAMYBĖ.
Meksiko diktatorius atsipra

šinėja.
Andai Suvienytu Valstijų 

valdžia jau ištiktųjų pa
siraičiusi ultimatumą Mek
siko diktatoriui Huertai, 
pareikalaudama, kad jis 
tuojaus iš savo vietos atsi
statydintų. Ultimatumą Hu
ertai perdavęs special is Su v. 
Valstijų pasiuntinys Lind. 
Pareikalauta, idant jis i ke
lias valandas arba atsista
tydintų arba sulauksiantis 
sau nepageidaujamų pasek
mių. Po to speeialis pasiun
tinys norėjęs Meksiką ap
leisti, bet Huerta ji sulai
kęs ir. paprašęs, kad Suv. 
Valstijos tam apgalvojimui 
paskirtų ne kelias valandas, 
liet kelias dienas, > i

Visų visai]) manoma. Sa
koma, Huerta iš savo uži
mamos vietos nepasitrauk
siąs, nes nesibijąs Suvieny
tų Valstijų grasinimų. Kiti 
pasakoja, kad jis visus rei
kalavimus išpildysiąs. Atei
tis tik galės paliudyti, ką 
jis padarys. Bet visgi tik
rai žinoma, kad jei Huerta 
parodys savo keistą atkak
lumą — karas neišvengti- 
nas. Suv. Valstijų valdžia 
karo lenkiasi, bet jei kariuo
menė peržengtų sieną — ka
ras turis būti.

YANKIAI DARBUOJASI.
Jie gretinasi prie revo- 

liucionistų.
Iš Meksiko miesto Noga

les apturėta žinia, kad Suv. 
Valstijų pasiuntinys Hale 
tenai vedąs kasžin kokias 
tarybas su- revoliucionistų 
vadu, generolu Carranza. 
Apie ką jie kalbasi — sun
ku sužinoti. Manoma, kad 
Suv. Valstijos revoliucionis- 
tus Meksike nori pripažinti 
kariaujančia puse ir tuo ke
liu jiems palengvinti nu
laužti ragus Huertai. Tam 
tikslui norima revoliucionis- 
tains leisti laisvai gabenti 
sau ginklus iš Suv. Valsti
jų, kas ligšiol aštriai yra 
draudžiama. Jei Suv. Val
stijos taip padarytų, žino
ma, nebūtų tuomet karo, 
nes revoliucionistai patįs 
vieni Huertą Įvarytų ožio 
ra gan.

AMERIKIEČIAI PAS PO 
PEŽIŲ.

Pcpežius juos palaimina.
Popežius Pius X priėmęs 

specialėn audiencijon dau
giau šimto jurininkų nuo 
Dėdės Šamo laivų, viešan- 

čių [talijos pakraščiuose. 
Šv. Tėvas maloningai kalbė
jęsis su laivų oficieriais, ku
riuos jam buvo perstatęs 
monsig. Kennedy, ameriko- 
ninės kolegijos Romoj rek
torius. Popežius jurinin
kams suteikęs palaiminimą 
ir audiencija pasibaigusi. 
Paskiau jurininkai aplankę 
Vatikaną, jo daržus, šv. 
Petro šventynę ir kitas re
tenybes;

BULGARIJA PRIEŠ 
GRAIKIJĄ.

Pasiunčia ultimatumą.
Tomis dienomis Bulgari

ja pasiunčins Graikijai ui
ti mat ūmą, re i kalaudama:

1. Tuoj nustoti persekio
jus bulgarus Makedonijoje.

2. Suteikti lygias teisės 
bulgarų cerkvėms ir mokyk
loms su svetiinžemiu istai-4 *■

gomis.
3. Leisti sugrįsti atgal 

Makedonijon ir ten gyventi 
visiems tiems bulgarams, 
kurie karo metu buvo pa- 
sprudę Bulgarijon.

4. Paleisti iš Graikijos vi
sus bulgarus nelaisvius ir 
jiems keliaujant namo į 
Bulgariją, jų nepersekioti.

Tasai ultimatum, sakoma, 
labai aštriai sutaisytas. 
Graikijai atsakymui suteik
ta 8 dienos.

Toji žinia padarius dide- 
liausį įspūdį visoj Europoj. 
Diplomatai galvų netekę. 
Visi stebisi, kaip tai toki 
suvargusi Bulgarija mėgi
na statyties prieš Graikiją.

Visų manoma, kad pasku
tinėj! Bukarešto santaika 
esanti gera tik ant poperos. 
Bulgarija labai gerai nu
jaučia, kad Turkija trum
poj ateityj turėsianti būti
nai susiremti 
Tatai Graikiją 
ri pergązdinti.

Kiek esama 
graikai ligšiol

su Graikija, 
dabar ir no-

patirta, kad 
esą nepalei

dę bulgarų nelaisvių ir juos 
labai kankinanti. Todėl ta
tai bulgarų ir kantrybė ga
lutinai išsisėmusi.

SUFRAGISTĖS TAISOSI 
ARMIJĄ.

Mėgįs užpulti parlamento 
atstovus.

Londono sufragistės dide
lius ir podraug keistus daik
tus ima išgalvoti, bi tik sa
vo tikslą atsiekus. Kariau
jančių sufragisčių skyrių 
joms jau nepakanka peštieš 
su valdžia. Jos užsimaniu
sios turėti savo regulerę 
“armiją”. Ji susidėsianti
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Photos by American Press Association.
Ant šio paveikslo viršuj matosi kareiviai Meksiko sostinės gatvėj, kurie daro 

“tvarką”. Apačioj matosi abelnas miesto reginys.

vientik iš moterių, nes, gir
di, vyriškiais pasitikėti ne
galima. Toji “armija” bu
sianti priderančiai išlavin
ta. Pagaliau išnetyčių kuo
met nors busianti pasiųsta 
ant parlamento. Sufragistės 
maną paimti savo naguos- 
na visus parlamento atsto
vus ir paskui iš jų išreika
lauti sau lygių teisių politi
koje.
daug moterių prisirašę. Tą 
visą akciją vedanti ameri
kietė Zelie Emerson.

Visas Londonas kvatoja 
iš to sufragisčių sumanymo. 
Tečiau jos savo veikia.

Ton “armijon” jau

RUSIJOS DUMA 
“DIRBA”.

Kalbasi apie visuotiną 
laisvę.

Rusijos dūmoje konstitu- 
cijinių demokratų partija 
įnešusi projektą, idant vi
siems Rusijos gyventojams, 
be atžvilgio tikybos ir tau
tos, butų suteikta visuoti
noji laisvė. Minėtą projek
tą, sakoma, karštai parė
mę liberalai. Tik vieni juo
dašimčiai arba dešinieji 
tam projektui pasipriešinę. 
Tuo tarpu tasai projektas 
palikta ant šalies, nes tam 
tikslui butų reikalinga spe- 

cialė komisija. Kiek palau
kus projektas išnaujo bu
siąs perstatytas.

Tai tuščias darbas. Rusi
jos gyventojai be revoliuci
jos nesusilauks sau visuo
tinos laisvės.

BEILIS LAISVĖJE.
Jo namus kareiviai sergsti.-

Mendel Beilis, kaip žino
ma, Kievo teismo paliuosuo- 
tas iš kalėjimo ir nugaben
tas pas savo pačią ir vai
kus. Bet jo namus ir jį pa
tį nuolat sergsti kareiviai, 
nes prisibijoma, idant juo
dašimčiai jo ir jo visos šei
mynos neišpjautų. Izraeliu- 
je pasidarytų gevaltas. Juo
dašimčiai labai įnirtę, kad 
jis paliuosuotas. Be to, pro
kuratorius nusprendęs įneš
ti apeliaciją, ty. atnaujin
ti bylą, todėl įsakyta tuo 
tarpu Beilį saugoti, kad jis 
nepasprūstų užsienin. Kie- 
ve ir kitur nesama jokių 
sumišimų. Tai daryti nelei
džianti kariuomenė.

RUSIJOS CARUKAS 
MIRSIĄS.

Caras neteks inpėdinio.
Tomis dienomis iš Peter

burgo į Vienos laikraščius 
pranešta, kad Rusijos sosto 

inpedinis, carukas Aleksiai, 
esąs labai sergantis, taip 
kad jau negalįs ir pavaikš
čioti. Jis turįs taip vadina
mą greitąją džiovą, nuo ku
rios jo niekas negali pagy
dyti. Garukui buvę pakvies
ta garsiausieji Europoje 
specialistai gydytojai ir jie 
visi pasakę, kad jam nesa
ma jokios pagelbės. Džiova 
apėmusi jo visus kaulus, ty. 
kuone visą. Labai gerai jį 
prižiūrint, sakoma, jis galė
siąs išgyventi ne daugiau 
pusės metų.

GRAIKIJA RUOŠIASI 
KARAN.

Su turkais nori pasiglamo- 
nėti.

Balkanuose, kur nesenai 
virė kruvini karai ir paga
liau pasibaigė, vis dar ra
mybės nesama. Graikija su 
Turkija galutinai dar nesu
sitaikius ir, sakoma, joms 
bus sunku tas padaryti, juo 
labiau, kad derybos nei 
šiaip-taip slenkančios, o ar
mijos pasirengusios kibties 
kadir tuojaus. Turkija ma
nanti nenusileisti ir atimti 
visa, ką Graikija yra pa
griebus. Sakoma, jei Turki
ja į kelias dienas gražumu 
nesusitaikysianti, busią su
vartota ginklai.

BULGARŲ CARAS AB- 
DIKUOJA?

Turbut tai senas girdas.
Vienoje ir kitose Euro

pos sostinėse labai tankiai 
paskleidžiama girdas, kad 
Bulgarijos caras Ferdinan
das manąs abdikuoti, ty. 
pasitraukti nuo sosto ir ši 
pavesti savo sunui.

Kiek yra žinoma, Ferdi
nandas po pastarųjų karų 
labai susikrimtęs ir nete
kęs savo tautoj pasitikėji
mo. Kuomet jis skaudžiai 
sumušė turkus, jis buvo vi
sų pavaldinių perdaug gar
binamas. Bet kuomet antra
me kare jo kariuomenė ga
vo kailiu nuo serbų ir grai
kų, pavaldiniai į jį ėmė 
šnairuoti- ir net buvo taiso
mi suokalbiai jį nužudyti.

Šiais laikais caras Ferdi
nandas viešįs Vienoje ir 
prašąs Austrijos valdžios 
paspirties politikos daly
kuose. Jei ten sau pagei
daujamo tikslo neatsiek
siąs, tuokart manąs sostą 
pavesti sunui Borisui, ku
ris esąs labai populeris vi
soj Bulgarijoj.

NAUJAS BAVARIJOS 
KARALIUS.

Jau prisiekė konstitucijai.
Naujai nuskirtas Bavari

jos karalius, Liudvikas III, 
kuris ilgus metus buvo ten 
regentu nepagydomai ser
gant karaliui Ottonui, andai 
iškilmingai prisiekęs kon
stitucijai, paskui paskaitęs 
į susirinkusius visų luomų 
atstovus sosto kalbą. Jam 
prisiekiant visame Mona- 
chium mieste skambinta 
varpais ir šaudyta kauuo- 
lėinis.

VOKIETIJOS VALDI
NINKŲ SUGEDIMAS.

Teismas pirkėjus 
nubaudė.

Vokietijos sostinėje Ber
lyne pasibaigusi Kruppi 
fabriko direktorių byla už 
papirkinėjimą valdininkų 
kenksmingais valstybei tik
slais. Du Kruppo firmos di
rektorių teismas 
kaltais ir nubaudė 
keliolikai mėnesių kalėji
mai!, antrą pinigine pabau
da. Toji byla aiškiai išrodė 
netvarką Vokietijos valdi
ninkų tarpe.

susekė 
vieną

PANAMOS KANALAS 
APGINKLUOJAMAS.
Amerikiečiai bijosi 

europėnų.
Suv. Valstijų karo sekre

torius Garrison andai su
grįžęs iš Panamos apylin
kių ir apreiškęs, kad kana

las taip puikiai apginkluo
tas, kad link jo jukino bil
du negalinti prisiartinti 
priešininkų karo laivai, nes 
jie tuojau butu nuskandina
mi. Tečiau ginklavimas dar 
nesąs pabaigtas. Ant apka
sų statoma 14 coliu patran
kos.

MEDŽIOKLĖ AR SKER- 
DYNĖ?

Tai karalių džiaugsmas.
Vokietijos kaizeris nese

nai viešėjusi pas Austrijos 
sosto inpėdinį Ferdinandą 
Čekijoj. Garbaus svečio di
desniam pagerbimui buvus 
surengta medžioklė. Dvi 
dieni su mažomis pertrau
komis medžiota. Nušauta 
6.400 fazanų (paukščių), 
kurių kuone pusę nušovęs 
pats kaizeris. Gaila, kad 
jie tiems paukšteliams ne
buvo panaudoję kulkosvai
džių, o butų daugiau jų iš- 
skerdę. Tai puikiausias ka
ralių pasilinksminimas!

CHINIJOS DIKTATO
RIUS.

Yuan-Shi-Kai pasirodo 
kuo esąs.

Nesenai išrinktas tikruo
ju Chinijos prezidentu 
Yuan-Shi-Kai, pagaliau i- 
nia rodyti savo ragučius ir 
pasisakąs, kuo jis esąs. Jis 
nusprendęs visai panaikinti 
parlamentą ir ano vieton 
paskirti įstatymdavinę ko
misiją, taip sakant, centra- 
lį kongresą, ir kuris palik
tų visuomet jo kontrolėje 
ir net intekmėje.

Chinijos gyventojai dar 
sulauks sau visokių nepa
laimų !

GRAIKIJA SU TURKIJA 
TAIKOSI.

Po santaika pasirašyta.
Graikijos su Turkija santai
ka įvykusi ir abi pusi po 
•ina pasirašiusi. Tai]) rašo
ma iš Graikijos sostinės A- 
tėnų. Be to santaikos trak
tato smulkmenos nėra žino
mos, nes nepaskelbtos. Tik 
tiek žinoma, kad Graikija 
su dideliu sau pasisekimu 
pabaigusi derybas. Turki
ja ilgai derėjosi, nenorėjo 
nusileisti, bet kuomet Grai
kija griežtai to pareikala
vo, jaunaturkiai sušvelnėjo 
ir priėmė Graikijos reikala
vimus. Rasi, dabar Balka
nuose ilgesniam laikui į- 
vyks ramybė.

REIKALINGI DU GERI 
ZE CERIAI, mokantis pir
mas klesos statymo darbą 
atlikti. Vieta nuolatinė. 
Kreipties tuojaus Į “Kata
liko” administraciją. /
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s Iš Lietuviškij Dirvų, j
Pittston, Pa.

Čia yra- nemažai lietuvių 
ir vienybėj gyvendami daug 
ką nuveiktu. Čia yra 10 vy- 
rii dr-jų ir viena moterių 
šv. Cecilijos dr-ja. Pereitais 
1912 metais kum Kasakai- 
tis sutvėrė dar dvi dr-ji — 
jaunų vyrų ir jaunų mergi
nu, vardu Jaunuomenės dr- A 7
ja. Vyrų yra daug, bet prie 
dr-jų nelabai noriai tesira- 
šo. Nesenai buvo prakalbos. 
Atsiliko bažnytinėj salėj.
Kalbėjo kum Kasakaitis. 
Ragino rašyties prie dr-jų 
ir šviesties skaitant naudin
gus raštus ir gerus laikraš
čius. Ragino mobilities ang
lų kalbos. Po to puikiai pa
grojo muzika. Po muzikos 
kalbėjo advokatas Lopata. 
Jis iškalbingai nupasakojo, 
kaip lietuviai nesirūpina po
litika, ragino jaunimą prie 
apšvietus. Vėl grojo muzika. 
Galop kalbėjo Wilkes-Bar
re’o klebonas. Labai nupei
kė girtybę. Po prakalbų 
gražiai linksmintasi.

Didi nelaimė ištiko lap
kričio 7 d. Kasykloj liko 
sužeistas Augustinas Šiau
dinas. Nugabentas ligoni
nėn į trečią dieną numirė. 
Paliko baisiausiame nuliū
dime ir varge moterį su aš- 
tuoniais vaikučiais. Kada 
tik lietuviai supras reikalą 
apsidrausti Susivienijime 
ant $1000. Juk dabar žmo
na, turėdama $1000 nema
tytų juodos dienos savo gy
venime. Broliai, kas gyvas 
rašykimės į Sus-mą',’ apsi- 
drauskime ant $1000 ir gel
bėkime pačias ir vaikus 
iš nagų vargo. Kaip dažnai 
matome kitų nelaimes, o tas 
viskas mus nepamokina. 
Mes užrakiname tvartą, 
kada arkliai jau pavogti. Bet 
tai neišmintinga. Apsidraus- 
kiin kuogreičiaus. Nežinom 
iš kur ir kada nelaimė už
grius.

Jaunuomenės narys.

b Hartford, Conn.
Darbai eina silpnai. Daug 

žmonių be darbo. Spalių 8 
d. patiko nelaimė Rozaliją 
August. G rišdama iš penk- 
centinio teatro vakare apie 
10:30 v., einant per gatvę, 
trenkė į ją automobilius ir 
labai sužeidė. Daktarai sa
ko, kad pagysianti.

Spalių 18 d. atsibuvo va
karas šv. Kazimiero J. A. 
dr-jos parengtas. Vakaran 
žmonių atsilankė labai daug. 
Daugiausia buvo jaunimo. 
Pasibaigus vakarui ir žmo
nėms išvaikščiojus^ ėjo na
mo darbininkai su pinigais. 
Užpuolė juos bomeliai ir vie
nam gerokai teko. Policijos 
negalima buvo prisišaukti. 
Čia jų vardu neminėsiu. 
Čionykščiams jie gerai ži
nomi, o kitu miestų lietu
viams neindomu žinoti Įlo
mėlių pavardžių. Ta pat 
dr-ja spalią 26 d. buvo su
rengusi vakarą su lošimu. 
Lošta “Užkerėtas Jackus”. 
Lošimas puikiai nusisekė. 
Visi lošėjai rūpestingai sa
vo roles buvo išmokę. Apart 
to buvo dar dainelių ir dek- 
leiuacijų. Žmonių buvo labai 
daug. Lošimas čia buvo nau
jiena.

Ši veikli dr-ja susitvėrė 
sausio 13 d. š. m. ačių kini.

—MSB—Įj—I

J. Amboto pasidarbavimui. 
Kum paaukojo dr-jai daug 
kningų ir kitų daiktų. Dr- 
ja labai darbuojasi, kad 
tankiau surengus gražius, 
dailius vakarus. Tai sutei
kia žmonėms gerą progą 
naudingai ir linksmai laiką 
praleisti. Tegu darbuojasi 
gera dr-ja žmonių labui.

Vakarų Mylėtojas.

Cambridge, Mass.
Šv. Jono K. dr-ja lapkri-

į čio 2 d. buvo surengusi pra- 
i kalbas. Žmonių atsilankė a- 
I pie 250 asmenų. Pirmiausia 
kalbėjo anglas II. M. Garry. 

. Nurodinėjo, kodėl žmonės 
keliauja Amerikon. Po jo 
dr. Matulaitis iškalbingai 
nurodė apie girtybės blogus 
vaisius, kaip kenkia sveika
tai, silpnina protą, trumpi
na amžių. Po to kalbėjo p- 
ni Ramanauskienė iš La\v- 

; rence, Mass. Labai gerai kal- 
■ bėjo moterių reikaluose. Ra- 
i gino moteris stengtis švies
tis, pramokti geresnių val
gių gaminti, švariau namus 

: užlaikyti, nurodė, kaip gir
tuoklius'’ vyrus suvaldyti. 
Labai žmonėms tiko jos kal
ba. Be to, tai buvo žmonėms 
naujiena. Nebuvo dar matę 
moters kalbėtojos. Dar kal- 

Į bėjo J. Naveckas, A. Rama
nauskas, Z. Jankauskas pa- 

į šakojo apie moksleivių lei- 
įdžiamąjį laikraštį “Jauni
klio Sapnai”. Tam laikraš- 
i čiui surinko 8 ėmėjus. Prie 
‘ dr-jos prisirašė 15 asmenų. 
I Dr-ja yra gera, turi 165 na
rius, aukoja geriems tiks
lams.

Jurgutis.

Spring Valley, Ill.
Šiomis dienomis čia išti

ko kasykloj nelaimė. Beliuo- 
duojant anglis užgriuvo ak
menis ir pagavo Antaną 
Jankauską. Baisiai sužeidė. 
Išgyveno tik tris valandas 
ir mirė. Paėjo iš Kauno g., 
Šiaulių p. Mirdamas sakė 

į turįs brolį Adomą West 
į Virginia valstijoj. Adreso 
; neįstengė pasakyti, nes bu- 
: vo persilpnas. Nabašninkas 
i buvo visai jaunas, turėjo 
įtik 23 metus. Nelaimė atsi
tiko dėlei kompanijos nepri-

■ žiūrėjimo. Jei brolis atsi
šauktų, galėtų pasipešt! su 
kompanija. Prigulėjo prie 
anglekasių unijos ir jos pi
nigais buvo pa laidotas. Del 
žinių kreipkitės adresu: 
Povilas Gedbutas, Box 965, 
Spring Valley, Ill.

Wevago, W. Va.
Čia ištiko tokis nuotikis. 

Du negru įėjo i namus, kur 
lietuviai gyveno ir prašė 
alaus. Lietuviai juos varė 
lauk; tuomet nedorėliai šo
vė ir sužeidė Joną Katiną. 

Į Už sugavimą šovėjo duoda- 
jma $25. Jis yra apie 30 me
tų senas, 5 pėdu augštumo. 
pailga burna. Kitas apie 28 
metu senas, 5 pėdų didumo, 
priešakiniai dantis ilgi, du 
auksiniai, nelabai juodas.

Čia darbų kitonišku nėra 
j kaip tik kasyklų. Uždarbiu 
yra visokią. Uždirba po $2 
ir po $1 dienoje. Salimui čia 
nėra. Už 60 c. galima nuva
žiuoti Į Charlestown, kur y- 
ra dirbtuvių ir lenkų kata
liku bažnvčia. Kita vra ai- I * * *

rių bažnyčia. Lietuvių šioje 
apylinkėje nedaug tėra.

K. Viliais, 
United Store.

Georgetown, Ill.
(Blogi darbeliai).

Spalių 28 d. buvo toks 
nuotikis. Jonas Da vise viela 
pašovė Oną Kairaičiutę ir 
pats persišovė. Merginai su
varė dvi kulipkas, o sau tris. 
Pats tuoj užbaigė savo gy
venimo valandas, o mergina 
pasikankino dar penkias 
dienas ir mirė. Merginai 21 
m., o vaikinui 23 m. Abu 
paėjo iš Suv. gub. Mergina 
buvo nesenai atvažiavusi iš 
Lietuvos ir minėtas vyras 
rengėsi ją vesti. Supirko jai 
drabužius ir tam išleidęs a- 
pie $70. Paskui gi išėjo ne
susipratimai tarp jųdviejų 
ir viskas pakriko. Mergina 
pasižadėjo kitam vaikinui. 
Velionis pareikalavo sugrą
žinimo pinigų už drabužius. 
Ta nieko neturėjo ir nega
lėjo to padaryti, o jos ant
ras kavalierius dargi pašie
pė pirmąjį. Tuomet pirma
sis ir papildė žmogžudystę 
ir patžudystę. Velionis bu
vo palinkęs prie girtuoklys
tės ir buvo nutolęs nuo tikė
jimo.

Hartshorne, Okla.
Tarp italų čia ištiko vie

ną vakarą nelaimė. Kelia- 
tas įsikaušusių italų mar
inė josi. Vienas išsitrau
kė revolverį ir sakė : 
“Vieną šį vakarą patiesiu.” 
Kitas vamptelėjo: “Tai 
šauk!” Driakš iš revolve
rio. Vienas ir nuvirto nuo 
koto. Už poros valandų nu
keliavo pas Abraomą. Kal
tininkas išnyko. Policija 
šnipinėja.

‘‘Kataliko’’ skaityti>jas.

Sheboygan, Wis.
Pranešiu maloniems vien

genčiams vieną labai pasi
bjaurėtiną atsitikimą. Ne
senai Antanas T—is susi
laukė atvažiuojant savo mo
ters iš Lietuvos. Pasikvie
tė pažįstamų ir ėmė svaiga
lais vaišinti. Svaigalais ap
kvailinti ėmė mušties. Vie
nam makaulė buvo suskal
dyta stiklais. Du tupi už ge
ležim apkaltų langų. Advo
katas pasakė, kad byla atsi
eisianti po $500.

Kalėjimo duris.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

J. W. W. Presos Komite
tui, (Baltimore1, Md. 'Visų 
straikininkų gautus atsi
šaukimus talpiname. Buvo 
patalpintas ir Baltimoric- 
čių atsišaukimas.

“Kataliko” skaitytojui. 
Hartshorne, Okla. Paraši- 
nėk Tamsta apie lietuvių 
gyvenimą. Yra svarbiau ži
noti apie lietuvių veikimus, 
negu italų.

ĮSTATAI AMERIKOS
LIETUVIŲ VARGONI

NINKŲ SĄJUNGOS.
Sutvertos 1911 m.

I. Vardas ir tikslas.
L Sąjunga vadįsis Ame

rikos Lietuvių Vargonininkų 
Sąjunga, sutrumpinus gar
sais bus A. L. V. S.

2. Sąjunga vartos ant
spaudą su tokiu pat vardu 
ir lyros ženklu viduryje.

. katalikas

-3. Sąjungos narių ženkle
liai: lyra ir garsai A. L. V. 
S.

4. Sąjungos tikslu yra 
šios užduotis: a) lavinimąsi 
kaip bažnytinėje, taip ir pa
saulinėje muzikoje, b) įvėdi- 
nias vienodo bažnytinio gie
dojimo visose lietuviškose 
bažnyčiose Amerikoje, iš
metant iš vartojimo ne baž
nytinės dvasios kompozici
jas ir c) parama draugų var
gonininkų, kaip apsigyve
nusių šiose valstijose, taip 
ir atkeliavusių iš savo tėvy
nės Lietuvos.

II. Sąjungos nariai.
1. Sąjunga susideda iš lie

tuvių vargonininkų doro pa
sivedimo, bei mylinčių mu
žiką, dainas ir giesmes.

2. Sąjungos nariai dalina
si į du skyrių: a) paprasti— 
kurie užsimokės paskirtą 
per seimą mokestį ir b) gar
bės — kurie paaukos Sąjun
gai pinigais, arba muzikališ- 
kais veikalais ne mažesnės 
vertės, kaip $10.00 arba už
sitarnavusieji darbais mu
zikos srityje bei Sąjungos 
praplatinime.

4. Sąjungos nariais gali 
būti be skirtumo lyties, luo
mo ir amžiaus, jaigu tiktai 
Ims blaivus ir doro pasielgi
mo. Narys varg. privalo at
sakančiai pažinti savo pro
cesiją ir ištikimai ją pildyti. 
Laikytis neutrališkos papė
dės su savo klebonu ir pa- 
rapi jonais.

III. Narių priderystės.
Kožnas narys vargoni

ninkas privalo: a) užsimo
kėti paskirtas mokestis; b) 
pildyti visus nusprendimus 
seimo ir Centro Valdybos, 
jei paskutinoji bus ant jo 
ingaliota; c) ištikimai dar- 
buoties Sąjuii. naudai bei 
jos praplatįpjinui; d) gyven
ti sandoroje su visais Sąjun
gos nariais ir būti parama 
savo draugų laike nelaimės: 
ligos paties nario, arba jo 
šeimynos, pa 1 mosavimas 
nuo tarnystes ir kiti neper
matomi atsitikimai; e) su
tverti giedorių būrelį, lavin
ti juos kaip bažnytiniame, 
taip ir pasauliniame giedoji
me, vaidinti teatrus, duoti 
koncertus, paskaitas apie 
muziką ir tt.; f) gale metų 
išduot atskaitą Centro Val
dybai iš visų savo darbų, pa
žymėtų šiame paragrafe.

Pasarga. Jaigu kuris var
gonininkas negalėtų nors 
vieno iš pažymėtų darbų pil
dyti, privalo taipgi pranešti 
Centro Valdybai, pažymėda
mas ir kliųtis neišpildymo.

IV. Mokestis ir turtas.
L Kiekvienas paprastas 

•Sąjungos narys privalo už
simokėti prie įstojimo $1.00 
ir metinės $3.00 arba po 25 
c. ant menesio. Paskutinė 
mokestis turi būti įnešta Są
jungos išdan ne vėliau sau
sio mėnesio.

2. Visokia mokestis gali 
but padidinta arba sumažin
ta metiniame seime.

3. Sąjungos turtas suside
da iš Įstojimo mokesties, 
mėnesinių, aukų, muzikalių 
veikalų ir extra paskirtos 
mokesties netikėtuose atsi
tikimuose.

4. Visits turtas privalo but 
naudojamas išpildymui Są
jungos tikslo, parūpiuiinui 
nariams naujų tautiškų 
kompozicijų, arba bažnyti
nės dvasios veikalų, išleidi

mas tokių pat dalykų pra
platinimui savųjų tarpe ir 
pakėlimui dailės.

5. Visokia mokestis turi 
but siunčiama išdininkui per 
Centro sekretorių, ty. mo
ney orderiai, arba čekiai tu
ri but išrašyti ant kasinin
ko vardo, bet siunčiami 
Centro sekretoriui.

V. Valdyba.
1. Sąjungos valdyba susi

deda iš: pirmininko, jo pa- 
gelbininko, sekretoriaus, iš- 
dininko, 2 išdo globėjų, kny- 
giaus ir komisijų, jei tokios 
bus pripažintos reikalin
gomis.

2. Visi jie buna renkami 
laike seimo ištisiems me
tams.
VI. Valdybos priedermės.
L Pirmininkas užima vie

tą vyriausio nario Centro 
Valdyboje, daboja, kad bu
tų įvedami gyvenimai! ir 
pildomi visi nutarimai kaip 
seimo, taip ir Centro Valdy
bos, kontroliuoja ją ir da
boja visą Sąjungos turtą; 
patvirtina savo parašu vi
sus oficialius dokumentus; 
veda korespondencijas su 
klebonais ir vargonininkais 
link vietų, garsina per orga
ną kandidatus vargom, ku
rie paieško vietų; skiria vie
tą ir laiką Centro Valdybos 
susirinkimo ir garsina lai
ką metinio Sąjungos seimo.

2. Pirmininko pagelbinin- 
kas pildo visas priedermes 
pirmojo laike jo ligos, mir
ties, pasitraukimo nuo uži
mamos vietos, arba išvažia
vimo savo tėvynėn, Lietu
von.

3. Sekretorius veda proto
kolų kningas ir narių sura
šą; priima visokią mokestį 
ir po įrašymo į kningas iu- 
plaukimo, perduoda išdinin
kui, koresponduoja su vi
sais Sąjungos nariais ir ap- 
likantais, kaip norinčiais 
įstoti Sąjungon, taip ir pa
teškančiais vietų savo pro
fesijoje, per tam tikrus sta
tistiškus lapelius reikalau
ja kaip nuo vienų, taip ir ki
tų apie jų ištikimybę iv pa
žinimą savo profesijos, pra
neša pirmininkui kaip apie 
kandidatus į Sąjungą, taip 
ir ant vietų.

4. Išdininkas sudeda ap
saugą, kokia bus paskirta 
metiniame seime; priima 
nuo sekretoriaus visus in- 
plaukimus ir užrašo į tam 
paskirtą kningą, išmoka vi
sokias išeigas, kaip pagal 
nusprendimą seimo, taip ir 
Centro Valdybos. Assigna- 
cijos privalo but patvirtin
tos parašais pirmininko ir 
sekretoriaus. Pasiba igus 
tarnystei kaip kningas, taip 
ir pinigus perduoda naujai 
išrinktam išdininkui.

5. Išdo globėjai, nors vie
ną kartą į metus, ypatingai 
prieš seimą, kningas išdi- 
ninko peržiūri ir išduoda 
atskaitą iš viso finansiško 
Sąjungos stovio.

6. Kningius laiko tvarko
je pagal alfabetinį surašą 
visas kningas bei muzikalius 
Sąjungos veikalus, garsina 
per laikraščius tas kningas 
arba muzikos dalykus, ku
rie paskirti pardavimui, pri
ima pinigus už parduotus 
veikalus, siuntinėja juos pa
gal prigulėjimą, o gautus 
pinigus siunčia per Centro 
sekretorių išdininkui.

7. Komisijos pildo prie
dermes, kokios bus uždėtos 
ant jų metiniame seime.

- -

VII. Kuopos.
L Sąjungon gali prigulėti 

atskiros kuopos, kurios ga
li susidėti ne mažiau, kaip 
iš trijų narių.

2. Į kuopos sutvarkymą 
Sąjunga nesikiša, bet kuo
pos privalo atlikti visuoti
nas priedermes.

3. Kuopa, priimdama narį 
į savo skaitlių, atsako už jį 
ir jo darbus, todėl kuopos 
viršininkai privalo daboti, 
kad į Sąjungą neįsigautų 
tokie asmenis, kurie neat
liktų savo priedermių.

4. Visokie įplaukimai kaip 
įstojimo, taip ir metinė mo
kestis privalo but įnešta į 
Centro išdą, bet kuopos ga
li turėti ir atskirus fondus, 
iš kurių jokios atskaitos 
Centrui nereikalauja atiduo
ti.

5. Už padarytus per kuo
pas kokius nors deficitus, 
Sąjunga neatsako.

6. Visokie susinėsimai, 
kaip aplikantų, taip ir kle
bonų, apskrityje kuopų, da
rosi su kuopų valdyba, bet 
paskutinoji privalo praneš
ti Centro Valdybai apie į- 
vykusias kuopoj permainas.

7. Gyvenančių kuopų ap
skrityje narių aplikacijos 
privalo būti dabojamos kuo
pose, bet surinktos gale me
tų žinios apie narių veiki
mą turi būti perduotas j 
Centro Valdybai.

VIII. Aplikantai.
A). Norintieji įstoti į Sąjun

ga-
L Norintiems įstoti į Są

jungą. privalo: a), vartoti 
visas išlygas, reikalaujamas 
šiais įstatymais; b), paduo
ti aplikaciją Centro sekre
toriui, kurioje turi but pa
žymėta apie pažinimą savo 
profesijos ir nurodyta vie
nas Sąjungos narys, kuris 
jį pažintų; c), pildyti visus 
reikalavimus, pažymėtus 
šiais įstatymais; d), išlaiky
ti kvotimą, jei tam mieriui 
bus paskirta ir įgaliota ko
misija ir c) užsimokėti įsto
jimo mokestį.

2. Priimtas aplikantas į 
Sąjungą nesiskaito pilnu jos 
nariu, pakol neišbus Są-goje 
pusės metų ir neužsimokės 
pusės metinės mokesties.

(Seka ant 6-to pusk).
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STORAS
SMUKAI, HARMONIŠKOS. 

Visokiausi muzikaliai instrumentai. 
Speciališkumas — pigiausios kainos.

1909 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILL.

PROGA UŽDIRBTI
Vyras ar moteris 

Įso valandomis $25 
imo nereikia. Del 

kis pas:
Lipman Supply

27 So. 5-th Ave.,

gali uždirbti pa- 
savaitėje. l’aty- 

smulkmentj kreip-

House Dept.
Chicago, Ill.

J. W. Zacharevta 
NOTARAS

nthta abstraktui 
uamui ir padirba vuuaidtakma 
legaliskus dokumentui. Amnikt* 
niekus ir Europiškua, Asekuraaja 
namus nuo ugnies ir ciklono ata 
kančiose kompanijose ir eknHaa 
pinigus ant pirmo morgiČiaui

KralpkltM prie tsutlemiio tano WO

•11 W. 5Srd St. Tel Yard 808

^^jKjK^srjRJKW**************^
S Telefonas Yards 153a J
'į DR. J. KULIS f 
žs *Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. *
* 3253 Ko. Halstcd Kt., Chicago, Illinois. *
* PRIĖMIMO VALANDOS: S
:)(. Nuo 9 ryto iki 13.6 Iki <> vakare. m
ar Nedel. nuoyiki 13popiet; nuo6iki8va!:. » 
**************************

(c Acmo Gem kaip Oaiinantas

$10.oo

ACME GEM nėra 
padirbtu kad nu
rodytu kaip dei
mantas, bot yra 
tikras akmuo kuri 
pereina kritisz- 
kiausi egzaminu* 
vojima, kaip ir tik
ras deimantas. Su 
juo gali pjauti stik
lu ir jisai Ugnyj ga
li būti degintu, ir 
per savo dideli kie

tuma užlaiko zibanezius spindulius ant vi
sados. Mes per trumpa laika prisiusimo 
moteriszka arba vyriška čysto aukso iieda 
su 'a karatu Acme Gem. C. O. 1).. tam ku
ris prisius mums $3.oo. Pricmcs žiedą 
egzaminuok visaip jei ner'asi tokiu kokiu 
mes sakom, sugražink musu kasztu. ir mes 
sugražinsime jums ininoketus pinigus.

Plac/iau norinti žinoti apie Acme Gem 
raszykit inuins> mes prisiusime Katalioga 
už dyka.

PUPAUSKY BROS., Jewelers 
3114 S. Halsted Street, CHICAGO, ILL.
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KATALIKAS
c mm

| Žinios iš Lietuvos. J

ŠIS TAS IŠ VILNIAUS, pinigu nemoka ir susirin- 
Pildydama vidaus veika- kimu tingi lankyti, tik jei 

lų ministerio Įsakymą mie-.suserga, tai pasistengia ma
sto valdyba atsiuntė Vii- rio mokesni atsiusti ir ta
rnaus gubernatoriui šitokiu da reikalauja pašelpos, ki- 
statistikos žinių: taip neduotu jos. Laiku į-

Sausio 1 (14) dieną š. mokėti pinigai draugijai
m. Vilniuje buvę 230.738 
gyventojai, tame skaičiuje: 
stačiatikių ir senai ikių 56.- 
763, lenkų 90.311, vokiečiu 
4.689, žydu 77.533 ir kitu 
tautų 1.332 žmonės. Lietu
vių nesuskaityta ir miesto 
valdyba mananti, kad jų 
skaičių tegalima butų su
sekti vien tam tikros au
klėtos pagelba, tatai dabar 
visi lietuviai pr iškaityti 
prie lenkų. Miesto durną 
rinkti turėję teisę: stačia
tikių’ ir senatikių 204, len
kų 808 ir vokiečių 22. Mie
sto durnos nariu gi buvę: 
1901 — 1905 m. — stačia
tikių 11, lenku 39, lietuvis 
1 ir žydų 5; 1905 — 1909 
m. stačiatikių 4, lenkų 57, 
lietuvis 1 ir žydų 7; 1909
— 1913 m. — stačiatikių 
9, lenkų 59, lietuvis 1 ir žy
dų 7. Renkamųjų miesto 
valdybos narių buvę: 1901
— 1905 m. — 1 rusas ir 5 
lenkai; 1905 — 1909 m. — 
7 lenkai ir 1909 — 1913 m.
— 7 lenkai. Įvairių mies
to durnos komisijų pirmi
ninkais ir nariais buvę: 
1901 — 1905 m. — 3 rusai, 
20 lenkų; 1905 — 1909 m. 
3 rusai, 25 lenkai;. 1909 — 
1913 m. — 4 rusai, 31 len
kas. ■...... . >.

PANEVĖŽYS.
Čia kelinti metai gyvuo

ja šv. Juozapo darbininkų 
draugija, tiktai didelės gy
vybės neparodo. Stinga ve
dėjų. Dabar vienintelis jos 
tikslas — ligoje sušelpti, 
kas uoliai ir pildoma. Bet 
nariai irgi apsileidę. Revi
zijos komisija rado 70 žmo
nių, kurie daugiau kaip 4 
mėnesiai nemoka nario mo
kesnių, todėl, pagal drau
gijos įstatų, jie iš draugi
jos išbraukiami. Išbraukia
mųjų skaičius kuone treč
dalis visų narių. Pažymė
tina, kad tie, kurie laiku

labai reikalinga, nes (lan
giaus turėdama pinigų, pla
čia us galėtų veikti.

Narys.

GALDIKAS BENDIKAS.
“Kur. Lit.” No 229 rašo: 

Įvairiose Kauno gub. vie
tose senai jau yra žinomas 
didesniųjų dvarų nuominin
kas ir pats žemės savinin
kas, praturtėjęs kaž-kokiuo 
paslaptingu budu, valstie
tis iš Žemaičiu, dvilinka 
pavardė: Galdikas- Bendi- 
kas. Dabar išėjo aikštėn, 
kad tai esąs nuodytojas, 
turis ant savo sąžinės ke
lias aukas.

Nesenai gyvenanti Peter
burge, jo žmona gavo siun
tini, išsiųstą iš Kauno gub. 
valstiečio Ganiečio, kur bu
vo raudonojo vyno butelys, 
saldainių dėžutė ir suris. 
Vynas buvo drumstinas, 
saldainiai gi ir suris api
berti kažkokiais milteliais, 
fntardama negera, Galdi
kienė uždraudė paliesti at
siųstųjų ‘‘gardumynų”. Te
čiau vyriausioji jos duktė, 
12-kos metų Steputė, suval
gė vieną saldainį ir tuojau 
ėmė vemti. Anai ižas paro
dė, jog vynan buvę Įmaišy
ta geležies radios, saldai
niai gi buvę apibarstyti ar
šeniku. Tardymugi susek
ta, kad kaltininkas to pa
sikėsinimo esąs vyras — 
Galdikas—Bend i kas.

Jisai su savo žmona iš
siskyrę prieš trejatą metų 
ir vyras davęs vaikams iš
laikyti 35.000 rublių. Ta
čiau prieš metus jiedu su
sitaikė ir žmona važiavo 
net į vyro dvarą Kauno 
gubernijon atsiimti pinigų, 
priklausančių jai už vyro 
Vekselius. Kelyje vyras in- 
kalbėjo sustoti Liepojoje ir 
tenai, viešbutyje, grasyda
mas užmušiąs, atėmė iš jos

visus vekselius ir pinigus, 
po to jis nuvažiavo namo, 
žmona gi pas savo vaikus 
Peterburgan.

Tuo laiku, jam nebūnant 
namie, sodžiuje netyčia nu
sinuodijo jo mylimoji, Al
bertina Špagiutė, 20-ties 
metų, ir jos motyna, kurios 
išgėrė to-pat vyno ir pa
valgė saldainių. Senelė tuo
jau mirė, o jos lavono sek
cija susekė, kad ji nusinuo
dijusi aršeniku. Galdikas 
suspėjo pabėgti, tečiau ne
trukus jį pagavo. Atrado 
pas ji užnuodytų saldainių 
ir vyno. JĮ besuimant, ji
sai norčji nusinuo
dyti, tečiau laiku išmetė 
jam iš rankų stikliuką.

At vežtas Peteriui rgan,
prisipažino prie visa. 
Nore j o nūn uodyt i žmon a, kad 
galėtų vesti Špagiutę. No
rėjo taippat nunuodyti du 
savo kaimynu Banietį ir 
Zubavičių už tai, kad juo
du išmetinėjusiu jam jo ne
dorą gyvenimą. Suėmimas 
tai sutrukdė. Galdikas pri
sipažino savo didelius tur
tus ingijęs netyčia. Būtent, 
tarnaudamas jaunuomenėj 
pas vieną kunigą Kauno 
gub., radęs po bažnyčios 
pamatais 30.000 rublių, ku
riuos sau pasiėmęs, po to 
griebęsis kontrabandos ir 
netrukus padidinęs savo ka
pitalą ligi 200.000 rublių. 
Tardymas tečiau susekė, 
kad jisai tuos pinigus pa
sivogęs mirus kunigui, pas 
kurį tarnavęs.

Toliau, ‘‘K. L.” prane
ša, kad Galdiko-Bendiko 
duktė Steputė, kad ir išli
kusi gyva, tečiau palikusi 
nebylė; gi Špagiutė turin
ti supura i i žinotas ranka s 
ir kojas.

Nuomodamas dvarus, Gal- 
dikas-Bendikas labai naiki
nęs ūkį, tečiau už tai bau
džiamas nebuvęs nė karto.

GEGUŽINAS.
Traku apskr.

Musų parapijoje žmogus 
paskolinęs pinigų mirti ga
vo. Buvo taip:

Ūkininkas Greška pas
kolino kitam ūkininkui Ka- 
čanauskiui 50 rub. ir jokiu 
budu negalėjo iš jo atimti. 
Visuomet, kada Greška nu
eidavo pas Kačanauski, tai 
jo nerazdavo namie, 
dieni, rugsėjo 28 d.

Šešta- 
inėjo 

Kača - 
pasa- 

Kačanaiiskis su 
nuva

žiavęs Bučioniu sodžiun 
kiaulių pirkti. Greška pa
sivijo juodu Bučionyse ali
nėje. Iš ten Kačanauskis, 
Greška ir sentikis grįžo Į 
Kačanauskio namus. Va
žiuodamas pakelėje Kača
nauskis šovė iš revolverio į 
Greška. Sentikis iššoko ir 
ėmė bėgti, paskui jį ir Ka
čanauskis. Tuo tarpu ar
klys parėjo namo su mirti
nai sužeistu Greška, kur 
tuoj jis ir mirė. Slėpti ne
begalima buvo. Pats Kača
nauskis davė žinią polici
jai, kur suėmė tuojau patį 
Kačanauski ir sentikį. Juo
zas Kačanauskis pasiturin
tis ūkininkas, turi tris va
lakus žemės, bet girtuoklia
vo ir sėbravo su visokiais 
intariamais žmonėmis ir 
neturėjo gero vardo.

Juozas Pumpuras.

nauskį, bet ten jam 
kė, kad 
kaž-kokiuo sentikiu

Bučioniu

NAMŲ SAVININKŲ STA
TISTIKA.

Panevėžio miešto 
paduoda žinių, kad 
Pa 11 e vėžy j e gyveną
rusai, 1647 lenkai, 283 
kiečiai, 3768 lietuviai, 
latvių, 6666 žydai ir 70 
tų tautų, išviso 13.894 
ventojų.

durna 
dabar 

1444 
vo- 
16 
ki-

I

Insitaisykit gerą Muziką!
Visi galite turėti gerą
m uzi ką savo nam uose

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

Visus tuos nuostabius instrumentus galima gauti 
musų Jietuviškoj firmoj.

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

mentas. Turi gerus muzikalius garsus. 
Labai gerai padarytas.

PANEVĖŽYS.
Dvarininko Montvilos pi

nigais baigiamas statyti 
erdvas teatras, kuriuo vel
tui galės naudoties visos 
tautos. Bet jei jos tarp sa
vęs delei teatro susipešią, 
tai Montvila žada jo nie
kam tada nebeduoti.

NUSKENDO IŠEIVĖS.
Šiomis dienomis ties Vir

bai iumi per sieną ėjusi di
delė emigrantų partija. Iš 
tos partijos, pasak “Sieve- 
ro-Zanaduv Telegraf”, nus-
kendusios dvi jaunos 
niaus gub. mergaitės, 
na dar nesurasta, o 
palaidota Kibartų 
se.

Yie
ld ta 

kapuo-

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

bai dailiai iš .ąžuolo arba raudonme
džio 
mis,

“FAVORITE” .............................  $50.
Šis instrumentas yra labai gražiai 

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

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

Gruodžio 10 d. š. m. New 
Yorke prasidės tarptautinė 
mainose žmonių gyvasčių gel
bėjimo paroda ir kongresas. 
Ant vaizdo matoma gelbėto
jai su tam tikromis prietai- 
somis — pulmotoriais.

KRAŽIAI.
(Raseinių apskr.).

Beržiškių sodžiuj vieną 
naktį sudegė daržinė; dar
žinėje nakvojo du darbinin
ku : Jomantas ir Krzivic- 
kis; abu juodu taippat 
degė.

su-

SURVILIŠKIS.
Kauno apskr.).

Šiomis dienomis apleido 
mus mokytojas-lietuvis, iš
buvęs bene 6 metus. Čia 
būdamas gerb. mokytojas 
atsižymėjo savo darbštumu 
ne tik mokykloje, bet ir už 
jos sienų. Buvo vienas iš 
įsteigėjų “Blaivybės”’ dr. 
skyriaus, kur ir buvo be
veik visą laiką sekretorium. 
Dar
prie mokyklos sodelį ir že
mės gabalėlį Jo vietą užė
mė

labai gražiai sutvarkė

rusas.
Žioplys.

Popežiaus delegatas. Bu
vęs laikinas respublikos 
San Domingo prezidentas, 
arcivyskupas Alejandro, po- 
pežiaus nuskirtas apaštali
niu delegatu Kubon ir Por- 
torikon.

lo

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

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

“LEADER” $75.
Puikus papuošalas kambaryj ir 

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

Lietuviški

“NONPAREIL”...........................$100.
Šis instrumentas yra 43% colių 

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

Rekordai;
E1161 TEKĖJO SAULELĖ KAD AŠ JO EI 166 SUKRUSKIME BROLIAI.

JAU STUMBRIŠKIŲ POLKA. KUR BAKŪŽE SAMANOTA.

E1161 POLKA NUO RUDOS. 
JIEVA.

E1167 KUR NAMAS MUS.
KUR BĖGA ŠEŠUPE

E1163 TEKLYTE IR PRANULIS 
GUDIŠKA POLKA.

E1168 ŠALTYŠIUS.
ŽVIRBLELIS.

E1164 GROŽYBE LIETUVOS 
JURGIUKO KAZOKAS.

E1169 EINA GARSAS NUO RUBE- 
ŽIAUS. SIUNTĖ MANE MOTINĖ
LĖ.

E1165 TĖVYNĖ.
AMERIKONIŠKAS MARŠAS ».

E1170 VELNIAS NE BOBA.
KUR BAKŪŽE SAMANOTA.

ŠIAS MAŠINAS IR REKORDUS GALIMA GAUTI “KATALIKO” KNIN- 
GYNĖ.
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LAPKRITYS m., 1913 m.
20. K. Benigno
21. F. Aukavimas P. M.
22. S. Cecilijos panos
23. N. Klemenso pop.
24. P. Jono nuo kryžiaus
25. U. Katarinos
26. S. Konrado vysk.
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i Pat ėmij ima i.*
“Katalikas 16-kos puslapių.

‘ ‘ Katalikas ’ ’ su šiuomi 
numeriu išeina dar daugiau 
4 puslapiais didesnis. Da
bar tikrai tegalima tvirtin
ti, kad tokio didelio, net 16- 
kos puslapių, lietuviško 
laikraščio dar niekur nebu
vo ir nėra. Iš to paaiški, kad 
“Katalikas“ progresuoja 
ačių skaitytojų besidaugini- 
mui. Dabar “Katalike“ 
gerb. skaitytojai ras sau 
daugiau visokio turinio nau
dingų raštų ir žinių, negu 
keliuose kituose laikraščiuo
se sykiu ėmus. Tas taigi 
malonu mums pažymėti ir 
kviesti visus gerb. skaity
tojus “Kataliką“ visur pla
tinti. Skaitytojų skaitliui 
besidauginant, ‘ ‘ Katalikas ’ ’ 
nuolat bus tobulinamas 
kaip savo turinio įvairumu, 
taip ir technikos srityje.

Gražus suraminimas.
Nesenai nekuriose Suv. 

Valstijų vietose atsibuvo 
rinkiniai gubernatorių ir 
kitų valdininkų. Kuone vi
sur ėmė viršų demokratai, 
kurių partijai žmonės pri
jaučiu prezidentaujant šioj 
šalyj irgi demokratui. Šiais 
rinkimais ant laimės ar ne
laimes liko nuverstas nuo 
valdvietės ir miesto Sche
nectady, N. Y. socialistas 
majoras. Matyt, vietos pi
liečiams jis nemokėjo tar
nauti. Žinoma, delei to susi
rūpino ir visas socialistu 
“abazas“ Amerikoje. Tuo 
atžvilgiu lieja ašaras ir mū
siškiai socialistų laikraš
čiai. Bet vienas pastarųjų 
po graudingų pamokslų 
“buržujams“, štai kaip sa
viškius suramina:

“Kada politikieriai jums 
pasakys, kad Schenectady 
socialistai pralaimėjo 
mokėkite jiems atkirsti.

“Socialistams ne tiek 
svarbi pati majoro vieta 
(Ogi kaip! “K.” R.), kiek 
balsų skaičius.

Tokiais suraminimais, 
manome, nei vieno negalima 
pradžiuginti.

Pertankųs uraganai.
Rytinėj ir vidurinė, 

Suv. Valstijų daly j tankiai 
siaučia uraganai ir vėtros ir 
pridirba gyventojams mil- 
žiniškiausius nuostolius. 
Ten uraganai tankiai švais
tosi todėl, kad tos Suv. Val
stijų dalys yra paplokščios 
ir be miškų. Nuo uraganų 
labai daug nukenčia ant e- 
žerąi jurininkybė; garlaiviai, 
kuriais vežiojama prekės, 
tankiai buna seni ir sukliu
rę. Štai kadir ežeras Michi
gan, kurį kuomet vėsula į- 
supa, meto vilnis ne mažes
nes už jūrių. Bet aršiau dar 
šėlsta ežeras Superior, kur 
metai į metus daug įvairių 
laivų su prekėmis ir žmo
nėmis nugarmi ano dugnan. 
■' kas metai tos nepalaimos 
■ sikartoja ir niekas tečiau

nesirūpina joms užbėgti už 
akių. Rodos pačiai valdžiai 
pagaliau turėtų parupti, iš

keisti įstatymus, idant seni 
aivai butų arba taisomi, ar

ba visai panaikinti, gi anų 
vieton padirbami didesni ir 
atvangesni su visokiomis 
gelbėjimo prieta įsomis. Juk 
štai nesenai ant tų ežerų 
audros metu rado sau kapus 
šaltam vandenyj keli desėt- 
<ai niekam nekaltų žmone- 
iu. c

Ne mūsiškis — reiškia 
purvinti.

Vienas Philadelphijos an
glų laikraštis nesenai pla
čiai parašė apie dr. J. Ba
sanavičių ir tarp kitko pa
žymėjo. kad tasai musu 
tautos gaivintojas anuomet 
turėjęs artimus ryšius su 
Bulgarijos karaliais. Musų 
socialistai ir tuo pagaliau 
piktinasi. Jų laikraščiai ra
šo. kad jiems nesanti jo
kia garbe, jei dr. J. Basa
navičius draugavesįs su ten 
kokiais karaliais. Kas kita 
butų, jei dr. J. Basanavi
čius imtų draugauties su 
jais, ty. socialistais, tuokart 
jis butų pagirtiniausias 
žmogus. Todėl jie tą prakil
nų tautos vyrą ir šmeižia. 
Kas tik ne sulyg jų smuiko 
šoka, visuomet yra purvi
namas. Keisti iš jų sutvėri
mai.

Marsiečiai į mus kalba.
1909 metais planeta Mar

sas buvo atsiradusi arti
miausia žemės. Pagarsėjęs 
franeuzų astronomas Le 
Coultre, kuris tas visas lai
kas tyrinėjo Marsą Gene- 
vos observatorijoje, išleido 
dabar veikalą, kuriame tuos 
savo tyrinėjimus aprašo. 
Tarp kitko, jis rašo, paste
bėjęs ant Marso tokius ne
paprastus šviesos apsireiš
kimus, kad nieku kitu jų 
negalįs išaiškinti, kaip tik 
tuo, kad tai Marso gyven
tojai darą ženklus, kuriais 
nori susižinoti su žeme, ku- t 7

rie ją tyrinėją taippat, kaip 
musų mokslininkai jų pla
netą. Kiek tame profeso
riaus manyme yra tiesos, 
sunku kulkas pasakyti. 
Nors marsiečiai į mus kal
ba, bet mes nesuprantame.

Žiaurus įstatymas.
Pennsylva n ia valstijoje 

paskelbta valdiškas prane
šimas, kad visi tos valstijos 
gyventojai, gimę užsieniuo
se ir neturinti pilietybės po
purių, negalį nei medžioti, 
nei šaudyti kokius nors 
paukščius arba žvėris, taip
pat negalinti turėti jokių 
ginklų.

Peržengusieji tą įstaty
mą už kiekvieną sykį mo
kėsią $25 pabaudos.

Keistas įstatymas, kuris 
tik pačius amerikiečius pa
žemina.

P-nas Vanagaitis 
Amerikoje. ,

“V. L.“ praneša, kad 
Brooklynan atkeliavęs iš 
Prūsų žinomas “Birutės“ 
leidėjas, Į). Vanagaitis. Jis 
atkeliavęs rinkti prenume
ratos laikraščiui “Birutei“, 
kuris porai mėnesių sulai
kytas. Jam atvažiavus 
Broklyne sumanyta “Biru
tės“ leidimui įsteigti ben
drovę. Pagrindus tai ben
drovei esą padarytos. 
Daug tautiečių pirkę ir ap
siėmę pirkti pajus po 10 dol.

*£ Iš savaites savaitėm <£
IMIGRACIJOS NEAP- 
KENTIMO HISTORIJA.

Viskas turi savo histori- 
ją. Net ir neapykanta.

Ir toji neapykanta ir tie 
prietarai, kurie šioj šalyj 
pajudina visas tampras, i- 
dant apribavus ir net kuo
ne visai sulaikius imigraci
ją

Pa garse j usie ji Burnetto 
ir Dilinghamo įstatymai, 
kurių buvęs prezidentas 
Taft nepatvirtino, po kelių 
mėnesių, sakoma, vėl bus 
įnešti kongresai! ir, rodosi, 
šiuomi sykiu jie laimėsią. 
Tuos įstatymus palaiko da
bartiniu du ministeriu, pre
kybos depart. Redfield ir 
darbo departam. Wilson. Gi 
pasta rasis valdo visą imi
gracijos mašineriją. Už sa
vo iškėlimą, ton augšton 
valdvietėn jis yra dėkingas 
Amerikos Darbo Federaci
jos protekcijai ir tos orga
nizacijos prezidentui Gom- 
persui.

Imigrantų vaikai, yan- 
kiai, kurių tėvai kitaip nei 
mes suprato imigraciją, nes 
nepasiduodavo kvaranta- 
nai kaip mes ant Ellis Is
land ir kituose uostuose, 
laukdami įleidimo šian lais
vės kraštai! — jie ugnim, 
kalaviju ir degtine naikino 
imliomis, to krašto savinin
kus — tų imigrantų vaikai, 
šiandieniniai yankiai, jau 
ne šiandie raukosi priešais 
imigraciją.

Ir pats George Washing
ton buvo imigracijos prie
šininku. Pripažindavo imi
grantus naudingais tik me
chanikus ir kareivius. Tik 
paskiau jo keistos pažiūros 
susišvelninę, kuomet keli eu- 
ropėnai amerikiečiams pa
gelbėjo išgauti iš Anglijos 
neprigulmybę.

Ir Jefferson neapkentė 
imigracijos. Išreiškęs net 
dievotą, velijimą, idant 
“tarp Amerikos ir Europos 
užsiliepsnotų ugnies okea
nas, kad nei vienas imi
grantas negalėtų į čionai 
atkeliauti”.

Kuomet 1846 metais, po 
bado rykštei Irlandijoje, 
ėmė į čionai skaitlingai ke
liauti airiai, tuometiniai 
“nativištai“ pradėjo prieš 
juos aštrią! kovą. Tuomet 
tai užmegsta pagarsėjusi 
“Know Nothing Society”, 
kuri 1855 metais pasikeitė

Surinkta 45.000 rublių.
Lietuvių Mokslo ir Dailės 

draugijų atstovai, dr. J. Ba
sanavičius ir p. M. Yčas 
Amerikoje surinkę 45.000 
rub. aukų. “ Viltis“ tatai sa
ko: “Linksma Lietuvai nau
jiena!“ Nors musų socialis
tai įvairiais budais stengėsi 
lietuvius sulaikyti nuo au
kojimo, tečiau jų ambrini- 
mų nepaklausyta ir visur 
gausiai aukota tam prakil
niam tikslui, kokiuo yra 
Tautos Namai Vilniuje.

Naujas laikraštis.
Pasirodė juokų laikraštė

lis vardu “Sūkurys“. Jis 
leidžiamas vieną sykį mė
nesyj “Birutės“ leidėjo, p. 
Vanagaičio Tilžėje. Šiame 
pirmame numery j pajuo
kiami tik Prūsijos s u vokie
tė j usie j i lietuviai. 
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tautine partija, laimėjo rin
kimais dešimts valstijose, 
metais gi vėliau, norėdama 
turėti savo partijos-prezi
dentą, kampaniją pralaimė
jo ir išnyko.. Tais taigi lai
kais antikatalikinė agitaci
ja staiga prasiplatino rytuo
se: — Philadelphijoj sude
ginta dvi bąžnyči, Bostone 
sunaikinta vienuolynas ir tt.

1878 metais prasideda a- 
gitacija prieš chinicčių imi
graciją, kuri 1888 metais 
baigiasi priėmimu įstatymų, 
draudžiančių chiniečiams 
keliauti į Ameriką.

1880 metais taip vadina
ma “greenbacko“ partija 
indeda savo platformon 
aštrią rezoliuciją prieš pi
gių darbininkų imigraciją.

1885 m. priimami įstaty
mai prieš įleidimą kontrak- 
tuotųjų darbininkų.

Tuo metu prasideda dide
lė žydų iš Rusijos imigraci
ja, kur buvo prasidėjęs an
tisemitinis judėjimas.

1894 metais New Englaii- 
de užsimezga “Immigration 
Restriction League”, kurios 
svarbiausias reikalavimas
— neįleisti imigrantų nuo 
14 lig 60 metų, kurie nemo
ka skaityti ir rašyti. Tos 
lygos dūšia yra iš Massa
chusetts senatorius Lodge.

1897 metais kongresas 
priima įstatymus apie imi
gracijos suvaržymą, bet a- 
čių žydų agitacijoms prezi
dentas Cleveland tų įstaty
mų nepatvirtina.

Nuo to laiko antiimigraci- 
jinę agitaciją pasiima į savo 
rankas Amerikos Darbo Fe
deracija. Tų paskutinių me
tų atsitikimai dar nėra per- 
seni ir tankiai laikraščiuose 
buvo apkalbami.

Kraštui stokuoja darbi
ninkų — ant farmų žemdir
bių, miestuose namų tarny
bai, prie geležinkelių tiesi
mo ir dideliems fabrikams
— nežiūrint to keli šovinis
tai politikieriai pajudina 
daugi! ir žemę, kad sulai
kius imigraciją, tą tikrąjį 
šiai šaliai palaiminimą.

Ir jei mes nuolat tylėsi
me, tie šovinistai atsieks 
sau pageidaujamąi tikslą, 
suvaržys imigraciją, ir šalis 
ekonominiu atžvilgiu turės 
nupulti iki žemiausiam 
laipsniui.

PASIBAIGUS BEILIO 
BYLAI.

Byla, kuri tiek daug 
trukšmo padare visame pa
saulyj, kaip žinoma, pasi
baigus ir žydas Mendel Bei
lis, kaltinamas už “ritualę 
žmogžudystę ’ ’, išteisintas.

Berniukas Juščinskis nu
žudyta taip salptingose ir 
indoiniose aplinkybėse, kad 
visai nereikia stebėties, jei 
iš to gimė ritualės žmogžu
dystes byla. Įvairių tautų 
liaudis giliai tiki ritualei 
žmogžudystei. Tasai fantas
tinis tikėjimas paeina nuo 
pat krikščionybės pradžios. 
Kaip jis gavo pradžią, sun
ku sužinoti, kaip yra sunku 
patirti, ar išteisybės žydai 
taip nedorai elgiasi. Šiandie 
juk pati Lietuvos liaudis 
šventai tiki, kad žydai savo 
piacams būtinai reikalau
janti krikščionio kraujo. 

Tasai tarp liaudies padavi
mas taip stiprus ir nesu
griaunama tradicija, taip 
kad prisieitų daug laiko pa
švęsti to padavimo išnaiki
nimui.

Ypatingai gi pačioj Ru
sijoj, kur priešžydinė agita
cija iš senovės tęsiasi, tasai 
tikėjimas ritualei žmogžu
dystei yra didesnis kaip kur 
kitur. Ten popai savo mu
žikams nupasakoja tiesiog 
baisiausius daiktus kaip žy
dai kankiną krikščionių vai
kus. Pasakojama apie stati
nes su aštriomis vinimis vi
duj, į kurias judėdami vai
kai ir anas beritinėjant iš 
anų išliejamas visas krau
jas.

Todėl gangreit atrasta 
užmuštas jaunas bernaitis 
su keliais desetkais jam pa
darytų žaizdų, suprantamas 
dalykas, kad visas nužiūrė
jimas turėjo kristi ant žy
di! už tą žmogžudystę, ir li
ko už tai kaltinamas Men
del Beilis, dirbantis plytny- 
čioje, kur atrasta berniuko 
lavonas.

Byla tęsėsi ištisą! mėnesį 
ir visas laikas į dvi pusi la
bai svyravo. Iš vienos pusės 
Rusijos juodašimčiai reika
lavo Beilį atrasti kaltu, kad 
paskui butii galima pagim
dyti žydi! skerdynes, iš ki
tos pusės — žydai ėmė gau
siai berti pinigus ir suju
dino viso pasaulio opiniją, 
bi tik kokiuo nors bildu pa
darius savo ii įtekmę Kievo 
byloje. Pagaliau ėmė virsi; 
pastaroji jėga. Teismas Bei
lį išteisino. Tečiau nereikia 
manyti, kad su tuo Beilio 
paliuosavimu turėjo ant vi
sados pasibaigti visos tos 
rūšies bylos; Beilio išteisi
nimas visvien nesumažino 
liaudies tikėjimo į tas ritu- 
ales žmogžudystes. Priešin
gai, kuomet išgirsta teismo 
išteisinantis nusprendimas, 
visame Kieve ir kituose Ru
sijos miestuose gyventojai 
sujudo kaip bitės avily j ir 
tik ačiąi kariuomenei sulai
kyta tuo tarpu nuo skerdy
nių. Liaudis aiškiai išreiš
kia savo liepa sikakinimą tuo 
teismo nusprendimu ir sa
ko, kad prisiekusieji teisė
jai buvę papirkti.

Ne tiek tečiau tas visas 
reikalas mus apeina, kiek 
jo visos pašalinės aplinky
bės. Kaip minėjome, nei 
vienas koks pasaulyj atsiti
kimas per eiles metų nepa- 
giiudė tokio didelio trukš- 
mo, kai kad pastaroji by
la. Žydai sugebėjo pajudin
ti visas tampras, draugijas, 
valdžias, bi tik neleidžius 
saviškio nubausti už pikta
darystę, kuri meta šešėlį 
ant visos žydijos, ir savo 
tikslą jie atsiekė.

Vadinasi, pas žydus gy
vuoja tokia vienybė, kurios 
tegali jiems pavydėti kiek
viena tauta. Jie už skriau
džiamuosius saviškius pasi
rengę kadir žemę perversti, 
bi tik neleidžius anų pada
ryti kaltais, ypač su skriau
da visai žydijai.

Kaip tai butų pravartu 
mums, lietuviams, nuo žydų 
pasimokinti tos vienybes. 
Jei mes turėtumėm vienybę, 
būtumėm galingi taip kaip- 
ir žydai. Gi galingumas šiais 
laikais daug reiškia.

DARBO SPECIALI
ZACIJA.

Visuose civilizuotuose ant 
žemės kraštuose galima pa- 
tėmyti vienodą apsireiški
mą: — nuolatinę darbo spe
cializaciją.

Darbdavis kaskartas vis 
tankiau reikalauja iš darbi
ninko, kad jis butų specia
listu savo profesijoje. Šian
die jau nereikalaujama iš 
žmogaus, idant mokėtų 
daug darbų šiaip-taip arba 
bile kaip, bet kad mokėtų 
vieną darbą tobulai. “Vis
ką mokančių“ darbininkų 
laikai praėjo ir daugiau ne
sugrįš.

Specializacija apsiaučia 
visas darbo rūšis. Visuose 
moksluose nūn turime vien- 
tik specialistus.

Kur-nekur atokiame so
džiuje, arba miestelyj, kur, 
kaip tai sakoma, šunes kiti 
kitiems sako “labanaktis“, 
vienatinis vietos gydytojas 
privalo gydyti visas ligas. 
Bet jau kiekviename dides
niame mieste gydytojas yra 
specialistas, chirurgas arba 
ginekologas, internistas, of- 
talmistas, psychiatras ir tt.

Inžinierius specializuoja
si konstrukcijoje mašinų, 
arba tiltų, arba tiesinio ge
ležinkelių ir tt.

Laikraštininkas speciali
zuojasi reporterijoje arba 
teatralinėje kritikoje, arba 
rašyme kokiame nors klau
sime straipsnių ir tt.

Advokatas atsiduoda iš
imtinai civilėms, arba baus- 
miiiėms byloms, arba kito
kiai įstatymui specializacijai. 
Specializacija nūn darosi; 
skirtinga.

Tas pats veikiasi amatuo
se, ar tai audimo pramonė
je, ar dailidystėje, ar spaus
tu vininkystė j e, ar kitose 
pramonėse.

Darbdavis apsiimąs ver
čiau mokėti daugiau žmogui, 
kuris moka tobulai vieną 
kokį darbą, negu mažiau 
tokiam, katras moka daug 
darbų, bet tik paviršutiniai.

Tai aiškiai suprantamas 
daiktas. Specialistas dirba 
greičiau ir geriau, gi skir
tumas tarp augštesnės ir že
mesnės mokesties, kurią tu
rėti! gauti nespecialistas, 
yra mažesnis, negu pervir
šis specialisto produkcijos 
už nespecialisto darbininko 
produkciją.

Lygia dalimi su ta speci
alizacija vystosi ii' ekonomi
niai santikiai. Ir ant jų pa
grindo, prie nuolat augan
čių kainą! valgomųjų pro
duktų, drabužių ir kitąi rei- 
kalingąi kasdieniniam gyve
nimui dalykų, pastebėsim'? 
sekantį apsireiškimą.

Šitai civilizuotų šalių tur
tai nuolat auga, o tečiau vi
suomenėje skurdas nei kiek 
nesimažina.

Ką spaudžia tasai skur
das, kam daugiausiai ken
kia nuolat besididinantis 
brangumas?
■ Šitai visiems tiems, kat
rie nėra specialistais kokioj 
nors profesijoje.

Tai naturalis daiktas. 
Darbdavis padidina algą 
specialistui darbininkui, nes 
jo darbas yra vertingesnis.

Tuo tarpu nespecialistas 
darbininkas, kuris nereika
lauja ir neturi specialiu ko
kiame nors darbe išsilavini
mo, visuomet apturi tą pa
čią mok'estį ir už savo pi

nigus tegali pirkties vis 
mažiau daiktų, kurių kai
nos visuomet kįla augštyn.

Tasai darbo specializaci
jos klausimas nėra tai pap
rastas pasikalbėjimas kaip 
daugumas sau mano. Yra 
tai svarbus klausimas, pa- 
lytintis kiekvieną musų. 
Supratlyvam ir doram žmo
gui akiveizdoj savęs ir sa
vo šeimynos negalima su 
tuo klausimu apsilenkti ir 
tik ranka pamoti ir nekuo- 
met nepamiršti. Kas dau
giau, reikia pasistengti, i- 
dant ateityj būti pasiren
gus ton kovon už būvį, kas 
laukia jo paties ir jo vai
kų. Brangumo nesulaikys 
jokios muitąi tarifo atmai
nos; to neatliko nei viso
kios socialistą! svajonės. 
Brangumas nuolat didinsis. 
Kad prieš brangumą gerai 
pasistačius, reikia daugiau 
uždirbti. Kad daugiau uždir
bus, reikia darbuose specia- 
lizuoties. Kad specializuo- 
ties, reikia pačiam inokin- 
ties ir savo vaikus mokinti.

Apsišvietimas yra viena
tinis ginklas kovoje už bū
vį, ypač šiais ir busimais 
laikais.

KALBŲ MIŠINYS.

New Yorkas visam svie
tui gali būti įvairių kalbų 
mišinio pavyzdžiu. Tame 
mieste gyvena tūkstančiai 
žmonių, kurie anglį! kalbos 
nepažįsta ir nekados jos ne
pažinos.

Del tokių gyventojų mies
to sveikatos valdyba ir par
kų valdybos pataiso ženk
lus ir parašus įvairiomis 
kalbomis. Nekuriose miesto 
dalyse, apgyventose svetim- 
žeiniais, galima sutikti iš
leistus sveikatos valdybos 
plakatus, suredaguotus ke
liomis kalbomis: angliškai, 
itališkai, žydiškai, vengriš
kai ir franeuziškai. Botani
kos darže, Bronx’e, randasi 
dideli žydiški ženklai. Ap
link tą parką gyvena daug 
žydų, neturinčių nei supra
timo apie anglį! kalbą.

Belgai naudojasi dviem 
kalbom: prigimta flamandi- 
ne ir pasisavinta franeuziš- 
ka. Šveicarai gi net trimis 
kalbomis: vokiška, francu- 
ziška ir itališka* t

Francijojc abelnai naudo
jamasi franeuziška kalba, 
norint tankiai ten sutinka
ma ir angliškoji kalba, gi 
Vokietijoje visur pilietybės 
teises turi tik vokiškoji.

Svetimžcmis, atkeliavęs 
New Yorkan, nemato reika
lo būtinai mokinties angliš
kai. Jei nori, gali tenai vi
są savo amžių pragyventi 
besinaudodamas savo pri
gimtąją kalba.

Tenai randasi škotai ir 
airiai, nesuprantanti anglų 
kalbos. Per Ellis Island per
eina lakstančiai žmonių, ne
pažįstančių anglų kalbos. 
Didžiuma jų atkeliauja už
sidirbti pinigų ir paskui at
gal keliauti savo gimtiniai! 
kraštam

Armijos reorganizacija.
Turkija pabaigusi derybas 
su Vokietijos valdžia reika
le turkų armijos reorgani
zacijos. Turkija iš Vokieti
jos apturėsianti instrukto
rius ir savo armiją sulygy- 
sianti su Europos valstybių 
armijomis.
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Iš prietarų urvo.
Viename amerikoninių 

laikraščių nesenai paskelb
ta labai indomus straipsnis, 
pajudinantis klausimų bur
tininkų ir kitokių gauda- 
grašių, kurie šioj šalyj tiek 
daug pinigų išvilioja iš tam
sių ir lengvatikių žmonių.

Žemiau spauzdiname to 
straipsnio turini, kadangi 
tas dalykas palyti ir lietu
vius. Juk ir lietuvių esama 
tokių lengvatikiu, kurie ti
ki į burtus ir visokius ne- 
butniekius ir už tai moka 
gerus pinigus tiems apga
vikams. Visokie prietarai 
musų tarpe gyvuoja, kaip 
seniau yra gyvavę.

Žemiau minimosios rota
cijos yra tuo indomesiiės ir 
brangintinos,. kad tai yra 
parašęs asmuo, kuris ilgas 
laikas pats buvo tuo nedoru 
amatu užsiimdinčjęs.

Tai buvo jauna, New Yor- 
ko mergina. Neteko darbo, 
atsirado prastame finansi
niame padėjime; ilgas lai
kas negalėjo surasti darbo. 
Nuėjo pas burtininką'pačia
me vidumiestyj, kur tasai 
užlaikė labai puikų savo 
“parterį”, kuriame ilgus 
pietus apgaudinėdavo tam
suolius.

Mergaitė neapturėjo iš 
pono “profesoriaus” patari
mo, kokį tikėjosi gauti. Bet 
i jį padarė nemažą įspūdį, 
o kad tatai tą pačią dieną 
jis buvo atsakęs darbą savo 
nedaug mitriai sekretorei, 
todėl pasiūlė jai tą vietą 
užimti. Mergaitė iš tokio 
dalykų stovio pradžiugus, 
siūlomą vietą priėmus ir 
tuoj pradėjus savo naują 
“darbą”.

Sekančią dieną žinojo jau 
ne tik, kad tas visas būri
mas, yra tikroji apgaulybė, 
bet susipažinus su anos vi
somis paslaptimis.

Štai jos pasakojimas:
Kuomet ‘ ‘ profesoriaus ’ ’ 

kabinetan atsilankydavo 
svečias, tasai, apžiūrėjęs jį 
nuo kojų ligi galvos žvilg
terėjimu, kuriam steigdavo- 
si suteikti visokias perma- 
tymo žymes, pradėdavo kal
bą nuo paprastų apskritų 
klausinėjimų.

Paskui atsisėzdavo prie 
rašomojos .mašinos. Rašyda
vo jaja kelis žodžius ant la
po poperos, paskui, dailiai 
sulenkęs, dėdavo kišeniun. 
Paskui sėzdavosi prie stalo, 
užtiesto juoda staltiese ir, 
žiūrėdamas į lubas, atsiliep
davo į svetį: “Meldžiu pri
sėsti šalia to stalelio ir šį- 
tą parašyti ant poperos, pa
vardę, ar kitką, kas poniai 
daugiausiai apeina. Paskui 
pamatysime, ar galiu tarp 
musų dūšių nustatyti virš- 
prigimtą susinėsimą”. Sve
čias atsisėzdavo ir rašydavo 
ant šmotelio poperos savo 
arba kito kokio jai apeinan
čio asmens pavardę, arba gi 
kitką. “Meldžiu tą poperėlę 
įsidėti kišeniun. Nenoriu jos 
matyti, poni Johnson; kas 
gi lytisi pono McClellan, tai 
pažiūrėsim, ką galėsim at
likti tame reikale. Tečiau 
visgi tam tikslui reikalau
sime mažiausiai kokių nors 
penkių susiėjimų”.

Svetį šiurpulys apimdavo. 
Išteisybės ant korčiukės 
buvo parašiusi savo pavar
dę Johnson ir to McLellan! 
Ale iškur tasai burtininkas

galėtų sužinoti ir dar taip 
staiga, tuoj po tų pavardžių 
parašymui. Bet štai jis iš
siėmė iš kišeniaus tą pope- 
rą, ant kurios pirmiau rašė 
ir pažiūrėjęs į aną, tuoj pa
sakė žodžius: “Mrs. J. 
Johnson ir Charles McClel
lan”!?

Vargšė, lengvatikė mote
ris tik akis pastatydavo iš 
baimės. Jei tuo svečiu pasi
taikydavo vyriškis, tai ir ta
sai paskui į burtininką žiū
rėdavo, kaipo į kokį virš
žmogį. Tuo tarpu lengvatikė 
pele jau tūnojo mitraus ap
gaviko naguose, kuris nuo 
šiol su jaja galėjo veikti, kas 
tik jam patinka ir lupti iš 
jos kadir paskutinius pini
gus.

O štai tos “profesoriaus” 
paslapties išrišimas:

Mašinėle rašymas, kuriuo- 
mi pradeda tą savo apgauly- 
bę, yra tik paprastoji klas
ta. Toji popera numetama 
šalin, nes ant jos bile kas, 
bile koks niekniekis para
šoma. Bet popera, kurią jis 
parodo savo svečiui ir aut 
kurios randasi pavardės: 
Johnson, McClellan — pa
tenka į jo rankas iš kito 
kambario per plyšį, atsiran
dantį sienoje ties staleliu, 
kur sėdi “profesorius” ir 
kalbasi “rimtai” su atsilan
kiusiu svečiu.

Kas paduoda jam tą po- 
perą niekam nematant? Jo 
pagelbininkas, arba pagel- 
bininkė. Kaip gi ji tai žino
jo, tuojaus pamatysime.

Kambario sienos išklotos 
. juoda gelumbe, arba tokia 
pat popera.

Ties staliuku, ant kurio 
rašė “pacientas”, ant sie
nos kabo palinkęs veidrodis.

Taip bent mano svečias. 
Bet veidrodžio ten nėra. Tik 
yra paprastas storas stiklas, 
rėmuose pakabintas. Prisi- 
vylimas tasai apsaugotas 
juodomis kambario sieno
mis, kas aiškiai tame stikle 
atsimuša. Be to reik žinoti, 
kad svečiui netenka tan 
“veidrodin” dirstelti, nes 
jis kabo atsisėdusiojo užpa
kalyj. Gi tas stiklas tarnau
ja kaipo langelis “profeso
riaus” pagelbininkui, kuris 
ties anuoini kitame kamba
ryj būdamas, sėdi ir tėmija- 
si. Tasai pagelbininkas ma
to, ką pacientas rašo; pama
tytą raštą greitai stenogra
fuoja. Paskui patylomis iš
bėga kitan kambarin. Ten 
greitai stenografuotus žo
džius mašinėle nurašo, grįž
ta atgal ir per sienos plyše
lį paduoda “mokytojui” 
kopiją to, ką svečias yra pa
rašęs.

Tomis klastomis pasinau
doja beveik visi burtininkai. 
Tasai darbas jiems visuomet 
yra pasekmingas. Pasakyti 
pavardę svečio, kuris juk 
“profesoriui” nėra išsitaręs 
— veikia ant sunervuoto 
žmogaus kaip nioralis kan
čiom supliekimas. Toksai 
žmogus yra perimtas taip 
daug tuo paslaptingu 
žinojimu, kad tą “profeso
rių” ima laikyti kokiuo tai 
dievaičiu.

Minėto straipsnio autore 
gana ilgai dirbus pas tokį 
“profesorių”. Ji pasakoja, 
kad ji pati rengus visokius 

j vaistus ir tepalus “del mei- 
*lės” ir del kitokių žmonių 

nesmagumų. Tuos “vaistus” 
‘1 profesorius ’ ’ pardavilioda
vęs po penkis ir dešimts do
lerių už dėžutę arba bonku- 
tę. Gi tie “vaistai” papras
tai buvo dirbami iš bulvių 
košės, arba išleistos sodos 
karštam vandenyj.

Nežiūrint to, “profeso
rius” vedė puikius reika
lus, darė, sau kuogeriausią 
“biznį”. Rytmečiais pas jį 
automobiliais atvažiuodavo 
paikos milijonierės; po pietų 
ne mažiau paikesnės mote
ris iš vidutinių sluogsnių, 
kurios rytmečiais buvo už
imtos naminiais reikalais; 
gi vakare žmonės vargdie
niai, darbininkai, siuvėjos 
ir tp. Tankiai kambaryj 
tarp laukiančių svečių įsi
maišydavus ‘ ‘ profesoriaus ’ ’ 
sekretorė, nusiduodama sve
čiu. Ten ji pradėdavus pasi
kalbėjimus ir ką tik išgirz- 
davus, paskui pranešdavus 
savo “bossui”. Šiandie tasai 
burtininkas, žinoma, sėdi 
kalėjime, kaipo nepirmuti- 
nis ir nepaskutinis kenčia 
už savo tą nedorą amatą.

Tie atidengimai turėtų 
jau visgi pagaliau pertikrin
ti tamsias galvas, kurios lig- 
šiol šventai tikėjo idioti- 
niams prietarams ir leidosi 
išnaudoti apgavikams, ko
kiais yra visi be išimties 
burtininkai ir burtininkės.

Neišbandyti 
idealai.

Vienas autorius yra pasa
kęs, kad svietas dar neiš
bandęs krikščionybės idea
lų, o jau atmeta juos. Ne
mažai teisybės tame pasa
kyme. Galima taipgi pasa
kyti, kad ir demokratijos 
idealai nėra gerai išbandyti. 
Demokratija reiškia žmonių 
valdymą. Anglija, Franci- 
ja, Suvienytos Valstijos gi
riasi savo demokratiniu val
dymu. Bet visose minėto
se trijose valstijose ne žmo
nės valdosi, bet partijos 
valdo žmones. O partijos 
gyvuoja ne tam, kad pildy
ti žmonių valią, bet tani, 
kad suteikus grobį mažu
mai.

Tikros demokratijos, ty. 
tikro žmonių valdymosi ne
gali būti be abehio pakili
mo žmonių apšvietime, be 
pamatinio visuotino suorga
nizavimo draugijos, o ne 
jos dalies. Be to reikia, kad 
žmonėse pakiltų jausmas 
pildyti pilietines pareigas.

Bile kokia valdžios for
ma gali būti priedanga bai
siausiam despotizmui. Seno
vės Romos respublikoj 
siautė baisus prispaudimas. 
Viduriniuose amžiuose 
Florencijoj sauvališkai vieš
patavo Medičiai.

Šiais laikais nekurtose 
respublikose vieši nepaken
čiamas despotizmas.

Meksike iš vardo tėra res
publika. Nuo senovės po 
šiai dienai žmonės tebene
ša priespaudos jungą jr te- 
bekeneia nuo nedorėlių sau- 
valios. Meksiko^ autokra
tas fluerta rodo, kaip tas 
kraugerys veikia ir daro 
viską sulyg savo nuožiūros 
toj neva respublikoj. Mek
siko valdžia, kuri iš vardo 
yra žmonių išrinkta, yra 
gauja organizuotų plėšikų. 
Ištikro žmonės ten neturi 
balso. Valdininkai neatsako 
už savo niekdarybes.

Chinų respublika yra tra
gikomedija. Yuan-Shi-Kai 
prezidentas, yra absoliutis 
diktatorius. Jis laikosi uži
mamoj vietoj dėlto, kad jo 
pusėj yra kariuomenė. Jis 
yra gudrus diplomatas ir 
apsukriausias šelmis, koks 
retai historijoj matomas.

Tasai nedorėlis ėjo prieš 
monarchinę valdžią ir sto
jo republikonų pusėn vien 
del to, kad matė jam busią 
lengviau apsidirbti su jais. 
Taigi ir apsidirbo su repub- 
likonais. Ir tą padarė nuož
miausiu budu. Jis pirmiau 
paglostė, kaip katė pelę, 
republikonus, o paskui juos 
nužudė. Tik žiūrėkim.

Užsimanė Yuan-Shi-Kai 
nudėti du generolu, kuriuo
du jam painiojosi po kojų. 
Puošniuose rūmuose suren
gė iškilmingiausią puotą 
pagerbimui tųdviejų gene
rolų. Brangus vynai liejosi, 
karštos kalbos buvo sako
mos. Puotai pasibaigus, 
kuomet anuodu generolu 
nešinusi namo, juodu apsu
po kareiviai ir liko sušau
dytu. Labai apgailestavo to
kį nuotikį, puošniuose kars
tuose, išrėdytu šermeniniu 
traukiniu iškilmingai išly
dėjo nabašninkus ir išaugš- 
tino jų prabočius.

Ugi didieji Amerikos 
miestai veik taipgi yra sau- 
valninkų jodinėjami, kaip 
ir Meksiko ir Chinų respub
likų.

Priežastis, kad Amcirkoj 
nėra demokratijos, yra ta, 
kad žmonės jos nenori. 
Žmonės nori pralobti, pra
turtėti. Kiekvienas nori sa
vaip gyventi. Perdaug indi
vidualizmo. Nenorima iš 
krūvos darbus veikti. Todėl 
žmonių saujalė, norinti pa
kliūti i ofisus, lengvai ta 
atsiekia ir paskui savaip 
kontroliuoja visus dalykus.

Taigi mažai, arba nieko, 
o kartais tik pragaištįs te
būna iš perkeitimo vienos 
valdymo formos kita. Tą 
patvirtina historija ir da
bartiniu laiku valstvbės.

Iš to paaiškėja, kad nėra 
svarbu partijos, jų prižadai 
ir išrinkimas vienos ar ki
tos partijos ’’kandidatų. 
Svarbiausia, kad žmonės su
prastų pilietinius reikalus 
ir sektų savo išrinktųjų vir
šininkų darbus.

Pilietis.

PRIVERSTINAS MAN
DAGUMAS.

“Kas šalis, tai paprotys”.
Tas teisybė ir nieko in- 

domesnio negalima -turėti, 
kai kad pažinojimas sveti
mų tautų papročiu. Ir ta.s 
ne tik indomu, liet yra ir 
pamokinančiu daiktu. Deja, 
jau rasi toksai musų prigi
mimas, kad paprastai, suži
noję apie svetimšalių pap
ročius, pajuokiame visa tai, 
nes jų tie visi papročiai iš
rodo mums komiškais. Tuo 
tarpu tankiai mums butų 
neprošalį nekurtais kitų 
tautų papročiais persiimti 
ir priprasti savo locnus pa
sielgimus kritikuoti.

Pa v., argi neturime pavy
dėti japoniečiams įstatymo, 
įsakančio užlaikyti... man
dagumą.

Taip, Japonijoje manda
gumas yra priverstinas.

Kiekvienas japonietis pa
žįsta mandagumo priera

šus ir taip priverstas elg- 
ties, kaip reikalauja šalies 
įstatymas ir senas papro- 
tįs.

Kuomet Japonijos mieste 
ant gatvės pasirodo koks 
svetimžemis, tegu jis bus 
kuostebėtiniausiai apsitai
sęs, nepridera į jį rodyti 
pirštais, juo labiau paskui 
jį sekti, kad geriau jam pri
sižiūrėjus.

Kuomet svetimžemis įei
na kokion nors viešoj on vie
ton, pridera jam paduoti 
kresę ir paprašyti jo atsi
sėsti. ,

Draudžiama japoniečiams 
pakelti kainas už prekes, 
kurias svetimžemis perka.

Kitas vėl įstatymo para
grafas skelbia, kad nors 
kiekvienas japonietis tur 
būti giliai įsitikrinęs, kad 
jo religija yra kuogeriau- 
sia, nekuomet neprivalo 
pajuokti, nei paniekinti 
svetimų religijų.

Svetimai! butan privali 
visuomet įeiti su švariais a- 
valais.

Einant su moteriške, rei
kia susilaikyti nuo rūkyme 
ir nutaikinti savo žingsnius 
sulyg jos žingsnių.

Jei kas jūsų akiveizdoj 
išsitraukęs iš kišeniaus žiū
risi į laikrodėlį, reiškia, kad 
jis skubinasi ir turi kitokį 
užsiėmimą. Tuomet pride
ra atsisveikinus persiskirti.

Sulyg tų ir daugybes dar 
kitų prierašų japonai pasi
elgia ir visame sviete jie 
laimėjo opiniją, kad esą 
mandagiausi žmonės.

Argi tas jiems nesutei
kia garbės?

KO MUMS REIKIA IŠEI
VIJOJE.

Šaunių patriotų, kurie 
del Tėvynės dirbdami, ištei
sybės Tėvynę, bet ne save 
turi mintyje.

Sąžiningų politikų, kurie 
atsidavę lietuvių, bet ne 
svetimtaučių politikai.

Profesorių ir mokslinin
kų, mylinčių visupirnia savo 
pašaukimą, bet ne karijerą.

Filantropų, mylinčių savo 
artymą, kaipo patįs save.

Laikraštininkų, apiman
čių platesnes sritis, negu jų 
staliukai.

Liaudies bičiuolių ir tai 
liaudžiai pasišventusių žmo
nių, nepaisant sau laukiamų 
iš to nuopelnų.

Moterių, auklėjančių sa
vo dukteris visuomenės la
bui, bet ne flirtui.

Literatų, laisvų nuo pa
vydėjimo ir neapykantos.

Merginų, pasipuošusių 
tautos idealais, bet ne šil
kais ir plunksnomis.

Vedusių moterių, gyve
nančių daugiau del vyrų, 
negu iš vyrų. ,

IŠ ANGLEKASIŲ
STRAIKO. ’

Anglekasių straiko terito
rijoje Colorado įvesta karo 
stovis. Tą, karo stovio reika
lą pagimdė 38 kruvini su
sirėmimai straikininkų su 
kasyklų sargyba.

Ligšiol- 18 žmonių žuvo 
tuose susirėmimuose. Taip
pat daugybė yra sužeista. 
Gubernatorius todėl pasiun
tęs miliciją ir nusprendęs 
pats aną valdyti. Kasyklų 
savininkams be to apreiškęs, 
kad jie negalį panaudoti 

miliciantų straiko slopini
mui, bet tik tvarkos palai
kymui. Uždaryta visur 
smuklės ir esą užginta iš 
kitur parsitraukti straiklau- 
žius. Tečiau gubernatorius 
leidžiąs senovės darbinin
kams, grįsti darban, jei ku
rie norį ir jiems prižadėjęs 
net savo globą.

Darbdaviai nesutinkanti 
išpildyti jokių darbininkų 
reikalavimų ir todėl nesa
ma budo abi pusi sutaikin
ti.

Straikininkų su sargais 
susirėmimai atsikartoją kas
dien ir pirmieji taip daug 
įsikarščiavę, kad pasirengę 
šaudyti net ir miliciantus. 
Moterįs savo vyrus kalbi
nančios išvyti miliciją iš 
Colorado.

Aplinkui kasyklas strai- 
kininkai sutraukę telegrafų 
vielas.

Atkeliaviusi milicija pir
miausiai pradėjo išgiukluo- 
ti kasyklų sargus ir strai- 
kininkus. Pastarieji sutin
ka visus savo ginklus ati
duoti, jei tą padarysią ir 
kasyklų sargai.

Manoma, šis straikas šie- 
metai nepasibaigs. Angieka- 
sių organizacijai jų užlai
kymas labai daug atsieis. 
Visi Suv. Valstijų darbinin

kai turėtų suteikti pagelbą 
nelaimingiems darbo didvy
riams.

ROOSEVELT ARGENTI
NOJE.

Laikomas didvyriu.
Buenos Ayres’e Argenti

nos universitetas ten vie
šinčiam pulkininkui Roose
velt’ui suteikęs pagarbos 
daktaro diplomą. Toj iškil- 
mybėj dalyvavę ir keli Ar
gentinos ministerial, kurie 
iškėlę į padanges Roosevel- 
to didį gabumą politikoje, 
ypač Panamos kanalo rei
kale. Pulkininkas taippat 
kalbėjęs. Jis paaiškinęs, 
kad Monroe doktrina tik
tai pažyminti, kad Ameri
ka nenorinti, idant ją Eu
ropos valstybės minkytų 
kaip Afriką. Už tai jam pa
daryta dideliausios ovaci
jos.

Gimimų sumažėjimas.
Francijos valdžios statisti
ka parodo, kad nekuriose 
tos respublikos vietose žy
miai susimažinę gimimai. 
Valdžia pagaliau susipran
ta ir ima kaltinti socialis
tus, kurie ten ir visur nuo
lat agituoja už giminių su
mažėjimą.

JAU LAIKAS UŽSISAKYTI VISIEMS 
LIETUVIAMS

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

Paremkite, brangus tautiečiai, m tįsu jauuos, tik-ką atgyjančios moks* 
lelvijos, organą} Skaitydami tą laikraštį, susipažinsite arčiau su 

musų moksleivijos idealais, su jos troškimais.

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

Kreiptis reikia "Moksleivio" Administracijon tokiu adresu:

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

Užganėdiname Pirkėja
Jei mes nepažvelgtumėm j ateitį, jei mes nepaisytumėm, ką jus ar 

kiti pasakys apie mus, mes galėtumėm visokias mašinas pigiau par
duoti, bet mes negalėtumėm judėti j jas I H C gerumo. Iš visi; 
pusią pasipiltą ueužsiganėdinhnai ir urnai nebūtą rlnxos I H C ma
šinoms.

I H C mašinos stovi toli nuo tokio išdirbimo budo I H C yra uo- 
ras visuomet statyti mašinas, kad išdirbti sau gerą vardą ir paro
dyti Amerikos farmeriams dirbėją gerą valią. Tuo Keliu išdirbėjai 
ėaa per daug metą. Pardavėjas, kuris parduoda I H C mašiną, tikisi 
del jos gerumo turėti biznį su pirkiku vėl. Pirkikas 
perka užtikrinimą r saulgumą kartu. Jis susiduria su gero vardo 
ir teisingo pardavinėjimo visą 1 H C mašiną. Jis žino, kad tai 
goriausia mašina, nes ji yra tinkama visokiems darbams ant farmą — 
pompavimui medžią pjovimui, laistymui, separatoriui ete. Jis ži
no, kad atsakomybė I II U mašiną tęsiasi, kol mašina tarnaus jam 
ant farmos.

Kuomet jąs pirksit mašiną, pirkit didesnę, negu reikia jums 
jusą dabartiniuose darbuose. Jei tai yra I H C mašina, tai ji laikvs 
ilgai. O jusą farma nuolatai didysis. Gali but, kad jo penkią-šešią 
motą reikės pirkti didesnę mašiną. Tokiu budu dabar pirkdamas 
didesnę, geriau padarysi. Jei jąs pirksit didelę mašiną ir nevarysit 
pergroit, tai ji lakylš ilgiau. Gaug mašiną ganėtinai didelę ir pa
sitikėk ant jos.

i H C Aliejaus ir Gazo Mašinos
I JI C aliejaus ir gazo mašinos, varomos gazu, gazolinu, nafta 

kerosinu ir alkoholiu. Didumo esti nuo 1 iki 50 arkliu spėkos. Jos 
esti visaip pritaikomos, pakilnojainos, ant vietos pritaisomos etc. 
I H C aliejaus mašinos pjovimui, kūlimui ir tt. ošti nuo 6-12 ir nuo 
30-60 arklią spėkos.

Apžiūrėk I H C mašiną pas vietos pardavėją. Dasižinok apie ją 
ką ji gali daryti arba reikalauk katalogą iš

^International Harvester Company of America
(Incorporated)
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“Ar tiki į likimą?” pa-’ 
klausė karalius vieno savo 
urėdninkų.

“Taip”, tas atsakė, “ti
kiu”.

“Vienok”, tęsė karalius, 
“abejoju bau galėtum pri- 
parodyti likimo buvimą”.

“Gali but ir taip”, sakė 
urėdninkas, ‘ ‘ galėtumėm 
del visako išbandyti. Man 
atėjo galvon būdas, kaip 
tai galima atlikti.”

Urėdninkas paklojo savo 
sumanymą karaliui.

Karalius panorėjo tuoj iš
bandyti.

Vakare urėdninkas paka
bino viename kambaryj pa
lubyj maišą. O kas jame bu
vo, tai tik karalius ir urėd
ninkas težinojo. Tuomet du 
žmogų buvo Įvesta kamba
rin. Kuomet užsidarė duris, 
tai vyras, kurs tikėjo i liki
mą, atsidrėbė i kampą ir ė- 
mė snausti. Antrasis gi urnai 
apsidairė ir pamatė palubyj 
maišą kabanti. Jis pasilipo, 
inkišo ranką maišau ir rado 
žirniu. “Yra tokiu, kurie 
blogesnę vakarienę teturi.” 
Ir Įsivertė žirniu saują bur
nom Netikėtai jis kaž-ką 
kieto užčiupo. Tai buvo dei
mantai. Bet tamsoj jis ne
galėjo jų pažinti ir manė, 
kad tai akmenaičiai be ver
tės. Jis metė juos savo drau
gui, sakydamas:

“Turėk šiuos akmenai
čius už savo tinginystę.”

Ryto metą inėjo ją kam
barin urėdninkas ir kara 
liūs ir pasakė, kad abu gal 
pasilaikyti sau kas ką rado 
Vienas vyras gavo žirnius 
kuriu jis valgė, o antrasis 
gavo deimantus.

“Na, mano viešpate, kr 
dabar pasakysi?” pasakė 
urėdninkas.

“Ištikro”, atsakė kara 
liūs, “išveizi, lyg tavo pu 
sėj butą teisybė. Gali but 
kad yra taip vadinamas Ii 
kimas, bet jis taip retai pa 
sitaiko, kaip ir deimantai 
žirniu maiše.”

Jis: — Nes jis visas var
nas, kokias tik gali sugau
ti, parduoda tiems iš mies
to grinoriams kaipo juodus 
viščiukus.

Ir verkia...
— Ko tu, vaike, verki?
—Bu hunu! Štai aš sumin- 

Ižiojau tą bananą, o jo dar 
įei pusė nebuvo suvalgy
ta... Buliumi!...,

Tikras idiotas.
— Vadinu seni Baravyką 

dvikovon!
— Ką gi čia vėl tamsta! 

Už ką?
— Siūlė jis man apsives

ti su jo dukterimi!
— Na, tai kas? Koks čia 

•ali būti Įžeidimas?!
— Ale ji neturi nei cento 

kraičio.
— O, tai tokiame atsitiki- 

ne senis Baravykas tikrai 
lavė suprasti, kad jis tams
ią mato kaipo tikrąjį idio
tą!

— Apetitą turiu kaip ark
lys ir tai visuomet... bet 
nėra kas valgyti.

Gražus patarimas.
— Žinai, aš net užsimuš- 

čiau, jei mirus pagarsėčiau.
— Labai lengvas daiktas 

tai padaryti! Liepk iš savo 
odos padaryti bubną.

Tai negalima.
— Ateis' laikas, kad ga

lėsime susikalbėti su Marso 
gyventojais.

— Ir gal dar reikės mo
kėti už tokios tolumos te
lefonus?!.. . Labai ačiū.

Yra būdas.
— Kaip aš galėčiau nusi

kratyti visų savo skolinto
jų? *

— Užmokėk jiems trupu
tį gyvais pinigais a conto, 
tai jie visi iš nuostebos kris 
lavonais.

Kur jis yra?
— Aš su savo vyrą ne- 

kuomet nesiginčiju!
— O ar jis tankiai gyve

na Europoje?

Turi daug.
Šuo: — Papasakok man 

savo gyvenimo historiją.
Katinas: — O katrą? — 

juk žinai, kad aš turiu gy
venimu net... devynis.

Darže.
— Atsiprašau gerbiamojo 

tamstos... Ar tai tamstos 
sūnelis ten žaidžia?

— Hm... Katras?
— O tasai... toksai gra

žus, nuolankus.. . angelui 
panašus.

— Tai, tai mano, ogi 
kaip!

—Tai meldžiu man užmo
kėti už tą nenaudėlį pen- 
kioliką dolerių! Tasai niek- 
daris nesenai sudaužė mano 
krautuvės lango stiklą!

Ant farmos.
Ji: —Delko senis Hiram 

paslėpė varnoms baidyklę, 
tuomet čionai atkeliavo va- 
Mfci.ioms miesto gyvento-

Turėjo laimę.
— Ar turėjai vakar lai- 

niki lošiant kauleliais?
— Šiur! Mano žmona ma

le surado ir pasiėmė namo, 
:ol aš suspėjau viską pra

lošti.

Išmintinga Kazė.
Namų ponia: — Ką aš 

matau! Kazė valo mano vy
ro apsiaustą batų šepečiu?...

Kazė: — Juk tas nieko 
nekenkia, prašau poniutės! 
Apsiaustas juk ir taippat 
yra juodas.

Tiek neverta.
Jis:—Taip, taip, aš išlei- 

žiu tik vienam savo gyve- 
imo palaikymui $10.000 
lėtais.
Ji: — Man išrodo, kad tai 

lidelis nonsensas, juk tas 
lalykas tiek pinigą nėra 
•ertas.

Gerai atsimena.
1- mas aktorius: — Kaip 

lanai, kuomet tu lošei tame 
miestelyj ?

2- ras akt.: — Tuomet, 
uomet tenai pritruko... 
enų kiaušiniu.

Kainos nužemintos.
— Girdėjau, toj krautu

vėj kainos liko nžemintos.
— Taip, meldžiamasis. 

Seniau ant kiekvienos pre
kės prisegdavome kainas iš 
ziršaus, gi dabar iš apačios.

Turi laimę.
— Aš vakar buvau žvejo

tą.
— Ir turėjai laimę?
— Taip, nei nenuskendau, 

įei meškerės nepamečiau.

Kas kaltas?
Pati: — Tu žinai, kad aš 

lekuomet neturiu kuo ap- 
•irengti!

Vyras: — Tai delko lig- 
;iol nepasistengi palikti 
‘Solomės” rolėje.

Jis taippat pasielgtų.
Praeivis: — Aš beveik ga- 

ėčiau prisiegti, kad tavo 
•’anka buvo atsiradusi mano 
dšeniuje.

Vagilius (begėdiškai): — 
stebėtinas daiktas! Aš irgi 
leveik galėčiau prisiegti, 
kad ji... ten buvo.

Nėra kas valgyti.
— Taip, taip, ponas dak

tare, aš manau, kad turė
siu badumi mirti.

—Na, na, tam dalykui 
galima pagelbėti; ale ar 
tamsta nekuomet neturi nei 
truputėlio apetito?

Mergelės prisipažinimas.
— Ak, šiandie turiu to

kį troškimą, tarytum, mane 
butų pabučiavęs luposna di
džiausios druskos direkto
rius.

Nežino.
Šešiolikos metų bernaičio 

paklausta:
— Kiek tavo vyresnėji 

sesuo turi metų?
— Nežinau — atsako — 

nes seniau turėjo 24 metus, 
paskui 21, dabar 19, ir jei 
taip toliau eis, tai mudu pa
liksime dvimičiais.

Egzamino metu.
Profesorius: — Kokį 

tamsta klausimą pirmiau 
užduosi, kuomet tamstą pa
šauks sunkiai! atsitikiman, 
sakysime, aklos žarnos už
degime ?

Kandidatas Į daktarus: — 
Pirmiausiai paklausiu, kur 
pacientas gyvena...

Geras atsakymas.
Savininkas: — Ką čia vei

ki mano kambaryj?
Plėšikas: — Aš?... aš... 

meldžiamasis, esu apdrau- 
dos agentu, tatai noriu 
tamstą asmeniškai pertik
rinti, idant tamsta apsi
draustam nuo plėšikų.

Nenori tikėti.
— Ar tu nekuomet nesi

gailėjai, pačiuli, kad su ma
nim apsivedei?

— Aš... aš ne, bet mano 
bičiuoliai...

— Ką, tavo bičiuoliai?
— Jie... nenori dabar 

manimi tikėti.

Pati serga.
— Ką tu padarei su savo 

veidu?
O visai nieko, tiktai ma

no pati retkarčiais suserga 
nervų liga.

Pasigėrėjimas.
Onutė: — Ar tu ką nors 

dirbsi maudyklėse būdama?
Katriuka: — Žinoma! Aš 

tenai turėsiu persirengti 
naujais rubais mažiausiai 6 
sykius dienoje.

3. Jaigu aplikantas liktų
si atmestas per kokią nors 
jo kaltę, įmokėtas $1.00 Įsto
jimo gražinasi atgal, bet jai
gu jisai pats atsisakytų, tai 
Įmokėti pinigai pasilieka 
Sąjungos išde.

4. Po priėmimo į Sąjun
gą kožnas aplikantas gau
na: a), priėmimo paliudiji
mą su parašais pirmininko 
ir sekretoriaus ir b), visus 
muzikalius veikalus, išleis
tus Sąjungos lėšomis be jo
kio atlyginimo, arba priva
lo užsimokėti už juos tiek, 
kiek bus paskirta metiniame 
seime.
B). Norintieji gauti užsiė

mimą.
1. Nei vienas negali tikė

tis gavimo tarnystes pagal 
savo profesiją, neistojęs į 
Sąjungą.

2. Norintis gauti užsiėmi
mą Sąjungos narių tarpe, 
privalo kreiptis prie Sąjun
gos pirmininko, kuris susi
nešęs su Centro sekreto
rium, nurodo kandidatui 
vietą, jei tokia randasi, bet 
atsitikime, kada užėmimas 
vietos negali but atidėlioja
mas, Sąjungos pirmininkas 
gali nurodyti ją kandidatui 
be jokio susinešimo su 
Centro sekretorium.

3. Jaigu tame tarpe jokios 
vietos nebūtų, tai pirminiu 
kas privalo kandidato lėšo 
mis garsinti per Sąjungos 
organą apie paieškojimą vie
tos tiek kartų, kiek kandi
datas panorės.

4. Už tarpininkystę Są
junga jokio atlyginimo ne 
reikalauja.

5. Nei vienas Sąjungos na
rys neprivalo naudoties iš 
apskelbimų laikraščiuose a- 
pie paieškojimą vargoninin
ko, bet visupirmu turi dasi- 
žinot nuo Sąjungos pirmi
ninko, koksai vargoninin
kas užėmė tą vietą pirma, ii 
kas per priežastis paliuosa- 
vimo jo nuo vietos.

6. Geistina taipgi, kad ir 
klebonai nesinaudotų iš ap
skelbimų apie paieškojimą 
vargonininkų vietų, bet per 
Sąjungos pirmininką, kreip 
tusi į ją del nurodymo kan
didato.

Pasarga. Vargom Sąjunga 
kaipo šaltinis visokių infor
macijų jos dalykuose, priva
lo vartoti visas žinias: kaip 
apie savo narių vertę, taip 
lygiai ir vietų, esančių jos 
apskrityje.
IX. Paliuosavimas nuo vie

tų ir bausmės.
1. Kiekvienas Sąjungos 

narys, užimantis vargoni
ninko vietą, ir norėdamas 
pasiliuosuot nuo užimamos 
vietos, privalo pranešti vie
nu mėnesiu pirma savo kle
bonui ir Centro Valdybai.

2. Neišpildęs šitos pride- 
rystės, nustoja būti Sąjun
gos nariu ir nesinaudoja jo
kia pagelba iš jos pusės.

3. Lygiu budu geistina, 
kad ir klebonai, norėdami 
paliuosuoti vargonininką 
nuo vietos, duotų mėnesį 
laiko pasiieško j imui kitos 
vietos, arba apmokėtų už 
tą visą mėnesį algą, drauge 
su pašalinėmis ineigomis ir 
iškaščiais ant pasamdymo 
kambario.

4. Jaigu Sąjungos narys

ĮSTATAI AMERIKOS 
LIETUVIŲ VARGONI- 
NININKŲ SĄJUNGOS, 

Sutvertos 1911 metais.

(Pabaiga nuo 2-ro pusk). Bell System

uzųntų vietą kito nario, pa- 
liuosuoto nuo vietos ne per 
jo kaltę, toksai užsitarnau
ja papeikimą ir lieka iš
brauktu iš Sąjungos.

5. Taipgi lieka išbraukti 
iš Sąjungos šiuose atsitiki
muose: a), visi tie, per ku
rių priežastį pakiltų koki 
nors nesusipratimai parapi
jose, b) kurie žodžiu, arba 
raštu šmeižtų Sąjungos na
rius, c), kurie kokiuo nors 
budu stengtųsi užimt savo 
draugo vietą ir d), kurie 
neužsimokės metų laike pa
skirtos metinės mokesties.

Pasarga. Nei vienam ne
užginta pasiteisinti, ir jai
gu pasirodys nekaltu už
mestame prasižengime, tok
sai, ... buna grąžinamas at
gal i Sąjungą. Pasiteisini
mus bei visokius skundus 
perkrato Centro- Valdyba, 
o kuopose — paskutiniųjų 
valdyba. Neužsiganėdinan
tieji valdybos nusprendimu 
turi tiesą apeliuoti į Seimą, 
kurio ištarmė buna galuti
na.

X. Seimas.
1. Vieną kartą į metus at- 

sibuna visuotinas vargoni
ninkų susirinkimas, kurį 
vadinama “Seimu”.

2. Vietą seimui skiria 
uraė jusiu metų seimas, o 
dieną Centro Valdyba, ku
ri turi garsinti per organą.

3. Seimo tikslas ir tvar
ka: a), rinkimas seimo vir
šininkų, b), atskaita Centro 
Valdybos; c), perkratymas 
kundų ir Įnešimų; d), per

žiūrėjimas konstitucijos ir 
vedimas naujų teisių; e), 
skaitymas referatų apie 
muziką, jos išsivystymą, su
tvarkymą giedorių draugi
jų, vedimą choro ir tp.; f), 
•inkimas Centro Valdybos 
ateinantiems metams ir pa- 
skirimas seimo vietos.

A. J. Gudaitis, prireng. 
konstitucijos.

Šita konstitucija Centro 
Valdybos suvažiavime, atsi
buvusiame liepos 29 d., 1913 
m., likosi priimta, savo pa
rašais patvirtinta.

A. Radzevičius,
J. Gižauskas,
J. Hodell (J. Gudelis),
A. J. Gudaitis,
K. Strumskis.

Chicagos kuopa skaitė ir 
priėmė šiuos įstatus rug
pjūčio 11d., 1913 m. ir savo 
parašais tvirtina:

V. Daukša,
B. Janušauskas, 
St. Sukodolskis, 
V. Niekus,
F. Trepkus,
K. Mikalauskas.
A. Pocius.

Cfturcn
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Memorial Bells a Specialty.
MofiUae B«U r«u4ry_(felBaUUMro.>&.V&fa

Russian-American Line.
Tiesioginis plaukinėjimas tarp Russi 

jos ir Amerikos didžiausiais goriau 
siais ir greičiausiais. Russijos impe 
ratoriškais paštiniais garlaiviais. Nau 

su dubeltavu šriubu.
RUSSIA — 16,000 tonų.
KURSK — 13,000 tonų.
CZAR — 13,000 tonų.

Į ROTTERDAM 9 dienose be
mainos. 11 dienose be permainos 
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

ji.

•v 1

per
i

CO., GenertJ
Pass. Agent

New York

& CO.,
Chicago, 111

27 Broadway,

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

Naujas Telephone Directory yra 
dabar išdalinejamas.

Jame yra daug naujų pavardžių.
Daug numerių permainyta. Sunaikyk senąjį Direc
tory. Jei prie telefono yra numerių kortelė.

Sunaikink ją
ir pasidaryk naują.
Nepasitikėk savo atminčia, kuomet klausi numerio 
per telefoną.
Neteisingi numeriai ir laiko sugaišlius bus išvengti 

jei pasigausi naujo Directory prieš telefonuosiant.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

to

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 pradžių 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.

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

AntH

baro

tanti vertę geros

Reikalauk S-O-L-O

i padaryta degtinė iš
nepaprastai puikaus mišinio

Per daugeli metų sendinta
balto ąžuolo bačkose pirm

suteikimo publikai
miniai švelnios

geriausia
Žmones supran

ruginės degtinės
orderiuoia SOLO
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra
tai geriausias gėrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai.

prieprovos daro 
SOLO degtinę

vaistu
šeimynų

Akiniai sidabr niais aptaisais po $1 ir duaijiau-^^Ltf3^ 
Auksiniais aptaisais po $ > ir daugiau.

Kad jums skauda ar peršti akis, kad akįs jums paraudonuoja, kad 
skauda galvų, kad blogai matote kad greit jūsų akjs nusilpsta, il
gai ueatidėliokitė, ateikite į Krzyvinskio Aptiekę, čia jums akinius 
(akuliorius) pritaikys dykai. Atsiminkite, jog mes už akinius gva- 
rantuojame ir labai gerai pritaikome. Žinokite
Dykai apžiūri akis. Visokio pataisymai dykai.

Didžiausias išsirinkimas gyduolių nuo visokių ligų. 
Didžiausia lietuviška aptieka ant Bridgeporto.

3149 So. Morgan St.KRZYVINSKIO APTĮEOJchieago, m.

STANLEY'S RUFFETAS IR PUII RESTAURACIJA
STANISLOVAS K. GL0MSKI8, - SAVININKAS

Franklin 3972 116-118 N. LaSalle St. Phone: Ant 34041
PRIESZAI MIESTO SALE

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

WHIP 4 SlelnHacb

ARCHITEKTAI
EBB

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

CHICAGO, ILLINOIS

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617

■i

. ••
■■_____________ __
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rDangaus Karaliene
PADAVIMAI APIE ŠV. PANĄ 

MARIJĄ.

SURINKO IR LENKIŠKAI 
SURAŠĖ KUN.

Marijonas Gavalevičius.

(Tąsa).
— Ko ieškai, našlaite, toje tamsioje 

girioje? — paklausė Pana Marija mergai
tės.

— Rinkau uogas, dabar kelio neberan
du.

— Eik šian su manim, aš tave išvesiu!
— Dieve užmokėk Tamstai! — tarė 

mergaitė linksmai eidama paskui Paną 
Mariją. ;
; Išėjusi su Pana Marija mergaitė ant 
kelio, pamatė stebuklą: visur temo tamsi 
naktis, o čia aušo diena, tekėjo saulė, vi
sas dangaus pakraštys žibėjo auksu.

Plačiu vieškeliu daugybė svieto plau
kia į miesčiuką jomarkan. Daugelis žmo
nių šneka, rėkauja, — vos tik galima pra
lįsti. 'T. ^4*

Ant turgavietės stovi pirkliai su vi
sokiais daiktais: karoliais, skarelėmis, ske
petomis, visokiais drabužiais, rakandais, 
žiedais, šventais paveikslais, malda kningė- 
mis, kaspinais — visko didžiausios krū
vos.

Našlaitės net akys prašvito, stovi, žiu
ri ir džiaugiasi, taip ją vilioja tie daiktai, 
kad ji negali nęt ant vietos nustovėti. Die
vo Motina, Pana Marija, tai matydama, 
linksmu veidu žiūrėdama į mergaitę, klau
sia:

— Ko taip stebiesi?
— Stebiuosi ir labai stebiuosi.
— O ką, ar gražus daiktai?
— Oi gražus, labai gražus.
— Na tai eik ir pasirink sau kraitį!
Mergina puolė prie savo geradėjos ko

jų ant kelių ir apsikabino jos kelius.
Pana Marija prikėlė našlaitę paėmus 

už rankos, padėjo išskirti kraitį, liepė su
krauti į skrynes; paskui suderėjo ratus su 
pora arklių, pora karvių, dar po porą kitų 
gyvulių — visko, ko reikia ūkininkystė- 
je, Pana Marija pinigus užmokėjo ir pasa
kė merginai:

— Važiuok dabar namo ir stengkis įsi
taisyti sau gyvenimėlį be kitų skriaudos.

Našlaitė žiuri, dėkingos ašaros bįra iš 
akių jai per veidus; vežimas pilnas visokių 
gėrybių žingine važiuoja namo, o Pana Ma
rija eina šalę vežimo; neapsakomas geru
mas matosi Jos veide...

Pavakare našlaitė parvažiavo namo ir 
įsuko į tėvo kiemą su savo kraičiu. Tėvo 
kieme pakilo subruzdimas; pamotė žiuri ir 
savo akims netiki, klausia apie stebuklus ir 
teiraujasi, kas per ponia ta moteriškė, ku
ri valkiojančioms po girią podukroms krai
čius krauju?

Klausinėja ir iš piktumo griežia dan
timis, kad savo dukters nenusiuntė Į girią 
uogauti.

Naktyje su savo vyru nutarė vyres
niąją savo dukterį išvežti i girią, gal ir ji 
nuo tos dilesniosios ponios gaus tokį puikų 
kraitį. O našlaitę nutarė nuskandyti ir jos 
gėrybę paimti į kraitį savo tikroms dukte
rims.

Tėvas, prašvitife, išvežė į mišką savo 
vyresniąją dukterį, neva uogauti, ir paliko, 
bet su ta intencija, tyd ji ten turtus rastu.

Atėjo vakaras, nusileido saldė, o duk
tė dar vis negrįsta iš miško su kraičiais. 
Vidurnaktyje subraškėjo ratai ir vežimas 
į kiemą įvažiavo. Motina iššokusi, klausia:

— Kaip pasisekė tau, dukrele, ar turi 
kraitį?

—Turiu, bet baisiai bjauru: arkliai ir 
'karvės liesi kaip šakaliai, vos-nevos namo 
parsivilko. Neverta buvo nei eiti į girią del 
tokių nieku, kad net gėda bile kam pasi
rodyti.

Duktė, baisiai sukeikusi, nulipo nuo 
vežimo, jos motina jai pritarė... Toje va
landoje arkliai pavirto į tigrus, o karvės 
į baisius vilkus; skrynios su trenksmu at
sivėrė ir iš jų išsirito ant žemės didi guinu- 
liai žalčių ir visokių bjaurybių. Akies 
mirksnyje apipuolė tos visos bjaurybės 
bjaurią pamotę ir jos dukterį, sudraskė ir 
prarijo abidvi su. kiniu ir... dūšia...

Našlaitė liko laiminga ir gyva. Gražiai 
apsivedė ir gyveno Paną Mariją garbinda
ma.

VI.
Dievo Motinos verpalas. Voras.

Pasaka apie linus ir pradžią 
audėjystės. Drobė.

Šaltas ruduo rudiną augalus ir žiedus, 
šaltas vėjas nušalnotus lapus brazdina nuo 
medžių ir savo šaltomis lupomis puzdamas 
išnešioja po laukus. Švenčiausioji Pana 
Marija tuokart plaukia augštybėse tarp de
besų pro pačius saulės spindulius...

Saulutei atėjus į pietus pasidaro pui
kesnės dangaus gražybės; Dangaus Karalie
nė tada su kuodeliu, paveiksle verpėjos, 
plaukia debesiuose per padanges, kol ne
pasirodo balta žiema. Tada Pana Marija 
eina pas vargšes dūšeles, besiglaudančias 
prie rojaus tvorų ir tykančias, kad galėtų 
kokiuo nors bildu įsprukti į rojaus daržą 
ir ten nors mažučiu žiedeliu pražįsti.

Jonis užginta yra į rojų įeiti, ten 
joms nėra vietos, nes mirė be krikšto ir 
tebėra suteptos nuodėme pirmųjų tėvą, 
Adomo ir Jievos; slimpinėja tokios vargšės 
dūšelės apie rojaus tvoras drebėdamos nuo 
šalčio ir laukia progos, laukia mielaširdys- 
tės Dievo ir Panos Marijos, kad gautų kaip 
nors įsprusti į rojaus gražų daržą.

Pana Marija padangėmis lakiodama 
verpia verpalus, o paskui angelams duoda 
išausti baltas drobes, o iš tos drobės Die
vo Motina siuva marškinukus mirusiųjų 
nekrikštytų vaikų dūšelėms, kad joms ne
būt taip šalta už rojaus tvorų tebebūvant.

Garbinga dangaus Panelė Marija yra 
tikras visiems mielaširdystės pavyzdis!... 
Ji žiuri žemyn verpdama ir mato nejaut
rias žmonių širdis į artimo vargą. Ta mie- 
laširdinga Dievo Motina nebegali į tai žiū
rėti šaltai; Ji nutraukus vcrpalo galą me
ta ant žemės, tas verpalas nusidriekia ir 
kliūva žmonėms už nosą, lyg kad sakyda
mas visiems žmonėms: “Štai verpalas Die
vo Motinos, iš kurio bus išaustas audimė
lis, o iš to audimėlio pasiūti marškinėliai 
vargšams vaikeliams! Atminkite, žmonės, 
kad jūsų širdis nebūtų šaltos, kad jus ne
būtumėte šiurkštus prie tų nelaimingųjų 
našlaičių, kurie yra visų apleisti, šaltį, ba
dą ir paniekinimą kenčia!”...

Paskui plonas Panos Marijos siūlelis, 
nusidriekęs aut žemės, apsivynioja apie ge
rus žmones ir jie pajaučia tarpe savęs mei
lę ir meilę artimo; jis juos sujungia, jie pa
sidaro mielaširdingais ir jaučiasi laimin
gais.

į kurį tas Panelės Marijos siūlas už
sikabina, tas žmogus, nors yra nedoras, bet 
tą dieną nors vieną linksmą valandėlę turi.

Rudens laike “bobų vasara” viską iš- 
naujo palinksmina ir atgaivina; visi žmo
nės ir visi gyvi sutvėrimai tą dieną jaučia
si linksmesniais ir laimingesniais...

Tik voras iš savo slapto užkampio su 
užvydėjimu žiuri, nes jį Dievas už puiky
bę nubaudė, kad gyrėsi visur ir pasakojo, 
buk daug ploniau verpęs už Paną Mariją.

Jau iš senovės Viešpats Dievas puiky
bės ir pasididžiavimo baisiai neapkentė, tai 
dėlto ir vorą taip smarkiai dabar nubau
dė už tokį mažą pasididžiavimą, kad jis 
dabar turi gyventi urvuose ir slapstytiems 
po griuvėsius ir nešvarius užkaborius, verp
damas savo tinklą, kurį nutraukia mažiau
sias vėjalis.

Dangiškoji verpėja atsimena apie že
mę ir tyčiomis, ypač per “bobų vasarą”, 
nuleidžia savo ilgus verpalus, lyg kad pri
menanti ūkininkėms apie ilgais rudens ir 
žiemos vakarais verpimą.

Kada juodą žemę apdengia baltas snie
gas, moterįs pasiima ratelius ir pradeda 
verpti. Sukuria ugnį vakare, kad but šilta 
ir šviesu, ir verpia linus dainas dainuoda
mos arba pasakas pasakodamos apie užža
vėtas karalystes- ir visokius atsitikimus; 
gabaus prieina kalba, kaip prasidėjo audek- 
lystė ir kas verpti išmokino? Tada viena 
iš senesniųjų moterių atsikosti ir šiaip pra
deda :

— Matote, kitąsyk taip buvo. Vieną 
sykį kaime prie vienos griuvios buvo sode
lis ir daržo gabalėlis. Iš daržo žmonės vi
ralus turėjo, o iš sodo vaisius, o iš dirvos 
baltą duonutę. Toje griuvioje gyveno ūki
ninkas su žmona, jau abudu gerokai pase
nę, ir turėjo jiedu gražią dukterį; visko 
jie turėjo įvalias. Tuo tarpu senis ukinin- 

(Seka toliaus).
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Sis-tas apie viš
tų auginimą.
Jei kas nori, kad žiemą 

vištos dėtu kiaušinius, turi 
žiūrėti, kad išsiperinus 
ankstybų viščiukų kovo ar
ba balandžio mėnesiuose. 
Ankstybi viščiukai, jei ge
rai auginami, tai rudenyje 
prieš žiemą pradeda dėti 
kiaušinius, nes rudenyj se
nos vištos, kaip pradeda 
šertis, nededa kiaušinių.

Iš kiaušinių viščiukus iš
peri vištos, arba galima iš
perinti tam tikromis maši
nomis. Mašina viščiukus ga
lima perinti, kada norima, 
jei yra gerų kiaušinių. Ne
turint tam tikros mašinos, 
galima perinti, jei yra pe
reklė višta. Todėl, norint 
turėti ankstybų viščiukų, 
reikia žiūrėti, kad vištos 
anksti pradėtų perėti. Jei 
norima, kad vištos anksti 
pradėtų perėti, reikia pa
rinkti tam tinkamos senes
nės, bent dviejų metų, viš
tos ir laikyti jau sausio mė
nesyje šiltoje vietoje, pri
taisyti guštą, indėti i ją ke
lintą kiaušinių, taip darant 
vištos pradeda anksčiau pe
rėti.

Renkant vištas perėjimui, 
nekados nereikia imti jau
nų vištų, nes jos nebūna ra
mios; geriausia parinkti se
nesnes vištas, kurios jau tu
ri bent dvejus metus, nes 
senos vištos buna kur-kas 
ramesnės, nebėga taip daž
nai nuo kiaušinių iii geriau 
peri.

Bet kad sužinojus, ar viš
ta gerai perės, reiki# jai su
taisyti gušta, padėti keliū
tas bi kokių kiaušinių ir pa
laikyti kelias dienas. Pra
slinkus kokioms 3 arba 4 
dienoms, atimti tttbš kiau
šinius ir padėti šviežių, ge
rų, kokiu norima, kiaušinių.

Pereklei geriausia guštą 
pritaisyti kokioje pintinėje 
arba dėžėje ir padėti kur 
ramioje, šiltoje ir apytam
sio j e vietoje.

Anksti leidžiant vištą, 
pereklei galima duoti kokią 
13—14 kiaušinių. Kiauši
nius perėjimui reikia pa
rinkti senesniu, bent dvie
ju metu, vištų, nes tokių 
vištų kiaušinius geriausia 
verčia, ir viščiukai buna 
stipresni.

Pirmutines kelias dienas 
vištą reikia palikti ramiai, 
bet vėliau reikia ją nuimti 
nuo kiaušinių bent du kartu 
kasdieną, bet visados vienu 
laiku. Vištą atėmus nuo 
kiaušinių, reikia jai duoti 
smėlyje arba pelenuose 
maudytis, pasivolioti ir iš
sivaikščioti bent kokią 10 
miliutų.

Pereklei kasdieną yra rei
kalingas judėjimas, bet rei
kia prižiūrėti, kad višta ne
apleistų kiaušinių ilgesni 
laiką, kaip dešimti miliutų, 
kad kiaušiniai neatšaltų.

Perint reikia žiūrėti, kad 
gušta butų sausa ir švari, 
nes jei kiaušiniai pasidaro 
nešvarus, tai dažnai gali pa
kenkti kiaušinyje viščiuko 
gyvasčiai.

Praėjus 19 ligi 21 dienai, 
reikia vėl vištą gerai pri
žiūrėti ir ją laikyti ramiai, 
nes tada pradeda kaltis ir 
ristis viščiukai. Geriausia, 
kad patįs viščiukai iš lukš
to išsirita, bet visgi tuokart

naudinga prižiūrėti, nes 
Silpnesni viščiukai dažnai 
patįs, be kito pagelbės, iš
siristi iš kiaušinio negali. 
Todėl silpniems viščiukams 
visados, vitalities iš kiauši
nio, reikalinga pagelba. 
Viščiukams išsiritus iš kiau
šinio, galima neduoti jokio 
maisto per 24 valandas. 
Praslinkus tam laikui, viš
čiukams galima duoti leng
vai vidurių sumalamo lesa
lo, tv. kiaušinio arba varš- 
kės, arba mirkytos duonos 
trupinių, ar kruopų. Toliau 
galima duoti avižinių ar 
miežinių braukytų kruopų 
arba kad ir virtų sutrintų 
bulvių, sumaišius su krau
jais, mėsos ar žuvų miltais. 
Gerti galima duoti saldaus 
pieno, bet geriausia tyras 
vanduo. Indas visados turi 
but švarus.

Jei ankstybi viščiukai bus 
gerai prižiūrimi, tai jie au
ga tarpiai ir ateinantį rude
nį ir žiemą jau kiaušinius 
deda.

Žiemos metu dauguma ne
žino, kur geriau butų vištas 
laikyti. Kai-kurie, prasidė
jus šalčiams, vištas uždaro 
ir visai neišleidžia laukan, 
kiti gi palieka vištas laisvė
je eiti ten, kur tik jos nori.

Žiemos metu vištas laiky
ti nešaltai yra geriausia, 
bet dieną jas reikia paleis
ti į lauką išsivaikščioti.

Vištos gana daug paken
čia šalčio, ypač jei jis sau
sas. Todėl žiemą, nors šal
ta, bet sausas oras, tai die
nomis vištas reikia pakis
ti oran. Tuomet jos išsiren
ka lauke užvėjoje prieš sau
lutę vietą, kur jos kuičiasi 
ir tai joms yra labai sveika. 
Jei drėgnas, lietingas oras, 
tai geriau vištų neleisti o- 
ran. Todėl butų gera, kad 
ten, kur vištos laikomos, 
butų joms vietos kur pabė
gioti ir pasiknisti.

Jei vištos angštai būna 
laikomos, tai jos dažnai pra
deda viena kitai pešti 
plunksnas, kas yra negeisti
na. Todėl geriau visados viš
tas laikyti erdvesnėje vieto
je, ir yra gera, kai yra vie
tos joms kuistis, kastis. Už
tat reikia joms kokiame 
kampe papilti pelu, akselio, 
durpių, smėlio, pelenų.

Kuistis vištoms smėlyje 
arba pelenuose yra sveika. 
Kad vištos po tas šiukšles 
kastųsi, reikia tenai visa
dos pabarstyti grudų, tai 
jos geriau kasasi.

Vištos, kurios turi judėji
mo, kuičiasi, jų kraujas 
smarkiau juda ir teka, tai 
tokios vištos greičiau ir ge
riau deda.

Vištoms žiemos metu ge
riausia duoti šilto vandens 
gerti, nes jei gauna šalto 
vandens, tai ilgiau nededa.

Jei ūkininkas laiko viš
tas tinkamos veislės, jas ge
rai laiko ir prižiūri, žiemos 
metu neleidžia jų drėgnan, 
šaltai! oran, tai jos gerai de
da ir apsimoka laikyti.

Vištoms labai daug ken
kia ir jas nuo dėjimo sulai
ko sniegas, ypač drėgnas. 
Jei kas tai sekė, galėjo pa
stebėti, kad kaip tik vištos 
gauna braidyti po sniegą, 
ypač drėgną, tuoj perstoją 
dėjusios, nors ir buvo pra
dėjusios dėti. Vėl vištos ap
stoja dėjusios kiaušinius, 
jei būna vėtros, vėjai, lie
tus.

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

Lempa
Uždegama nuhuanet cilindrą. Ją lengva išvalyti ir naują knatą indėti. Ne
brangi. Ekonomiška. Visokių rūšių, visokiems tikslams.

PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation)

i - CIGARETTES
10 FOR 5c

Geriausias iš visų rųšių
TYRAS—TIRŠTAS— 
UŽGANĖDINANTIS

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

LIETUVNINKU

25 metu Jubitč’inis numeris 10 c.
Rašyk greitai, o paprastą nurieti gausi dykai.

Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje. 
Išeina kes Scrcda.

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

Užsirašyti Vienybę Lietuvninkų galima visada.
Užsirašant “Vien. Liet.” reikia (Irau r ?ronumcraią siųsti per pačio 

Money Orderį arba pinigai registruotam L..,ko, adresu:

1836 r u JAU 27-tl METAI
lE N Yfi£ 

Visuomenės, Uiterafuros ir politikos "
savaitinių laikraštis

Laikraštis “Vienybe Lietuvninkų” 12-kos puslapių, didelio formato, 
redaguojamas gerų redaktorių, talpina raštus goriausių raštininkų ir 
visuomet telpa visokių Žinių iš Didžiotios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios 
Lietuvos, Amerikos ir abelnai viso pasviečio. v

“Vienybės Lietuvninkų” prenumerata Suvienytose Valstijose Siauri
nės Amerikos:

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

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

Metams $3.00, pusei metų $1.50

n ! . ui" " SPECIALISTAS Daktaras Wissig
Gydo pasekmingai visokias ligas vyrų ir moterų bo skirtumo kaip 

yra senos ir pavojingos.
Išgydo tuksiančius ligonių. Gydo pasekmingai sekančias ligas: vi 

sokius nesveikumus kūno, pilvo, plaučių, nerviškas ir chroniškas, Kurios 
gymdo visokius nesmagumus kraujo ir odos, gydo skaudulius, išbėrimus 
kraujo užuuodyimą, reumatizmu, galvos skausmą, vidurių skausmą, ko
sulį, skausmą gerklės ir visokius slaptus nesvnikumus vyrų ir moterų,

Jeigu kiti jus negalėjo išgydyti, rodijam jums eiti pas jį, o patys 
persitikrinsite, kiek gero jis jums gali padaryti.

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

giausių elektriškų aparatų, kurių kiti daktarai neturi.
VALANDOS: kiekvieną dieną nuo 10 iki 12, nuo 3 iki 4 ir nuo (J 

iki 8 po piet. Nodelioms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1159 18th St., kampas Wood St. (viršum ča- 
vervirų Storo). Phone Canal 3203

Todėl jei norima, kad viš
tos gerai dėtą, jas reikia 
laikyti sausoje, erdvioje 
vietoje ir kur nėra trauki
mo, nesigaudo vėjai.

Kada buna blogi, šalti, 
drėgni orai, reikia vištas ge
riau lesinti, negu paprastai, 
ir laikyti po stogu. Vėl viš

tos apstoja dėjusios, jei jos 
buna perdaug gaudomos, 
gąsdinamos, ypač šuną.

Todėl norint iš vištą tu
rėti tinkamą naudą, reikia 
jas laikyti sausai, nešaltai, 
po stogu ir gerai lesinti. — 
Tik tuomet vištos gerai dės 
ir iš ją bus nauda.

V T.
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GERIAUSIASPERSKAITYK,
ŽMOGAUS DRAUGAS.KAD GALĖTUM. PASINAUDOTI.

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

PIGUMAS KOKIO NEBUVO IR NEBUS
Taip pigiai Įpardavinesime kningas, nes norime, kad kožnas ant žiemos 

šitas pigumas bus
turėtu, kningų. Vienok

TIKTAI IKI NAUJŲ METŲ
Štai kaip pigiai galima nusipirkti kningu. Pirkti galima tik po visą pluoštelį, kaip čia surašyta 

Atskirai vienos kningos pirkti už pigesnę prekę negalima.

Už 25c
Kaip išsirinkti žmoną, ir panų milijono. 

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

Užkeikta Mergelė 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 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 15e.

Apsakymėliai, surinko ir išvertė 
lis, Kaštuoja 15c-

Geležinkelis, kaip jis atsirado.
10c.

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

šitos penkios kningelės kaštuoja 90c., o 
gauni jas visas dabar tik už 50c.

Už 75c

Pr. Siule-

Kaštuoja

Valstybės-

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 puikią, kningelę:

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

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

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 25c
Brolis ir 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 50c
Ciesorius Domicijonas ir kasėjai katakom

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

Amalunga, Aprašymas, kaip indijonai mu
šėsi 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, 

dabar jas visas gauni tik už 50c.
o

Už 25c
Už 50c

Sniegas, S. Przybyszevvskio 4-ių veikmių 
dramą, gražiai išguldyta lietuvių kal
bom Kaštuoja 50c.

Laimė, gražiausi poema jauno lietuvių po- 
lietuvis 
Kaštuo-

iš Kristaus 
atspausdinta 
Parašė Lew

Už S1.50
Kiekvienas 
perskaityti.

to AI. Vaitkaus, 
privalo tą poemą 
ja 50c

žiemos Vakaras, EI.
Kaštuoja 15e.

žvaigždė. Ryti) pasaka. Kaštuoja 
šitos keturios puikiausios lietuviu

Orzeškienės novelė.

Už Sl.00
Ben-Hur, puikiausia apysaka 

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

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

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

10c.
kalboje 

kningos kaštuoja $1.25, o dabar visas jas 
gaunate tik už 75c. Už Sl.00

ž . . . .
Dangus, puiki kninga apievaigzdcs ir vi

są dangaus surėdymą, parašyta pagal 
garsaus franeuzas astronomo K. Ela- 
mniariono.. Kaštuoja 50c.

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

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

Šitos trįs gražios kningos kaštuoja $1.25, 
o dabar jas gauni už 75c.

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

Ponas Tvardauckas, 
Kn. Kaštuoja.

Auksinio Obuolio 
tuoja 50c.

Amalunga, taipgi

garsus burtininkas. 
40c.
Historija. Kninga Kaš-

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 Su vien. 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.

Auksinio Obuolio Historija- Kninga apra
šo graiku tikėjimą į dievus. Daugy
bė 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 15c.

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

indijonn gyvenimą ap
rašo, Kaštuoja 25c.

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

dabar gauni tik už vieną dolarj.

Už $1.50

už si.ua
Ben-Hur, puikiausia apysaka iš Kristaus 

laikų-
Našlaičiai, 

laiku.
Lietuvaitė, 

veninio. Kaštuoja 50c.
Degtinė-Nuodai. Kaštuoja 10c.
šitos keturios kningos kaštuoja $2.35, o 

dabar visas keturias gaunate tik už 
$150.

Kaštuoja $1.25.
apsakymas iš senovės Lietuvos 
Kaštuoja 50e.
puikus romanas iš lietuvių gy-

Išganymo apsireiškimai, arba atėjimas Jė
zaus Kristaus ant žemės- Teatrinis 
vaidinimas. Kaštuoja 75c.

Šiapus ir Anapus Grabo. Labai svarbi 
kožnam krikščioniai kninga su- paveik
slėliais. Kaštuoja 50c.

Maldos Galybė. Istoriškas apsakinėjimas 
ir pirmųjų krikščionių laikų. Kašt. 25c

Magdalės Marija (Marija Magdalena). A- 
pysaka. Kaštuoja 15c.

Jubiliejus (su Chicagos arcivysknpo apro- 
bata), Kaštuoja 10c.

Šitos penkios kningos Kaštuoja $1-75, o 
dabar jas gauni už $1.00.

Už $1.50
Už 75c

SCENOS VEIKALV 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. Komedijėlė. Kašt. 10c.
Šitie septyni scenos veikalai kaštuoja $1- 
25, o dabar juos visus gaunate tik už 75c.

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. 50c.
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.

*

Už Sl.00Antras Krikštas, šių 
še B r. Vargšas.

Gyvenimas gabalėliai iš Lietuvos. Puikus 
skaitymėliai- Kaštuoja 15c.

Apsirikimu Komedija, parašyta II. Sien- 
kevičiaus. Kaštuoja 15c.

Geležinkelio Sargas Tylus, G. Hauptma- 
nno novelė. Kaštuoja 15c.

Knarkia paliepus, puiki komedija. Kaš
tuoja 10c.

Žiemos Vakaras, E. Orzeszkienės apysaka. 
Kaštuoja 15c.

Šios penkios kningelės kaštuoja 95c, 0 da
bar jas visas gauni už 50c.

laiku apysaka, para- 
Kaštuoja 25c.

išguldo
Kaštuo-

Katekizmas, didžiausias koks yra, 
plačia R. Katalikų 
ja35c.

Betlejaus Stonelė, arba 
mas. Graži drama 
Kaštuoja 10c.

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

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

tikėjimą.

užgimi-Kristaus 
trijose veikmėse.

Anglų Kalbos Rankvedis, geriausias koks 
yra. Kaštuoja $1.25. Tai didelė pro
ga kiekvienam norinčiam mokinties 
angliškai nusipirkti dabar pigiaus ši
tą rankvedį 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.

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

Pirkite tuoj aus, nes toks pigumas bus tik 39 dienas nuo šiandien.
WW WWW WWW WWW W W W W W W W W W W W W W VW W V WCF W W WWWWWW WWWWW

Siųzdami savo užsakymus, padekite adresą

“KATALIKO” LEIDĖJAS

3249-53 SOUTH MORGAN STREET, CHICAGO, ILL

■yįį
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No. 47 Chicago, Ill. 20 d. Lapkričio (November), 1913 m. Metai XVCHICAGOS KRONIKA.
kia skirties su Bridgeporto 
lietuviais. Vakarėlio užbai
gai broliai Bigeliai sužaidė 
keliatą gražių gabalėlių 
smuiku ir pianu.

Norima atgaivinti Chicagos 
draugijų sąjungą.

Pereitą pėtnyčią keliūtas 
Chicagos draugijų sąjungos 
vedėjų buvo susirinkę ap
kalbėtų Sąjungos dalykų. 

; Daugumos nuomonė buvo, 
kad Sąjungos gyvenimas y- 
ra apmiręs daugiausia to
dėl, kad ne visai tikę yra 
jos viršininkai. Pakeitus se- 

i nuosius viršininkus veikles
niais, manoma pradėti dar- 
buoties. Dabartiniu laiku 
daug yVa bedarbių, tai ma
noma, kad Sąjungos pirmu
tinis uždavinys butų įsteig
ti darbo suieškojimo ir in
formacijų biurą, kaip kad 
dabar yra “Kataliko” pata
rimu skvrius. t t.

Šeimininis vakarėlis.
Ateinančią subatą, lapkri

čio 22 d., T. M. D. 22 kp. 
rengia šeimininį vakarė
lį “Aušros” salėj, 3149 So. 
Halsted st. Nariams uždy- 
ką, pašaliniams porai 25c., 
pavieniams —- 15c. Bus dek- 
lemacijos, monologai, pra
kalbos, dainos, žaismės, šo
kiai. Bus galima prisirašyti 
prie kuopos. Prašoma atsi
lankyti.

Aplankytinas Jaunikaičių 
šv. Aloizo dr-jos vakaras.
Ateinančią nedėlią, lap

kričio 23 d., šv. Jurgio salėj 
atsiliks dailus Jaunikaičių 
šv. Aloizo dr-jos vakaras. 
Bus lošta komedija “Consi
lium facultatis”. Po lošimo 
bus lakiojanti krasa, kitos 
žaismės ir šokiai. Kviečia
ma skaitlingai atsilankyti.

Chicagos drutuoliai norėtu 
pasimėginti su naujai atke

liavusiu P. Norkum.
Vos spėjo pasirodyti pe

reitame “Kataliko” nume
ryje žinia, jog iš Rygos at
keliavo drutuolis P. Norkus, 
tuojaus atsiliepė Chicagos 
lietuviai drutuoliai.

“Ar hutų P. Norkus tvir
tesnis ir miklesnis už mus, 
chicagiečius? Tegul eina pa- 
simėginti!” — Taip išreiš
kė mums Chicagos ristinin- 
kas p. Katauskas. Sako: 
“Nei vieno lietuvio dar ne
atsirado, kurs galėtų paristi 
Juozą Bancevičių. J. Ban- 
cevičius yra pirmas tarp 
lietuvių. Jis tos garbės ne
nori užleisti kitam. Tegul p. 
Norkus eina pasimėginti su 
J. Bancevičium.

P-nas Katauskas skaitosi 
antras po J. Bancevičiui. Jis 
irgi nenorėtų antros vietos 
užleisti. Jiedu abudu, J. 
Bancevičius ir Katauskas 
nori pašaukti p. P. Norkų, 
kad eitų su jais pasiristi.

Gal p. P. Norkus ir su
tiks su jais eiti pasiristų. 
Tečiaus jis visai netrokštas 
ristininko garbės. Jo spė- 
ciališkumas yra gimnastika. 
Jam rupi gražus kūno išla
vinimas, kūno dailės išplė
tojimas, kaip jis sako. Ame
rikos gi ristynių bude esu 
daug žiaurumo ir nesą be
veik jokios dailės.

Dramos draugija puikiai pa
linksmino teatro mylėtojus.

Pereitą ketvergą Dramos 
draugija suteikė keliatą 
smagių valandų vaidinimų 
mylėtojams. Malonumas bu
vo dar tuo didesnis, kad jis 
buvo suteiktas dovanai. Ge
riausi Dramos aktoriai su
vaidino Mark White Square 
dvi pažymi savo juokingu
mu komediji: “Aukso Ver
šis” ir “Kurčias Žentas”. 
Aktoriai žaidė su pilniausiu 
atsidavimu ir savo gabu
mus parodė puikiausia. 
“Aukso Veršyje” ytin pui
kiai žaidė p-lė Žilvičiutė, pp. 
J. Briedis ir B. Vaitiekūnas, 
tečiaus ir kiti, J. Šaukimas 
ir Širvinskas ne kuo nuo jų 
atsiliko. “Kurčiame Žente” 
daugiausia pasižymėjo p. A. 
Visbaras. Prie komedijos 
pasisekimo pridėjo savo da
li kiekvienas aktorius: p-lė 
M. Montviliutė, B. Vaitiekū
nas, J. Šaukimas ir Bura- 
gas.

Šis vakarėlis buvo su
rengtas kaipir atsisveikini
mui su parkelio užvaizdą p. 
McBean’u, kurs perkelia
mas šiaurinėn miesto daliu 
būti penkių mažų parkelių 
užveizda. Po vaidinimui p. 
Kl. Jurgelionis trumpai pa
pasakojo apie tai, kaip p. 
McBean buvo prielankus 
lietuviams, kiek visokių pa
togumų jis buvo suteikęs 
parkelyje ir palinkėjo p. 
McBean’ui geros kloties. P- 
nas McBean pasakė keliatą 
atsisveikinimo žodžių, ap
gailestaudamas, jog jam rei

akte ne vienam išspaudė a- 
šarą, kada prie mirtinai ser
gančio savo vyro lovos ap
gailestavo savo vargingą gy
venimą iš priežasties gir
tuokliavimo jos vyro, kuris 
mirdamas paliko ją be pa
stogės ir kąsnio duonos. Gal 
iš atsilankiusių į šį persta
tymą radosi tam panašiai 
gyvenančių. Lai buna jiems 
pamokinimu šis gyvai per
statytas veikalas. Kiti lošė
jai gan gerai lošė, ypač Lin- 
kauskas žydo rolėj turėjo 
4»erą nudavimą. P-nas J. 
Balsevičia turi aiškią kalbą 
ir gerą vedimąsi; patartina 
jam tankiau prie to daly
vauti ir likti scenos mylėto
ju.

Tarpe aktų deklemavo 
mažos mergaitės: gerai atli- 
ko. Be to, tarpe antro ir tre
čio akto buvo perstatytas 
publikai kalbėtojas S. Bie- 
žis, medicinos studentas, 
kuris keliais žodžiais nupie
šė aiškiai naudą steigimo 
lietuvių viešų kningynų. 
Taipgi ragino užsisakyti 
moksleivių organą “Jauni
mo Sapnai”. Po lošimo bu
vo gerai žinomo juokdario 
Stepuko vodevilius “Stepu
ko moteris karšta sufragis- 
tė”; atliko p. V. Brusokas, 
apsitaisęs moteriškais"' dra
bužiais. Pasibaigus progra
mų! pasipylė smarkus delnų 
plojimai, matyt, publika bu
vo užganėdinta. Publikos 
buyo pilna svetainė; daugu
mui nebuvo sėdynių, nors 
jų buvo parūpinta kuodau- 
giausia. Laike programo 
publika užsilaikė ramiai. 
Vakaras užsibaigė šokiais 
ir skrajojančia krasa. Vely- 
tina, kad T. M. D. 28 kuo
pa parengtų tankiau pana
šius vakarėlius.

Dobiliškis.

Vakaras T. M. D. 28 kp. 
ant West Side.

Tėvynės Mylėtojų Dr-jos 
28 kuopa surengė vakarą su 
programų nedėlioj, lapkri
čio 16 d., Meldažio salėj. 
Buvo vaidinta 3 veiksmų 
veikalėlis iš liaudies gyve
nimo “Ant bedugnės kran
to”. Lošė T. M. D. 28 kp. 
nariai. Veikalas yra labai 
užimantis ir pamokinantis, 
taipgi ir atloštas buvo gan 
gerai, išskiriant kelias ma
žas klaidas. Nėra ko norėti 
iš prastų darbininkų, ku
riems ne tankiai tenka už
siiminėti lošimų reikalais, 
bet daugiau reikia rupin- 
ties kasdieniniu darbu del 
pelnijimo kąsnio duonos.

Lošime labiausia atsižy
mėjo p-lė Janušauskaitė, 
kuri lošė ganą svarbią Juo
zo girtuoklio ūkininko mo
teries rolę, gana prijuokino 
publiką, kaip vertė savo vy
rą iš smuklės girtą. Tą at
likus, vikriai su botagu 
šventino smuklinininką žy
dą už viliojimą jos vyro 
prie girtuokliavimo ir pa
slėpimo nuo jos. Tas tikosi 
viduriniame akte; trečiame

“Kas tam kaltas” scenoje.
Nedėliojo, 16 d. lapkričio, 

šv. Jurgio svetainėje Lietu
vių Jaunimo Ratelis sulošė 
veikalą “Kas tam kaltas”. 
Veikalas parašytas p. J. 
Zolp ir, kaip teko patirti, 
paimtas iš lietuvių gyveni- 

ųno Amerikoje, truputį per
mainant paskutinę dalį. 
Perstatoma vienas iš dauge
lio šeimininių suirimų, ku
riuos gyvenime mes šimtais 
sutinkame kiekvieną dieną 
ir pasekmės kurių labai 
sunkiai atsiliepia kaip į 
tėvus, taip ir į vaikus.

Pirmame akte mes mato
me jauną, delei nežinomų 
priežasčių vyro apleistą, 
moterį Marcelę Jogintienę 
su pulku vaikų. Visiems 
vargas ir skurdas. Jaunes
nėj! duktė Izabelė turi pa
traukimą ir talentą palikti 
artiste, kas ir įvyksta pasi- 
dėkavojant jos numylėtiniui 
Vitoldui, kurs turi sutaupi- 
nęs porą šimtų dolerių, kas 
padaro pradžią. Vitoldas, 
pasiųstas darbdavio, iške
liauja kitan miestan ir atsi
sveikinimo vakare kartu su 
Izabele ir jos sesers numy-

Pakrikusios “Aniolų Sargų” dr-jeles nariai, buvęs mokytojas Lauraitis (nuo kairės žiūrint), du globėju 
J. Jaukštis ir R. Zaura. r

.Pereitą rudenį, 1912 m., Aušros Vartų parapijinės mokyklos mokytojai, Lauraitis ir J. Charžauskas, su
tvėrė “Aniolų Sargų” bernaičių ir mergaičių dr-jėlę. Bet ji turėjo žlugti ir spalių 22 d. š. m. savo išdą, $50, 
paskyrė Tautos Namams Vilniuje.

lėtiniu, Liudviku, sudainuo
ja atsisveikiniipo dainelę. 
Vitoldui iškeliavus, Izabelė 
pradeda mokintięs, viskas 
eina pasekmingai, medžia
giškoji dalis pasilieka aprū
pinta tūlo seno kapitalisto 
Ido Eberharto, kurs labai 
jos reikalais interesuojasi, 
nesisakydamas, kuomi jis 
esąs. Pabaigus mokslą ir pa
garsėjus, kaipo artistė, Iza
belė palieka sužiedotine F. 
Lahnerto, manomo turtingo 
miesčionio. Tnom laiku su
grįsta Vitoldas į .gimtinį 
miestelį, aplanko Izabelę, 
labai nusistebi pamatęs ją 
puikiuose rūbuose, bet ji 
šiandien paliepia jam eiti 
ieškoti sau lygios, mezdania 
į akis paskolintus du šimtu 
dar su palukais. Vitoldas su 
širdgėla apleidžia. Izabelę ir 
savo laiku praturtėja ir pa
lieka žymiu asmeniu. Izabelė 
apsiveda su savo sužiedoti- 
niu Lohnertu, kurs vėliau 
neužsiima nieku, kaip tik 
girtuokliavimu, leizdamas 
moteries uždirbtus pinigus. 
Prasideda šeimininis sui
rimas. Turčius Eberhartas 
pastato puikius minus, įkur
tuvėms kurių sukviečia 
draugus, o tarpe jų ir Iza
bele, jos motiną, brolį ir se
seris, taipgi ir Vitoldą. A- 
teina valanda, kad Eberhar
tas neiškenčia ir pasisako 
vienam savo draugui, kuo
mi jis esąs, o jis esąs ne kas 
kitas, kaip tik Jogintas, vy
ras našlės Jogintienės ir tė
vas Izabelės ir kitų vaikų. 
Jo draugas atveda seną Jog- 
mintienę ir štai juodu susi
tinka po ilgam persiskyri
mui ir išeina į sodą apkal
bėti sunkias praeities die
nas. Atsilanko ir Izabelė ir, 
belaukdama kitų svečių, iš
girsta bedainuojantį Vitol
dą. Prisimena jai vakaras, 
kada juodu senai, bet lai

mingai atsiskyrė ir štai klai
dą, kurios pataisyti jau ne
galima. Vitoldas įeina ir ji 
puolasi prie jo ir tame pa
dėjimų atranda jos vyras, 
km^ išsitraukęs revolverį, 
peršauja ją. Izabelė miršta, 
bet linksmai, nes ji šalę Vi- 
toldo, o vyras atsipeikėjęs 
taipgi pasidaro sau galą. 
Vitoldas, išvydęs viską, gau
na sumišimą proto ir nusi
žudo. [eina linksmai 
besikalbėdami laimingi tė
vai ir ką atranda? Kas tam 
kaltas? Veikalas užsibaigia 
net perdaug tragiškai, bet 
kadangi atliktas artistiškai, 
įspūdis pasilieka labai pui
kus. Scenerijos buvo atsa
kančiai pritaikytos ir Lietu
vių Jaunimo Ratelis už sa
vo darbštumą užsitarnauja 
pagarbą tarp kitų lošiančių 
drjų Chicagoje. Iš lošėjų 
atsižymėjo p-lė S. Urbiutė, 
nors ji lošia neperseniau
siai, bet rolę atliko kaipo 
“Senė našlė”. Izabelės ‘To
lėjo lošė p-lė Z. Laurinavi- 
čiutė, Vitoldo — p. J. Zolp 
ir F. Lanherto — p. A. 
Barčius — buvo žvaigždė
mis vakaro. Gerai lošė ir 
labai juokino publiką Kas
tinis, Jogintienės sūnūs, — 
p. J. Sedemko. Taipptj^ne- 
pasiliko ir Zofija su Tnud- 
viku — p-lė A. Urbiutė ir p. 
P. Strzyneckis. Udats Eber
hartas — p. P. Žukas, t l u
putį persilpnai kalbėjo. Va
karas buvo įspūdingas ir ti
kimės, kad Lietuvių Jauni
mo Ratelis neužmirš Chica- 
giečių ir toliau.

Pančiakius.

Sziandien Lietuviai neturi tvirtesnes ir saugesnes batikos kaip

TANANEV1CZ SAVINGS BANK
J. M. TANANEVIČIA, SAVININKAS 

3249-3253 So. Morgan St., CHICAGO, ILL.

Užtarnauta bausme.
Kiekviena piktadarystė 

užsipelno bausmės. Tie, ku
rie laužo gamtos įstatymus 
gerdami ir valgydami per
daug, užmiršdami kimo 
mankštinimą ir tikrą atsil
sį, yra skaudžiai baudžiami 
vidurių užsitvenkimu neti
kusia medžiaga, kuri rūgsta 
kūne ir pripildo nuodais, 
tas pagimdo autoapsvaigi- 
mą. Kraujo spėka nusilpnės, 
jus pasidarysit pikti, ne
jautrus ir nerviški. Tokiuo
se atsitikimuose Triner’s 
American Elixir of Bitter 
Wine yra patariamas. Jis iš
valys visą kūną ii- sutvar
kys virškinimo organus iki 
normaliu stovio. Jis yra ge
ras vaistas pilvo, kepenų ir 
vidurių negalėse. Jis prisi
dės sustiprinime kraujo ir 
atgaivinime nervų. Aptieko- 
se. Jos. Triner, chemikas- iš
dirbėjus, 1333-39 So. Ash
land avi1., Chicago, Ill. Jei 
reikės kuomet nors vaisto 
trinimui kimo, tai vartok 
Triner’s Liniment. Bandyk 
gydyti reumatizmą.

Advt.

Franci]os sąmata. Minis
terijos kabinetas patvirti
nęs sąmatą 1914 metams, be 
to nutardamas tam tikslui 
pasiskolinti 260.00().0()() dol., 
kuriais norima padengti vi
sus deficitus.

Žymios sukaktuves. Nese
nai Maskvoje iškilmingai 
apvaikščiota laikraščio Rus- 
skije Viedomosti” 50 me
tų gyvavimo sukaktuvės.

SVARBIAUSIAS MUSŲ TAVORAS 
— geriausi apsiaustai po $9.98. Vė
liausios ma<los. SEJONAI, k ariu dau
giausia parduodame po $2.98, Mėli
ui ir juodi. Vėliausio išdirbinio.

Tai tik mos taip parduodame:

S. Buffenstein, 
Drabužiu krautuvė.

3447 S. Halsted St. Chicago.

Už $3200
Tiktai už $3200 dabar gali nesi 

pirkti puikii mūrinį narni} trims šei
mynoms gyventi. Namai randasi ant 
18-os gatvės netoli Halsted St. Ne
pražiopsok šitos progos, jeigu nori pi
giai puikius namus įsigyti.

Parduodama taipgi daug kitu na
mu žemiausiomis ėieniomis. Prieš 
pirksiant namus, ateik ir pamatyk 

Geo. Znrovy,

G-eo Zarovy,
1835 S. Halsted St. Chicago.

(47-8-9)

KELIAUJANTIS “KATA
LIKO” AGENTAS.

Iz. Pupauskis 
Atsakomas “Kataliko” 

Agentas.
Jam galima užsimokėti 

pinigai už “Kataliką”, už 
apskelbimus ir tt.

Su pagarba 
“Kataliko” Administr.

DR. PETRAITIS, Dentistas
107511 Michigan Ave . Roseland, 111.

KAMPAS 108 GAT.
Ligonius priimu nuo 9 ryto iki 9 

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

9
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ŽYMIAUSIEJI MUZIKAI.
Nuo senu senovės veix 

pas visas tautas muzika la
bai branginama. Graiku iš
minčiai ją labai augštai sta
tydavo. Sukratęs sakydavo, 
kad jei muzikos nebūtą, tai 
jaunuomenė ištvirktu. Sę- 
,noves graikai atsižymėjo 
Įvairiose dailės srityse — 
architektūroj, skulptūroj, 
poezijoj. Muzikoj, vienok, 
nieko ypatingo liepa gamino. 
Jie nepaliko nemariu muzi
kalią veikalą. Jie neturėjo 
didžią kompozitorių. Žy
mus kompozitoriai teatsira
do apie 400 metą atgal. Pir
mas kompozitorius, apie ku
rį muzikos historikai rim
tai kalba, yra Palestrina, 
miręs 1594 metais. Jis su- 
kompanavo mišias ir tuolai
kiniam popežiui taip pati
ko, kad vėlesniems kompo
zitoriams liepė imti jį, kai
po pavyzdį. Bet jo muzika 
pasiliko bažnyčioj. Ji neap
ėmė liaudies. Pirmas liau
dies kompozitorius buvo 
Jurgis Frederikas Handel.

Handel buvo vokietis; gi
mė miestelyj Halle 1685 m. 
Jo tėvas buvo kartu gydy
tojas, dentistas ir barzda
skutys, norėjo, kad jo su
nns mokintusi teisią. Bet 
Jurgis buvo pilnas muzikJs. 
jo smegenis ir kraujas bu
vo persisunkę muzika. Jis 
užsinešę pašelmeniiiin kam
barin aplamdytą pianą ir 
naktimis, kuomet kiti mie
godavo, jis knarkino save 
instrumentą. Urnai tėvas 
pamatė, kad veltui bus vers
ti jį prie advokatūros. Pa
samdė jam gerus pnuzikos 
mokintojus ir leido tobulin
tas pasirinktoj dailės sri
ty j.

Nekuriam laikui praėjus 
Handel ėmė rašyti operas. 

...Pasisekimo Vokietijoj, vie
nok, neturėjo. Nukeliavo 
Anglijon ir apsigyveno Lon
done. Keliatą kartą čia jam 
buvo pasisekę, bet dažniau
sia kentėjo nepasisekimus. 
Tuomet jis metė rašęs ope
ras ir ėmė rašyti oratorijas. 
Oratorija yra giedama miš
riais balsais religijinė dra
ma. Oratoriją parašė apie 
20, dalia r teperstatomos tik 
tris ar keturios. Svarbiau
sia oratorija yra Mesiją, ku
ri labai dažnai perstatoma 
apie Kalėdas. Apart operą 
ir oratoriją jis yra daug 
šiai)) dailią muzikaliu vei
kalą parašęs. Smuikininkai, 
dainininkai ir pianistai daž
nai deda jo vardą į savo 
programos.

Handel buvo naturalizuo- 
tas anglas ir, kuomet jis 
mirė 1759 m., jis liko pa
laidotas Westminster vie
nuolyne, kur laidojami di
džiausieji Anglijos vyrai.

Handel, kaip tai dažnai 
muzikai yra, buvo labai 
karšto temperamento. Kar
tais sunervuotas pavartoda
vo nemandagius žodžius ii 
kartą nepalanku dainininką 
pagrasino išmesti per lan
gą. Paprastai, vienok, jis 
buvo mandagus ir labdarin
giems tikslams nesigailėjo 
pinigu, kurią nemažai gau
davo už savo oratorijas.

Handelio laikais gyveno 
kitas muzikas, kurs taipgi 
per amžius nebus užmirš
tas. Buvo tai Jonas Barlt 
Alm buvo vokiečiu ir gimė 
veik tą pat mėnesi. Abu bu

vo nuostabiu organistu. A- 
bu pagamino didžius muzi
kalius veikalus. Abu apja- 
ko senatvėje. Handel buvo 
nevedęs; Bach buvo nam- 
sieda, mylėjo šeiminiu!, ra
mu gyvenimą, buvo du kar
tu vedęs ir turėjo 20 suną 
ir dukterią. Bach parašė y- 
pač gerus veikalus vargo
nams. Bach organistui tiek 
reiškia, kiek Shakespeare 
aktoriui.

Bach gyveno Frederiko 
Didžiojo laikais. Frederikas 
labai mėgo muziką; gana ge
rai grojo ant fleitos. Frede
rikas pasikvietė Bachą, ku
riam jau buvo virš 60 metą. 
Frederikas » vakarieniavo, 
kuomet jam pranešta, kad 
Bach pribuvę. Pašokęs nuo 
kėdės sušuko: “Vyrai, Bach 
atvažiavo!” Išbėgo pasitik
tą didžio muziko ir įsivedė 
į rūmus. Panorėjo, kad pa
skambintą pianu. Truputį 
paskambinęs pasakė, kad 
labiau mėgstąs vargonus.

Didžiausieji muzikai gė
risi Bacho kompozicijomis. 
Beethoven ir Mozart buvo 
apžavėti jo muzika. Mendel
son, Schumann, Wagner. 
Brahms — visi godoja Ba
rbą, kaipo savo krikštatė
vį muzikoj. Bach mirė 1750 
m. Handel apgailestavo jį, 
kaip savo brolį. Nors keisto
ka, kad tuodu didžiu muzi
ku nei kartą nebuvo susiti
kę.

Paimsim antrą muziku 
porą. Tai Mozart ir Haydn. 
Šiedu dažnai susitikdavo ir 
buvo artimi draugai.

Haydn gimė Austrijoj 
1732 m. Tėvai buvo vargingi 
ūkininkai. Palinkimas prie 
muzikos apsireiškė anksti. 
Fėvas netramdė ir kiek iš
galėjo, tiek prisidėjo jo la
vinime

Jonas Haydn turėjo labai 
gerą balsą. Dėlto buvo pri
imtas i katedros chorą Vie- t- c.
noj. Bet netikėtai jo bal
sas pagedo. Turėjo ilsėtis, 
kol atsitaisys. Tuo tarpu jis 
vienam dainininkui iškirto 
šposą. Anais laikais buvo 
madoj nešioti kasą. Jaunas 
Haydn ir nupjovė vienam 
dainininkui tokią kasą. Už 
tai iš choro liko išmestas. 
Po to labai skurdą gyveni
mą vedė. Bet nesiliovė to- 
bulinęsis muzikoj. Parašė 
sonatą, kuri labai patiko 
vienai grafienei. Po to pa
sibaigė jo vargai. 1760 m. 
jis apsivedė, nors ne visai 
laimingai. Metai vėliau pa
stojo beno vedėju didžiau
sio tą laiką Austrijos tur
tuolio Esterhasys’o Puikiai 
jam buvo apmokama- ir aps
čiai turėjo liueso laiko. 1790 
m. nusidangino Londonan. 
Čia jis parašė keliatą žymią 
simfoniją koncertams. Iš
girdęs tautinį anglą himną 
‘God save the King”, para

šė tautinį himną Austrijai
Haydn daug veikalą pa

rašė orkestrai, pianui, o jo 
oratorija “Sutvėrimas” pri- 
si lygsta Handelio “Mesi
jai”.

Mozart gimė Salzburge. 
Vokietijoj, 1756 m. Jo tė
vas buvo geras smuikinin
kas. Jaunas Mozart iš ma- 
žatvės parodė didį muzikali 
gabumą. Jo sesuo Marija 
buvo irgi muzikalė. Tėvas 
su dviem talentingais vai
kais leidosi kelionėn, duoda

mi koncertus pas didikus ir 
karalius. Austrijos impera
torė labai pamylėjo nuosta
bą vaikutį. Jaunas muzikas 
laimingai žaidė su maža 
princesa, kuri pastojo Fran
ci jos karaliene Marie An
toinette. Tai buvo Mozarto 
laimingiausios dienos. Kuo
met jis savistoviai užgyve
no ir 1782 metais apsivedė, 
tai skurdo vilkas nepersto
jo staugęs prie jo duriu. Bė
diną Mozartą nuolatai kan
kino krautuvninkai savo bi- 
lomis. Kartą žiemą aplankė 
jį jo draugas ir rado su pa
čia bevalsuojant. “Mudu su
šalima”, sakė, “ir neturiva 
už ką kuro nusipirkti.” Aiš
ku įsivaizdinti, kokiose są
lygose gyveno ir dirbo di
dis genijus. Jis paliko 769 
kompozicijas ir mirė nesu
laukęs 40 metą amžiaus. 
Ypač paskutinės Mozarto 
dienos begalo liūdnos. Jis 
tuomet rašė šlovingą kom
poziciją Requiem — Amži
ną atsilsį. Tą veikalą rašė 
jau sirgdamas. Tai buvo 
1791 m. Užbaigęs sukvietė 
prietelius ir prašė užgiedoti 
jam tą giesmę prie jo lovos. 
Jam mirus, neatsirado nei 
už ką gražiai palaidoti. Lai
dojimo dienoj ištiko viesu
lą. Telydėjo tik artimiau
sieji prieteliai. Liko palai
dotas bėduolią kapinėse. 
Praslinko daug metą ir vis 
neapžiurėtas buvo jo kapas.’ 
Kuomet žmonės ėmė rupin- 
ties apie jį, tai jo kapo nie
kas negalėjo nurodyti. 
Graudu darosi atsiminus, 
kad toks žymus genijus, tu
rėjo taip liūdnai užbaigti 
savo gyvenimo dienas.

Yra kitas garsus kompo
zitorius, kurs per visą savo 
gyvenimą tik skurdo ir var
go. Buvo tai Pranas Schu
bert. “Mano muzika yra 
mano genijaus ir skurdo 
vaisius”, sakė Schubert. 
Jo tėvai buvo neturtingi, 
o vaiką turėjo 18. “Tiesa 
išeis aikštėn”, sakoma, taip, 
ir genijus. Nuo 11 metą jis 
ėmė kompanuoti muzikalius 
dalykėlius. Parašė apie 500 
dainą. Parašė muziką Goe
thes veikalėliui “Erlkoe- 
nig”. Už pastarąją kompo
ziciją tegavo tik mažą su
mą, o leidėjas į kelis mėne
sius padarė $400. Taip bu
vo su visomis Schuberto 
kompozici jomis. Neknrios 
jo geriausiu dainą buvo par
duotos už vienam kartui pa
valgymo kainą. Skurdą, pa
niekinimus, įžeidimus, ne
pasisekimus per visą gyve- 
mą kentėjo šlovingas muzi
kas. Mirė 1828 m. vos su
laukęs 32 m. amžiaus.

Dabartės apie Beethoven. 
Atsiminkim valandėlėj 
Haydn. Kuomet Haydn 
Vienoj gulėjo ant mirties 
patalo 1809 m., tai francu- 
zai bombardavo miestą. 
Haydno tarnai buvo baisiau
siame išgąstyj, jis pats, vie
nok, buvo ramus. Paprašė, 
kad jį pasodintu ir pri
trauktą pianą. Taip sėdė
damas jis skambino tris 
kartus paties sukompamio- 
tą tautinį himną, lyg norė
damas užgausti pianu kanuo- 
liu pragarinį kriokimą ir 
bombą plyšimą.

Tuo pat metu Vienoj kan
kinosi kitas šlovingas kom
pozitorius. Buvo tai Beetho
ven. Visi muzikai turi gerą 
klausą, yra begalo jautrus 
ir ląbai juos el’ziiia visokie
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alasai. Beethoven, prisikim
šęs vatos ausis, rangėsi rū
sy j. Jautė, kad jo ausįs ėmė 
atbukti nuo pragariniu eks- 
plioziją. Ir didis muzikas 
apkurto. Ar nenuostabu — 
kurtus muzikas. Ar galime 
įsivaizdinti aklą tepliorią. 
Vienok, BeethoVen iš įieku- 
rią atžvilgią yra didžiausias 
muzikas iš visą. Apkarti
mas baisiai atsiliepė ant jo 
ūpo. Pirmiau buvo labai 
malonus vyras, paskui pa
virto į uparną mešką. Jis 
buvo nevedėlis. Jis šviezda- 
vo torielę su sriuba į virė
ją, jei valgis jam netikda
vo. Trypdavo, burdavosi, 
burčydavo už menkniekius. 
Vienok, turime būti atlai
dus, skaitydami apie tokį 
jo ūpą. Baisiai turėjo jį er
zinti negalėjimas girdėti sa
vo kompoziciją.

Apart apkurtimo Beetho
ven turėjo vargą. Jis gimė 
1770 m. mieste Bonn. Tėvas 
turėjo gabumą muzikoj, bu
vo girdėjęs apie Mozarto 
pasisekimus Įvairiose Euro
pos sostinėse ir matydamas 
savo sūnaus muzikalius ga
bumus, labai rūpinosi duo
ti jam muzikali išauklėjimą. 
Buvo pasiustas Vienon iš
sitobulinti muzikoj. Čia kar
tą Mozart išgirdęs ji skam
binant pianu, pasakė: “At
kreipkite domą i tą vaiku
ti, nes jis pajudįs svietą”. 
Pranašystė buvo teisinga. 
Jo sonatos pianui yra ge
riausios. Visi pianistai va
dina jį savo karalium. Jis 
taipgi orkestrai davė, taip 
sakant, nugarkauli. Kuomet 
jis mirė Vienoj 1827 m., 
tai laidoti susirinko minią 
minios žmonių. Kareiviai 
buvo pašaukti padaryti ke
lią procesijai.

Žymus kompozitorius 
Chopin gimė 1809 m. ties 
Varsa va. Jo tėvas buvo 
franeuzas, motina lenkė. 
Silpnos buvo sveikatos ir 
džiova pakirto 1949 m. Jo 
inuzika yra guvi ir sujudi
nanti.

Turtingai ir laimingai gy
veno Mendelson. Gimė 1834 
m. Tarp žymiu jo veikalą 
vra šauni oratorija “Eliją”. 
Mirė 1849 m. Nors nepaži
nojo šio s vi (‘to vargą, bet 
neilgai tegyveno. Jo mirtį 
paskubino jo sesers mirtis. 
Buvo vokietis, bet mėgo 
Angliją.

Garsus yra kompozitorius 
Robert Schumann. Gimė 
1810 m. mieste Zwickau, 
Saksonijoj. Jo tėvas buvo 
pasiturintis žmogus ir davė 
gerą išauklėjimą. Roberto 
seserį kankino melancholi
ja ir sulaukus 20 metą, mi
rė. Ne viskas ir Roberto 
irote buvo gerai. Bandė nu- 
siskandyti Reine, bet nepa
sisekė. Paskutinius savo 
metus praleido pamišėlią 
namuose. Jau iš to galima 
spėti, kad jo muzika turėjo 
but liūdna. Viena ypač kom
pozicija yra prasiplatinusi. 
Yra tai Vaiką albumas. 
Pradedantieji pianu skam
binti veik visuomet pradeda 
to albumo šmotelius.

Daug kalbama šiais lai
kais apie Richard Wagner. 
Jam gyvenant muzikai ne
atkreipdavo Į jį doinos. Pa
rašė keliatą šaunią muzika
liu dramą. Pirmieji muzi
kos kompozitoriai mažai te- 
atkreipdavo domus į savo 
operą žodžius. Jie manė, 
kad muzika yra viskas. R.

Galvos
Skaudėjimas

neprivalo būti lengvai 
traliuojamas. Jis rei
kalauja greitos pagel- 
bos ir greito palengvini
mo. Imkit

Severus Plotkeles nuo 
Galvos Skaudėjimo ir 
Neuralgijos

Severas Wafers for Headach and 
Neuralgia.

o atjausite tą, ko reika- 
lau’ate! greitą paleng
vinimą, galvos skaudėji
mo. Jos išeis jums ant 
sveikatos. Laikyti vi
sados ją dižutęporankp.

Kaina 25 centai už dė
žutę su 12 plotkelią.

§ MKBHHHaaHEneasnnsMi 
Užkietėjimas.

galvos sukimai, tulžia- 
vimas ir panašus nesvei
kumai iš jakną duodasi 
lengvai gydyti, jeigu 
vartsime

Severos Pigulkas 
Del Kepenu

sulig padavodijimo. Jos 
veikio smagiu budu ir 
patoiso sirguliuojančią 
žmonią sveikatos pade.

< jimą. Imkite po vieną
šį arba po dvi kas vakaras,
j. o ištikro jausitės daug
? geriau. Kaina 25 c.

h Apt ekose. Neimkit kitą, 
j Sakyk t “Severos”. Jeigu 
I returetą, pašitruk t stačiai

nuo mus.

M. Kara Batai Visuomet.
Jeigu norjte paskiausios mados batą mes turime 
juos. —

Jeigu norite geriausio darbo batų, mes tu
rime juos.

Taip, per 27 metu mes pardavinėjoni ge
riausią skurini ir . guminį avalą Chieago- 
je vyrams moterims ir vaikams.

Kalėdiniu! čeverykai visokių 
stilių.

Didžiausių Batų krau
tuvė ant Halsted gtv.

M. KARA
1919 South Halsted St., kampas 19th PI.

Didžiausia batą krautuvė ant Halsted St.

KAIP GYDYTI REUMATIZMU.
Mažai yra. tokiu ligą kurios suteikia tiek skausmo kaip reumatiz 

mas. Tat baisus sopėjimas gali but sulaikytas geru gydymu.
Sopėjimas paeina nuo kokio nors užnuodijimo kraujo arba uŽdeg 

mo. Tuomet reikia gydyti kuomet uždegimas arba sutinimas sąnari c 
Reumatizmo gydymui nėra geresnio vaisto, kaip Mayzel reumatiz 

1,10 gyduolė gėrimui ir Mayzel aliejus tepimui skaudžiamos vietos. Tuo 
du vaistu yra geriausiu reumatizmo gydymui. Aš kaipo aptiekorius dau 

metą išbuuvęs Varšuvoj ir Amerike galiu patarti naudoti tą. vaistą. 
Mayzel aliejus geras nuo reumatizmo sopėjimo, o Mayzel gyduolė yra 
nuo kraujo užnuodijimo.

Tą vaistą galima pas aptiekoriaus iš Varšuvos. Adr.: Kaina: Alie
jaus butelis 50e., gyduolės $1.00.

J. MAYZEL, DRUGGIST
2424 S. Oakley Ave., ’ Chicago, Ill. U. S. A.

PADĖKOS piENOS ĮSZPARDAVIMAS!

Dykai! Dykai!
Dykai!

DUODAME KURKĘ 
ARBA ŽASI.

Prie kožno binto arbu 
Ovel’koto už 

0.00
Ar daugiau.

W.F.SeveraCo.
CEDAR RAPIDS... IOWA

Wagner padarė tame atmai
ną. Pirmiau operos žodžiai 
būdavo dažnai visai paiki. 
Wagnerio dramos yra indo- 
mios skaitymui. Jis imdavo 
savo muzikalėms dramoms 
vokiečiu mythus. Wagner 
gimė 1813 m. Leipcige. La
bai skurdžiai gyveno iš pra
džios. Bavarijos karalius 
Liudvikas, pažinęs jo gabu
mus, suteikė jam pašelpą. 
Mirė 1883 m.

.Žymus yra anglą kompo
zitorius Arthur Sullivan. Jo 
veikalai labai gerai buvo ap
mokami. Už dainą Sweet
hearts gavo $3.500.

Garsus yra franeuzą kom
pozitorius Gounod, kurs pa
gamino Fausta; Rossini, i- 
talą kompozitorius, kurs 
parašė Viliu Tolią, Verdi 
autorius veikalo 11 Trovato- 
re ir Aida; Čaikovski, rusą 
šhunus kompozitorius. Tą 
kompozitorių veikalai per 
amžius nenustos savo ver
tės.

Puikią riebią antį duo
dame prie kiekvie
no siuto ar over- 

koto už $7.50 
ar daugiau.

Prad. Lapk. 8 d. iki Padėkos Dienai, Lapk. 27,1913.
Vyrų ir jaunikaičių siutai ir overkotai

Nuo $7.50 iki $28.00
Morris ir Goldschmidt, 

Vyrą ir Jaunikaičių išrengejaj.

1922-1933 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS

3252-54 So. Morgan St. Chicago* Ill*
Telephone Yards 6683

DU-KART NEDELINIS LAI¥JU&TI8

“SAULE”
Armėną tautos šventė. 

Šiemet armėną tauta šven
čia dvejas dideles sukaktu
ves, bufent, 500 metą su
kaktuves, kaip išrasta ar
mėną abeeėdė ir 400 metą 
nuo pirmosios armėną kal
ba kningos išspauzdinimo.

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU

ANT NEDĖLIOS ■

Išeina kas utarnlnkas Ir petunia.
----- -------— PRENUMERATA KAŠTUOJA: ---- ------—
AMERIKOJ f metams $2.50

■ ( pusei matų $ 1.25
PTTPflPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-JhUHULUJ ( joj ir Škotijoj 15 §. Pruęuoėe 15 m.

’ Mirė buv. atstovas. Pe
terburge mirė grafas A. U- 
varov, buvusis 3-čios durnos 
atstovas iš Saratovo guber
nijos. Gimęs 1864 metais.' 
Durnoje būdamas priklau
sęs spalininką frakcijai.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
320-522 W. South Ali., • Mahanoy City, Pa.
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Trumpas politikos žodžių 
aiškintojas.

KATALIKAS

P ALMA.
Absoliutizmas — būdas valdymo valstybes, kur viešpats (caras) turi neapribotą valdžią.Absurdas — niekniekis; tuštybė.Agitatorius — ypata, skatinanti žmones prie vienokio ar kitokio veiksmo, o ypatingai raginanti prispaustus žmones susivienyti ir numesti prispaudimo jungą.Agrarijai — sąjunga . smulkiųjų žemvaldžių; partija, atstovaujanti dvarponius.Agrariškas klausimas — žemės klausimas.Akcionierinė draugija — draugija iš pajų: kiekvienas jnešąs žinomą sumą pinigų i tos dr-jos kapitalą gauna paliudijimą, vadinamą akcija, ir dalyvauja uždarbiuose tos draugijos sn- lyg įneštos sumos pinigų.Akcizas (čyžės) — mokesčiai (pošlina), uždėti ant daiktų, išdirbamų viduryje valstybės; (Rusijoj, pavyz- din: cukrus, degtinė, tabakas, degtukai, žibalas (ga- sas) apkrauti akcizu); taipgi Įvežamieji daiktai i.š kitų šalin ir išvežamieji i kitas šalis — apkrauti mokesčiais, vadinamais pošlinai.Aktivinės tiesos — tiesos rinkti.Aktivinis — veiksmingas.Amnestija — paliuosavi- mas, augštesnėsės valdžios suteikimas visiems pasmerktiems už politikinius ir tikybinius persitikrinimus; taipgi palengvinimus^ ar a- tfelnas. panaikinimas bausmės visokiems prasikaltėliams.Antagonizmas — priešinimąsi; nesutikimas nuomonėse; neužsikentimas.Anarchija — valstybė be jokios augštesnės valdžios ir įstatymų.Anarchizmas — pranašaujama tūlais rasėjais draugijinė tvarka be valdžios, be įstatymų, be apribojimo žmogaus ypatos liuosybės.Analogija — panašumas daiktų ir apsireiškimų.Anonimiškas — bevardis; kalbant apie laišką, be parašo laiškas.Antisemitizmas — kilimas kokios nors draugijos dalies prieš žydus; antisemitai neapkenčia žydų, nori jų teises susiaurinti, ar visai prašalinti iš šalies išvejant.Apeliacija — kreipimąsi Į augštesnį teismą, prašant atmainyti ar peržiūrėti dalyką, apspręstą žemesnio teismo.Apeliuoti — i draugiją, ženklina prašyti draugijos išreikšti savo nuomonę.Aristokratas — narys privilegiruoto (įgavusiu platesnes teises) luomo.Associacija — draugija y- patų, susivienijusių pasiekimui augšto visuotino siekio, pavyzdin: darbininkų associacija — draugija darbininkų, norinčių pagerinti savo būvį.Autonomija — tiesa valdytis patiems ir vartoti savus įstatymus, visais žmonėmis sutaisytus ir užtvirtintus.

Automatas — prietaisa, judanti pati savimi be pagalbos gyvo sutvėrimo; žmogus, veikiantis be jausmo, be sąžinės kaip įsukta mašina.Autoritetas — intekmė ar vertė, paremta ant jėgos, doriškos ar protiškos iškil- mybės; ypata, užsitarnavusi viešą pagarbą.Avangardas — pirm kariuomenės einantis būrys. (Dabar prispaustasis luomas eina avangarde judėjimo link išsilinosavimo iš po jungo prispaudimo).Avansas — Užmokestis, paimamas iškalno.Avantura — trukšmo pakėlimas.Avanturistas — ieškantis priekabių trukšmui pakelti.Balansiruoti — turėti lyg- svarybę.Ballotiravimas — padavimas balsų rinkimuose už renkamas ypatas metimu tam tikrų kamuoliukų; taipgi toks jau balsavimas sprendime ir išrišime klausimų draugiškuose susirinkimuose (nesant kamuoliukų, tas pats daroma pakėlimu rankų).Baltramiejaus naktis — toje naktyje Paryžiuje buvo užmušta apie 2000 žmonių — pasekėjų Henriko Bava'rskojo, pagal paniekinimą karaliaus Karlo IX motinos: ji perstatė užmuštuosius pavojingais valstybei žmonėmis.Banderolė — poperėlė, užlipinta ant daiktų, parodanti, kad už juos atimtas mokestis (pošlina); tam tikra juostelė, siunčiant pačta laikraščius, rankraščius ir visokius spauzdinius.Banketas — tam tikri pietus, prie kurių paprastai kalbamos kokios nors politinės kalbos.Barikada — tvirtynė, padaryta ant greitųjų iš akmenų, žemės, išvartytų vagonų, vežimų, rakandų irtt., už kurios šiek-tiek gali, pasislėpti žmonės laike užpuolimo.Bastuoti — paliauti dirbus; bastavimas (straikavi- mas) parankiausias įrankis prispaustųjų vargo žmonių ginant savo reikalus ir kovojant už pagerinimą savo būvio, abelnai visiems darbo žmonėms laikantis vienybėje. IBirža — vieta, paskirta susirinkimams pažymėtose valandose prekikų, ar jų tarpininkų, darymui visokių gešeftų.Biudžetas — sąraša valstybės įgavimų ir išleidimų, sutaisoma finansų ministe- rio ir per valstybės patarmę augščiausiai užtvirtinama. (Dar bus).VĖLESNĖS ŽINIOS.— Meksiko konstituciona- listai (revoliucionistai) tomis dienomis iš federalės valdžios paėmę miestą Juarez, ties Suv. Valstijų siena. Visi federalistai oficieriai ir kareiviai išskersti be pasigailėjimo. Kraujas lieje- sįs latakais. Federalistai už-

Buvo didelis tankus miškas.Žmonių gyvenimai buvo toli nuo jo, nelietė jo kirvis — ir užtai medžiai augo laisvi. Bet kartais patys medžiai tarp savęs nesutinka, barasi, pykstasi. Taigi ir čia taip buvo: tarp eglių, pusių, ąžuolų ir beržų atsirado vienas išgama-medelis, kuris visus užkliudydavo, vis statė savo reikalavimus.Tik spės išsiristi iš po žemės skaistus saulės skritulys, tik spės jį medžiai savo tyliu šlamėjimu pasveikinti — nenuorama-medelis pradeda savo kasdieninį skundą. “Brangus ąžuole”, maldavo jis storo, šimtmečio senelio, “pariesk tą shvo ilgąją šaką — ji man saulę užstoja!” Visi kaimynai stebėjos — tokio menko medelio drąsumu, kaip jis gali garbingąjį galiūną kalbinti tokiuo bildu, ir laukė, kad užgautasis šimtametis nubaus drąsuolį, bet senelis buvo gero budo, jis tik šypsojos iš mažo medelio kvailumo.— “Berželi”, vaitojo vėl medelis, tu pasitrauk nors truputį toliau, man angšta...— Pušie, tau taip daug oro sutraukti, man trošku...— Gluosni, tu beveik visą vandenį iš žemės ištrauki, man netenka, man silpna, aš alpstu...— Epuše, epuše, kokia tu nedora: tu šlami ir šlami nei valandėlei nenutildama — kliudai man girdėti paukščių balsus, kliudai man vakarinių varpu skambėjimo klausyties”... ir taip toliau ir taip toliau skundėsi medelis ir riejosi su kitais medžiais.Medžiai pirma ginčijos su juo, atsakinėjo jo prašomi vieni piktai, kiti ramiai, o nevienas nenorėjo nusileisti, bet persitikrinę, kad medelis prie visų kimba, visus užkliudo, nustojo jam atsakinėję ir tik kartais jie jam vieną tvirtino: “Tu esi inkirus, nuobodus, tu visados kasžinko nori... kodėl gi mes, kiti medžiai, ramiai sau augam, bujojam ir Dievą garbinam?”— E, jum gera, jum visko užtenka, o man trošku, aš alpstu.— Taip tyčiojosi medžiai — mums užtenka, o tau ne — iškur gi tu toks, meldžiamasis, atsiradai? kas gi tu toks, kad nepasitenkini tomis aplinkybėmis, kuriomis kiekvienas iš musų pasitenkina?— Aš pats nežinau — liūdnai kalbėjo nenuorama medelis — bet aš tik jaučiu, kad man trošku, man bloga. — Taigi, tas ir yra, kad tu nė pats nežinai, ko tu nori, kad tu ne toks, kaip kiti! Pasistengki pasitaisyti, pamatysi, kaip bus gera: ir tau bus gera ir mums ūpo negadvsi. * ,Medelis ^nesutiko fen kitais medžiais, bet matė, kad vienas prieš visus nieko nepadarysi, ir aprimo.Vieną kartą jį vėl paėmė senasai upas ir jis su pykčiu sušuko: “Ir toji saulė tokia netikusi: pašvies kelias valandas ir leidžiasi žemyn — prie tokios saulės tai ir numirti nuo šalčio galima”.Medžiai nužiuro į tokį išgamą, kuris net saulei išmetinėti išdrįsta ir visi smarkiai jį subarė. Ir nutilo medelis, tik sunkiai dūsavo...Praėjo kiek laiko. Kartą ėjo pro mišką savininkas- valdytojas ir vedėsi medžių žinovą. Tasai žinovas apžiūrinėjo kiekvieną medį; vienam kainą skyrė, kitų vertę aiškino: “Tas storas medis tai geras lentoms, o ana štai pušis, tai kryžiui tinka, tuos beržus galima iškirsti, ąžuolą gerai galima parduoti, o tas jaunas eglutes reikia palikti — tegu sau auga...— “O gi čia kas?” urnai paklausė nustebęs žinovas, žiūrėdamas į išvirtusį ilgą medelį su gražia žalia karima viršūnėje. Pasilenkė ir šeimininkas — žiurėjo, bot nesuprato.— “Iš kur gi čia tamstos miške paima atsirado?” paklausė vėl žinovas.— Aš nežinau, — atsakė ponas, — negyvenu savo krašte, tik dabar atvažiavau pinigų pasiimti.— Nabagė, nabagė, ir kaip ją čia likimas atnešė į musų drėgną, tamsų mišką? Ne tokia ji butų savo tėvynėj išaugusi, o čia pristigo laisvės ir šviesos...Medžiai pažiurėjo žemyn ir suprato dabar, kad tas inkirusis medelis toks svarbus butų išaugęs, ir pagailėjo medžio. Pasikėlė trukšmas, visi tarėsi, visi kalbėjo apie pražuvusį medelį, bet žmonės tos kalbos nesuprato.Jiems atsitolinus vis dar medžiai kalbėjo apie nepaprastą medelį, apie jo gražumą, apie jo drąsumą— seniai vaikams pasakojo pasakas apie jį, giedojo jam himnus, bet medelis jau nekuomet nebepamatė saulės.Aldona Giedgaudaitė.Iš “Auš.”pulti išnetyčių. Konstitucio- nalistai ir kitur viršų imą.— Suv. Valstijos vis dar nenusprendžiusios kas padaryti su Meksiku. Huerta apreiškęs nemanąs pasitraukti iš diktatorystės ir, kaip pranešama, didinąs kariuomenę. Tuo Tarpu Suvienytoms Valstijoms trūksta drąsos Meksikan įvesti tvarką.— Scrantone, Pa. tomis 

dienomis pasimiręs plačiai lietuvių visuomenei žinomas ex-kun. V. Dembskis, laisvamanis, senyvas žmogus.— Lawrence, Mass, išnau- jo laukiamas didelis audiny- čiose straikas. Andai su- straikavo pečkuriai ir darbai turėjo sustoti. Nedirba 30.000 darbininkų. Pečkuriai reikalauja trumpesnių darbo valandų.

* ************ ************ * % #
* Telephone Yards 687 *
I DR. G. M. GLASER, ! 
į 3149 S. Morgan St., Chicago, III. * 
4č ** Pranešu visuomenei, kad as esu * 

seniausias gydytojas ant Bridge-
% porto, praktikuojant 21 metus. Vi- *
* sus ligonius stengtsiuosi nžganč- * 

dinti sąžiniškai ir esu visuomet *
% ant pareikalavimo dieną arba nak- *
* tį. Esu specialistas ligose vaikų, * 

moterų ir vyrų. Taipgi darau į
* visokias operacijas. ** * **************************

Gali apsirėdyti 
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.

Parsiduoda pigiai čemodanai ir la
gaminai.

Ateikite Į

S. Gordon
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ STORĄ 1415 S. Halsted st., Chicago.
Rittenhouse and 

Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

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

$7.00 už $2.98

Elektros lemputė vertybės $1.25
Britva tikro plieno $3.00
Peilis angliško plieno $1.25
Atomat. cigarų uždegtuvas $1.50

Viso labo $7.00 
Visus šituos daigtus atiduodame už 
$2.98 vien todėl, kad norime ap
skelbti savų biznį. .Nesiųskite pi
nigų, kol negausite daigių. Jeigu 
jie nebus tokie, kaip sakome, su
gražinkite juos mums atgal musų 
kaštais. Rašykite šiandien. Si 
proga yra tik trumpam laikui. A- 
dresuokite.

L. OSTROWSKI, 
767 Milwaukee Ave., Chicago, Ill. 

Depart. 13.

PASISKOLINK PIN'GV,
PIRK RAMUS,
APSAUGOK NUOSAVYBE

nuo ugnies
Senoj įstaigoj, gyvuojan. nuo 1898 m.

H. G. Zuttermeister & Go.
2101 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Canal 26. Money orderiai.

VESTUVES!
1 ITI WHBE1

Nauji Puikiausi Automobiliai 
vestuvėms mus speciališkumas

Telephone Canal 2595

MARSHFIELD GARAGE 
1633-35 W. 12th Street

Tel. Canal 285
K. KATUTIS, 

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

Puikus 3 klasos ir tarpdėnio išren- 
gimai 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 teisotns agentus.

********************* **** * 
* *
£ CHAS. N. SMITH |
j Pritaiso <2
* Szllumą, Gazą, Vandenį g
* ir stogo blekes. *
* 5107 S. Michigan avė., Tel. Oakland 3457 *
* Res-2103 S.State st., Tel- Calumet 1084 J 
**************************

Lietuvių domai!
Naujai įtaisyta su visais patogu

mais “Lietuviška Svetainė, Brolių 
Strumilų’’. Išnuomuojame liet, va
karams ir baliams. Prie svetainės 
naujai įtaisytos puikios dekoracijos.158 E. 107 st., Roseland, Ill.

Degtinė ir Vynas.
Degtinė ir vynas parduodama už 

cienia, kokia moka siliuninkai.
Keturios sankrovos: 

1406 S. Halsted St. 
14-tos gatv. ir Newberry Av. kamp. 
1204 Bine Island Ave. 
3235 W. 12th St.

irS Market House Sjr 
U 3215 S. MORGAN ST., CHICAGO. W

TAUPIOS SEIMININKES KLAUSYKIT! =
Jei pasinaudosi!; mųskasdieniniais specialiais pardavimais, tai 

jus sutaupyste savaitėje mažiausiai 20% ant mėsos.
Mus speeialės kainos del lapkričio 21 d. bits geri švieži taukai ir 

riebios mėsos dalis nuo nugaros.
Po 11c. už svarą.
Sekančios yra nekurios regularės kainos kurias mes užlaikome 

arba atsakančia pigiau nuolatai.
Geros jautienos šonai ............................................................ 9e.
Geros Chuck Pot Roast ....................................................  He.
Geros jautienos nuo strėnų bifšteksui ................................. 14c.
šviežia kapota mėsa ...........................................................  lie.
Geros liesos avienos ............................................................ lOe.
Priešakinės avies dalįs .......................................................... .8c.
Pasturgalinės arba kojos .................................................... 10c.
Namie dirbti lenkiški kilbasai ...................................... 12j4c.
Kiaulieniniai kilbasai ............................................................ 12c.

Tėmyk musų langus subatomis. Buna specialių pardavimų.
Vienas Blokas Į šiaurę nuo TANANEVICZ SAVINGS BANK.

Kokią ten nebūk kainą j įįs 
manysite mokėti arba kokios ten 
nebūk mados siutų arba švarkų 

jus panorėsite

$10 iki $30

1800 ir 1808 BLUE ISLAND AVENUE.
Nedėliomis 
nuo 8 vai. 
iki 12 vai.

Atdara 
kas vaka
ras apart 
seredos ir 
pėtnyčios.

Jus rasite didžiausios vertės ir geriausią pasirinkimą musų naujoj ir didžioj krautuvėj. Vyrams ir jauniems vaikinams nuo

St. Romanouskis, 
ir Jos. Blože
Lietuviški pardavėjai.

Apart rūbų regulerio didumo mes taipgi turime extra didumo daiktų labai dideliems vyrams ir specialio didumo žemiems ir riebiems vyrams.

Kalakutas duodamas veltui 
kožnam, kurs pirks už 

ir aųgščiaų.Jei nori sutaupyti nuo $5 iki $8 perkant siutą arba švarką, ateik pas Wolff’s. Mes parodysime daugybes įvairiu drabužiu už V t 4.

$10,

$10 $15 ir $20i ne daugiau ir ne mažiau.' Pas mus taipgi yra viso- r! kiaušių drabužių vaikams nuo $1.05 iki $10.00. Mes gvarantuojame užsiganėdi- nimą arba pinigus sugrąžiname. Ateik ir pradėk čia savo pirkinius. Susikalbėsi lietuviškai.
Wolff The Clothier dvi krautuvi4801 So. Ashland Avė. ir 1225 So. Halsted St.Kampas 48 gat. ties 12 gat.
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12 KATALIKAS

Liaudies Dainos
SOLO BALSUI IR PU ANUI 

Sutaisė PETRAUSKŲ AUKAS

VISOKIOS ŽINIOS.

1. SIU NAKČIAI. Y (dzūkiška) .........................   30c.
2. a) JOJAU DIENĄ (aušgtam balsui) ............................................ 60c.

b) JOJAU DIENA (žemesniam balsui) ...................................... 60c.
3. KO LIŪDIT, SVETELIAI? .......................................................... 20c.
4. SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ ........................................................ 20c.
B. VAI Aš PAKIRKČIAU .................................................................. 20c.
6. Už šILINGĖLI ...................................  30c.
7. DOVANOJO (dzūkiška) ............................................................... 15c.
8. SKYNIAU SKYNIMĖLI ............................................................. 15c.
9. TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA .................................................... 15c. 8
10. SAULELĖ RAUDONA ................................................................ 25c. J
11. LIHGO (latviška) ................................................................ 15c.
“Liaudies Dainas” užsisakydami pinigus siuskite sekančiu adresu:

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

fį^Dekonės dienoj atdara iki 12:30 v. v.

Nusišovė. Romoj nusišo
vęs Rusijos karinis attache, 
pulkininkas Bulgarin. Su
sirgęs melancholija.

Ir vėl sufragistės. Londo
ne areštuota 4 sufragistės 
po nenusisekusiam užpuoli
mui ant ministerių premie
re Asquith.

žmogžudystė. Varšave 
nušautas kalėjimo dirbtu
vių meisteris Macho vskis. 
Darbininkas, norėjęs žmog
žudį sulaikyti, mirtinai su
žeistas.

Nelaimė. Francijoje ties 
Melnu susimušę du .pasažie- 
riniąi traukiniai. 32 asme
niu ant vietos užmuštu ir 
keli desėtkai sužeista. Pas
taraisiais laikais vis tankiau 
pasitaiko Europoje trauki
nių susikulimai su labai 
liūdnomis pasekmėmis.

Didžiausia Rakandų krautuvė
Pardavinėja viską, ko tik namams reikia, pigiausiom s 

kainomis.

Dvigubos stampės šiandie, lapkričio 25 d., kaip ir vi
sada. Del ankstybo išpardavimo mes duosime dvigu
bas stampes seredoj, lapkričio 26 d., taipgi Dėkonėsl 

dienoj iki 12:30 v. ■

Svarbus pardavimas geros rųšies švarku moterims ir 
vyrams.

MOTERIŲ $25.
ŠVARKAI UŽ $20.
arkai ką tik perga- 

dirbtuviu
negli susilyginti sty- 
ir gerumu su kitais.

MOTERIŲ $25.
ŠVARKAI UŽ $20.

Moterių ir mergaičių žie
miniai švarkai pasiūti iš 
geriausių Uralo avių vil
nų; renių plušo chinchil

la, kaukazo avių vilnų ir 
naujausių drapanų. Su ge
rais pamušalais iš satino, 
gerai pritaikintomis ran
kovėmis, visokio didumo. 
Vertė ištikro yra $25. 
pasirink ir imk už

benti iš rytiniu 
ir

liu

$20.00

šie švarkai gerai pasiūti, labai 
pritinka vyrams ir norintieji ge
ros rūšies drabužių pirkit čia. Iš 
geros medegos ir vėliausios ma
itos, visiems patiks. $25 všarkai už

Pirk Kerzheim piano ir su- 
ččdyk $50.

$1 į savaitę. Nieko neiniokčk.
Kadangi mus krautuvė yra, 

kur randa maža, tai mes gali
me parduoti garsius $225 Kerz
heim pianus už

$175.00
Veltui piano painokos, stam

pės, siuvimas, kėde ir šarfa.

Vyrų $25.00
Švartai už $20.00

$20.00
Yra švarkų visokio didumo ir 

ilgumo, su diržais ir be jų, aukso- 
miniais, užverčiamais kalnieriais, 
geros rūšies. Jų tikra verte $25, 
ateik ir imk už

$20.00

Kas čia?NIRVANA i
Budas gydymo dantų 

be skausmo.
Mes nenorime, kad jus tam tikė
tumėte, kol nepersitikrinsite. Atei
kite ir mes dykai jums parodysi
me, kaip galima skaudantį dantį 
gydyti be mažiausio skausmo.

10 METŲ GVAEANCIJA. 
DYKAI APŽIŪRĖJIMAS. Nei trupučio man neskaudėjo

PEOPLE’S DENTISTS
(žmonių Dentistai) 

Dr. C. O. Gillette, Mugr.

1816 S. HALSTED ST., Tel. Canal 4104
Valandos nuo 9 iki 9 vak., nedeldieniais nuo 9 iki 12 vai.

Praktikuoja visuose teismuose. Egzaminuoja ab
straktus ir atlieka visokius teisiškus dalykus.

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

1622 - 1624 Unity Building, 127 North Dearborn Street
Tel. Central 2362 Chicago, Ill.

Darbininkų žiniai. Rusi
jos senatas išaiškinęs, kad 
už mirtį, bei sužeidimų dar
bininkų, dirbančių kelių 
ministerijos žinyboje, atsa
kanti ir atlyginanti visus 
nuostolius valdžia.

Ims dalyvumą parodoje. 
Hispanijos valdžia nuspren
dė dalyvauti Panamos pa
rodoje 1915 m. San Fran- 
cisce. Tam tikslui pasiųsta 
jau ir komisija vietos pa
rinkimui.

Popežius pasveikęs. Lap
kričio 5 d. popežius pirmu
syk po savo ligai dalyvavęs 
viešose pamaldose šv. Petro 
katedroj. Popežiaus Leono 
XIII mirties metinėse su
kaktuvėse jis pats atlaikęs 
pamaldas ir išrodęs gana 
jau sveikas.

Sufragisčių apgynimui. 
Londono sufragistės tomis 
dienomis paskelbė, kad jos 
įkurusios vyriškių skyrius 
sufragisčių apgynimui nuo 
policijos užpuldinėjimų. 
Skyrių priešakyj stovįs bo- 
erų karo veteranas, Francis 
Vane. Dabar manoma, kad 
vyriškiai sufragistės apgin
sią nuo valkatų, ypatingai 
nuo policiantų užpuldinėji
mų. Kasžin kaip tas gali iš
eiti.

Antanas Kosmovskis,
SAVININKAS.

Ties Hermitage Ave.
ČIA KELETAS PAVEIKSLĖLIU RODO KAS DABAR 

GALIMA PIGIAI PIRKTI.

1741-1743 W. 47 St.

Žemės drebėjimas. Res
publikoj Peru andai butą 
didelio žemes drebėjimo. 
10 miestų ir sodybų visai 
sunaikinta. Daug žmonių 
užmušta ir sužeista. Tūks
tančiai gyventojų palikę be 
pastoges ir varge. Valdžia 
kiek išgalėdama šelpia ne
laiminguosius.

Saugumo konferencija. 
Londone prasidėjus tarp
tautinė konferencija, kurio
je norima surasti budai, 
kaip geriau apsaugojus nuo 
visokių pavojų keliaunin
kus, keliaujančius laivais 
per Atlantiką ir kitus van
denynus. Konferencijoj re
prezentuojama visos valsty
bės.

Didiku skandalai. Černo- 4- C
gorijos karaliūne Mirko 
žmona, didkun. Natalija 
Konstantinovna, nuspren- 
džiusi su vyru persiskirti. 
Priežastis nėra žinoma. 
Pats Černogorijos karalius 
porą taiko, bet vargiai pa
siseks tas padaryti.

Uždraudė šoki. Vokieti
jos kaizeris Vilius uždrau
dęs dvarelių susirinkimuo
se šokį “tango”, kuris jam 
kiliai nepatinkąs. Tuo tar
ini jo sūnūs, sosto inpėdinis, 
su savo žmona mokosi to 
keisto šokio.

Kova su žiurkėmis Ant ma
žos Japonijos salutes Naka
shima žiurkės taip daug 
prasiplatinę, kad sunaikinę 
visus sėjimus ir kitus gy
ventojų priteklius. Valdžia 
gyventojams pasiunčius 
valgomuosius produktus ir' 
pradėjus kovą prieš žiur
kes, kurių tečiau išnaikinti 
jokiuo budu negalima.

“Volturno” gaisro ©bal
sis. Didvyriai, kurie gelbėjo 
žmones nuo degančio ant 
Atlantiko laivo “Volturno”, 
aplaikė auksinius pagarbos 
medalius iš Humane Socie
ty. Tais didvyriais pasiro
dę kapitonu: laivo “Devo- 
nia” Trent ir laivo “Carina- 
nia” Barf.

Naujas traktatas. Chini- 
jos respublikos valdžia, ty. 
prezidentas despotas Yuan- 
Shi-Kai be parlamento nu
tarimo, padarius traktatą 
su Rusija, sulyg kurio Chi- 
nija pripažįstanti Mongoli
jos savitumą, gi Rusija už 
tai pripažįstanti Chinijos 
neprigulmybę ir prašalinan
ti savo kariuomenę iš Chini- 
jos teritorijų, taigi ir iš pa
čios Mongolijos.

Naujas išradimas. Radin
iu© laboratorijos dr. Menard 
išradęs pirštines daktarams, 
vartojantiems X spindulius, 
kurie ligšiol taukiai susi- 
žeizdavę rankas. Ateityj to
kių sužeidimų nebusią. At
likti mėginimai esą pasek
mingi.

Didelis straikas. Naujos 
Zelandijos mieste Welling
ton© ilgokas jau laikas strei
kuoja anglekasiai ir laivų 
Kuoduotoj ai, delei ko visoj 
šalyj at jaučiama anglies ir 
abclnai kuro stoka, be to 
visa pramonė ten galutinai 
sustojus. Uoste tankiai pasi
taiką straikininkų riaušės, 
taip kad valdžia priversta 
tam tikslui panaudoti laivų 
jurininkus. Tečiau darbda
viai visvien nenusileidžia. 
Jie mano, kad darbininkas, 
jų apmokamas, jiems turi 
tarnauti kaipo vergas.

Larkip paliuosuotas. Ir-, 
landi jos mieste Dubline to
mis dienomis iš kalėjimo 
paliuosuotas darbininkų va-, 
dovas Larkin. Larkin buvo 
nubaustas keliems mene
siams kalėjimai! už kursty
mus darbininkų prieš val
džią. Dabar jis rengiasi su
organizuoti visoj Irlandi- 
joj generalį straiką.'

Perka ginklus. Pasklydęs 
girdas, kad Meksiko dikta-i 
torius Huerta tomis dieno
mis Japonijoje nupirkęs 
200.000 šautuvų ir 15.000.- 
000 jiems šovinių. Kitus ka
ro ginklus seniau pirkęs 
Francijoje.

GRACEFUL UNIVERSAL

$33.00

VISOKIAUSIŲ
ŠORTŲ 

PEČIAI IR 
PEČIUKAI.

LABAI GERI 
VIRTUVIŲ 

PEČIAI.

VISKAS, KAS 
PRIE PEČIŲ 
REIKALINGA,

DŪDOS,
JUŠKOS, 

KAČERGOS, 
VISI INTAISYMAI.

HARMONY UNIVERSAL

$29.75

$28.50
PASIRINKIMAS VISOKIAUSIŲ 

PIGIAU
DIDŽIAUSIAS
KRĖSLŲ, KĖDŽIŲ — PARDUODAMA 

KAIP KITUR.

Visokių indų, puodų, puode iu, tonelkų, šauks ų, pei
liu, šakučių, visoki. daigtų reik lingu ant stalo.
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J MOTERIŲ SKYRIUS, t

PRIE KO VEDA PER
TEKLIUS.

Nesenai New Yorko teis
mo rūmuose buvo išnagri
nėta indomi byla. Jauna 
moteris prisipažino dirbi
me neteisingų čekių. Iš to
limesnio dalyko tyrinėjimo 
paaiškėjo, kad moteris taip 
darė trokšdama įsitaisyti 
brangius drabužius, šaunius 
parėdus ir, apskritai imant, 
geidė linksmo gyvenimo. 
Ji buvo labai gabi mergina 
ir puikiai uždirbdavo. Vie
nok, iš savo geros algos ji 
negalėjo ištekti teatrams, 
brangiems parodams, pasi
važinėjimams automobiliu, 
valgiams dideliuose viešna
miuose ir kitiems pertek
liaus dalykams. Todėl ji ry
žosi kalti čekius.

Taigi prie ko veda viso
kios užgaidos ir troškiniai 
turėti brangius rubus ir pa
rėdus. Tai vis vaisiai noro 
pamėgdžioti, susilyginti su 
turtuoliais. . Noras turėti 
brangius parėdus dažnai su
ardo bėdinųjų gyvenimų, o 
neretai veda prie apgavys
čių, piktadarysčių, ištvirki
mo. Netikusiomis savo už
gaidomis žmonės skleidžia 
neužsiganėdinimą, nepalai
mą ir griauja gyvenimą.

Ištikro, vienok, brangus 
rubai ir parėdai tikros lai
mės ir tikro džiaugsmo ne' 
krislelio nesuteikia. Vietoj 
daryti žmogų laimingu ii 
suteikti jam užsiganėdini- 
iną, brangumynai daro žmo
gių'neramiu ir rūpestingu 
Dargi brangus parėdai ne 
kiek žmogaus negražina 
Aprėdyk negrabią, be sko
nio merginą brangiausiais 
sulyg vėliausios mados ru 
bais; užmaustyk jai an' 
pirštų deimantinius žiedus 
Ar ją tas ištikro papuoš ii 
ar pasidžiaugs ja kas ? Vi
sai ne. Ji savo brangiuose 
rūbuose liurbinės it karvė.

Tikrai patogiai, turinčiai 
gerą skonį mergaitei nerei
kia brangių rūbų, kad ja 
kiekvienas grožėtųs.Pap- 
rastuose pigiuose aprėda- 
luose ji patogiau atrodo, ne
gu atrodytų brangiuose pa
roduose. Tikrai žmogų puo-i 
šia jo geras būdas ir jo vi
sas skaistus išvidinis stovis

Viename dideliame Ame
rikos mieste nesenai vieno 
turtuolio moteris pareika
lavo persiskyrimo nuo savo 
vyro. Teisme moteris pasa
kė, kad jai reikią vien paro
dams nuo $35.000 iki $40< 
000 kasmet. Tvirtino, kad 
tai tik vidutinė suma parė- 
dams. Sakė, kad augštų dr- 
jos sluogsnių moterįs nega
linčios du kart dienoje pa
sirodyti prieš žmones tuose 
pat rūbuose. Būtinai reikią 
mažiausia tris kartus per- 
sirėdyti dienoje; kitos per- 
sirėdančios keturis kartus 
dienoje.

Kita moteris sako, kad ji 
išleidžianti nuo $100.000 iki 
$150.000 drabužiams kas
met, ji ‘turinti drabužių 
kurie kainuoja po $1.000; 
jos specialiai dirbami Čeve- 
rykai kainuoją po $50 pora. 
Tai negirdėtos, neregėtos 
pluskės. Toks pinigų mėty
mas jau savaimi yra kuodi- 
džiausiai pasmerktinas, bet

jis taipgi turi tvirkinančią 
intekmę į bėdinesniuosius 
žmones.

Nekurie turtuoliai tokį 
pasmerktiną pinigų aikvoji- 
mą nori pateisinti tuomi, 
kad jie suteikiu uždarbį 
žmonėms. Didesnio čia ap
sirikimo nereikia. Čia jau 
matosi ne vien apsirikimas, 
bet ir begėdiškumas. Tei
sybė, daug bėdinų moterių, 
merginų ir vaikų turi užsiė
mimą gamindami brangius 
rubus turtuoliams. Dauge
lis padaro šiokį-tokį 
pragyvenimą, leidžia bran
gų laiką ir spėką siu
vant brangius rubus, ga
minant nesvietiškus pa
rėdus. Bėdiniems ėmė ilgas 
dienas pagaminti rūbą, ku
rį turtuolė kartą, ar porą 
kartų užsivilkus, numes. 
Argi jau ant svieto nėra ge
resnio, prakilnesnio užsiė
mimo, kaip tik eikvoti lai
ką ir sveikatą, idant užga
nėdinti užgaidas tokios iš
tvirkėlės, kuri per visą sa
vo gyvenimą nepadaro nau
dingo darbo tiek, kad atly
ginti už vieno mėnesio val
gi-

Pasmerktinas yra pinigų 
ąikvojimas turtuolių, bei 
taipgi labai peiktina, jei t? 
seka iš dalies bėdinesnieji 
Už tokius pasielgimus rei
kės kentėti ir gailinties juo
dai dienai atėjus.

Žibutė.
IDEALIS MOTERIMS 

SPORTAS.

Sportas be abejonės turi 
nepaprastai labdaringą in
tekmę į moterių sveikatą ir 
patogumą. Išvysto musku
lus, apvalu padaro sudėji
mą, suteikia vikrumą ir ju
dėjimo gražybę.

Bet paprastai kiekvienas 
sportas veikia tiktai ant nę# 
kurių organų ir sąnarių, kas 
tatai nori atsiekti liarmoni- 
įinį išsivystymą cielybėj 
privalo pasiduoti keliems 
sportams. To atsiekiami vi
są nepatogumą prašalina, 
kaip tvirtina vienas ameri- 
koninių universitetų profe
sorius, Sergent, vienas spor
tas, kuris atstovįs visus ki
tus. Tašai sportas, tai na
muose užsiėmimai. Kuri po
nių — kalba profesorius — 
nori turėti puikią išvaizdą 
ir sveikatą, tegul imasi už 
prasčiausių naminių darbų

Niekas tiek daug neišvys
to blauzdų ir krutinės, kai 
kad vaikštinėjimas trepais 
su kokiais nors daiktais, sa
kysime, kadir anais anglių 
nešiojimas.

Darbas su iškeltomis augš- 
tyn rankomis, kaip pa v. fi- 
rankų, arba pevėikslų ka- 
binėjimas ant sienų, puikią 
turi intekmę į biusto išdir- 
biiną. Menčių išdirbimui 
taippat ir jėgų išlavinimui 
niekas tiek daug nepagelbs- 
ti, kaip besisukinėjimas na
muose su šluota. Besilavini- 
mą tegalima paįvairiuoti 
vandens nešiojimu abiejose 
rankose. Tešlos minkymas 
suteikia tikrą apvalumą ir 
jėgą atžąstims ir tuo būdu 
į dvi valandas daugiau tega
lima pelnyti, negu ištisią sa
vaitę žaidžiant tennisą 
“Naminis” sportas, jo nuo
mone, turi dar tas nepap

rastas savyj ypatybes, kad 
ne tik kad nereikalauja 
specialių išlaidų tam tiks
lui, bet dar pasitarnauja 
taupumui, ty. nėra reikalo 
samdyties tarnaites namų 
darbams ’ ir nereikia nieko 
išleisti sportiniams kostiu
mams.

Profesorius Sergent pa
taria visoms amerikietėms 
išmėginti tą sportą.

Deja, tasai patarimas pa
lyti, kaip matom, tik tur- 
tingasiąs moteris, kadangi 
bėdinos moterįs tuo “spor
tu” ir. perdaug apkrautos ir 
didžiuma jų net su savo 
sveikata atsisveikina. Apie 
juodrankių moterių sportus 
ponai profesoriai nieko ne
rašo, nes vargdienių liki
mas ne jiems terūpi.

O.

ATSIPRAŠAU.
Ėjo palengva apsunkinta 

skalbinių našuliu.
Praėjo šalimais studentas, 

praeidamas netyčiomis ją 
stuktelėjo, kilstelėjo skry
bėlę ir tarė:

— Atsiprašau!
Tą žodį “atsiprašau” sa

vo gyvenime girdėjo pirmu
syk.

Neatsiprašė jos motina, 
kuomet mirdama paliko ją 
aštuonių metų našlaite tėvo 
girtuoklio globoje.

Neatsiprašė jos grabinin- 
kas, užkazdamas jos moti
ną, geriausią globėją, žemė
mis.

Neatsiprašė jos tėvas, 
mušdamas už kiekvieną vai
kišką prasižengimą, už 
kiekvieną nusišypsojimą, 
linksmesnį žodį pasakytą.

Neatsiprašė jos ponia, ku
ri nusamdo ją tarnybon ir 
pavedė jai globon savo vai
kus ir namuose šeimininka
vimą.

Neatsiprašė jos paskui 
vyras, kuomet ją apleido, 
: škeliaudamas Amerikon 
ieškotų aukso, palikdamas 
ją vieną su dvejatu mažutė
lių.

Neatsiprašė jos “gyveni
mas”, paniekindamas ją 
nuo pat vystyklų, pastūmė
damas ją retkarčiais taip 
smarkiai, kad jos krūtinėj 
susilaikydavo net atsikvė
pimas.

Šiandie, kuomet ji sukan- 
kinta darbais ir sopuliais, 
lengvai stuktelėjo praeida
mas berniukas, kilstelėjo 
skrybėlę ir tarė:

—• Atsiprašau.
Tatai yra kitokie žmonės, 

kitokie papročiai, kitoks 
oasaulis, kitoks gyvenimas.

Kaip tas viskas nuo jos 
toli;

Ėjo toliau ųžsimąsčius, 
turėdama stebėtinas mintis; 
staiga išgirdo vežėjo balsą:

— Šalin!
O taip, taip. “Šalin”, tai 

ji gerai supranta, tai ji ge
rai žino, labai gerai!

Atsiprašau —- daugiau ji 
negirdi.

Šalin, iš kelio! — štai tai 
ji gerai supranta.

Eina toliau ir mąsto:
— O kad taip sau išėjus 

iš kelio ant visados?
O vaikai? — klausia jos 

vidurinis balsas.
Žengia toliau, sugrįsta 

namo.
— Mamyte, ar parnešei 

mums duonos? — klausia 
pirmiausia jos vaikai.

Ji rengėsi ant jų surėkti, 
kad pasitrauktų šalin, iš ke

lio. Ale staiga sau ką tokio 
atsiminė ir tarė švelniu bal
su:

— Atsiprašau jus, mano 
vaikeliai, neparnešiau. Tik 
rytoj gausiu pinigų.

Esama žmonių, kuriems 
likimas darydamas nesma

gumus, rodos į juos šneka 
švelniai:

— Atsiprašau!
Šimtą sykių daugiau tų, 

į kuriuos atsiliepia bruta
liai:

— Šalin! Šalin iš kelio!
Katruos daugiau reik my

lėti?

J.OPPENHEIMERs(o
“ COR. ASHLAND AVĖ; & 47™ ST. *~ COR. AS H L AND AVE; & ^7 U1 ST.

Milžiniškas išpardavimas
Prasideda Subatoj Lapkr. 22 d.
Pasibaigia Seredoj Lapkr. 26 d.

Šimtai Nepaprastai Didelią Atpiginimų.
Dabar tiktai prieš Kalėdų Sezoną overkotai 

ir siutai verti iki $30.00 parduodami

55c.

Muilo 10 šmotu Rub-No-More, 
šituo vien kuponu bus atiduoti 
už

su
tik

KUPONAS 3 
TIKTAI PANEDĖLYJ.

Pradedant nuo $8.75 iki $20.00
Su šitais kuponais gausi gerų daigtų dar pigiau kaip didžiau

sias pigumas. Išsikirpk juos ir ateik su jais.

KUPONAS 4
TIKTAI PANEDĖLYJ.

Moteriškos naminės drapanos (dre- 
sė) puikaus perkalio atsiulėtos 
gražiomis siūlėmis, išmargintos ar
ba dryžos, mieros nuo 36 iki 46. 
Vertybė $1.00. Su šituo kuponu 
tiktai už

už 6c.

KUPONAS 2.
TIKTAI PANEDĖLYJ.

Moteriškos vilnonės juomenės (ver
tės), su kauleliais, gelsvos spal- 
vos-pirmučiausio sorto — iki 38 
mieros — vertybė 29c, su šituo 
kuponu vien

17c.

KUPONAS 1.
TIKTAI PANEDĖLYJ.

Moteriškos vilnonės pančiakos, gra
žios išvaizdos, tamprios, geriausio
mis galūnėmis, speciališki užkulniai 
12į/>e vertybės padavėjui šito ku
pono bus atiduotos tiktai panedėlyj

39c.

Durų, lentų, lentelių, renių, 
švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
Musų č en'cs yra žemiaus os.

i* i Ar žinai kur ateit ir gauti nusipirkt 

Naujo ir Antrų Rankų Medžio

Carr Bros. Wrecking Co.
3003-3009 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL

Atvirai, subatos vakare ski 10 vai

KOTU PARDAVIMAS
SOBATOJE

'"TBK.'KXfi mi iimw i n„i-ntr»oyawp.—urmocajwe

I PREZENTAS DYKAI. Į
Notėnų Kotai

Padaryti iš puikaus karakulio 
isplunsknuoti $10.00 ver ^0,^8 
tęs už.................................

iet. Rubio. Motai H-5*
Vaikų Kotai

Padar. iš karaku io puikiai is- 
pluksnu t.i didelis atpi- 
ginanas, $7.00 vert. už. .

Moter. Viln. Siutai
Puikiausio šorio, melsvi ir juodi, 
speciališkas papiginimas CIS 
$18 vertes tik už............

’V

r

B. C. LOEEER,
MILLINERY-DRY GOODS AND LADIES FURNISHINGS.

1922-1932 S. HALSTED ST., TIES Ž9 PL. CHICAGO, ILL

ATVIRAS SUBATOS VAKARE IKI 10 V AL.
Kaip sučedyti $3.00

SKRYBĖLIŲ PARDAV.
Didelis atpiginimas šią sąvaitę ant pigių ranko

mis darvtų skryb. su strauso apip unksnavimu ir pui
kiais pagražinimais. Padaryti už $6.50, o ^^„50 
dabar parsiduoda tik už ........................... ' <w

s

® Musų Bernaičiams ir Mergaitėms. ® |

AODEL RUDENĮ LAPAI 
NUO MEDŽIŲ KRINTA.

Rudeniop medžių lapai 
pradeda geltonuoti ir kristi. 
Kodėl tai?

Daugelis mano, jog lapai 
del šalčio vysta ir krinta. 
Bet ištikrųjų nevisai taip 
yra. Oras dar šiltas, ir me
džiai dar šalčio nemato.

Jei sveikas išlengvo pa
lytėsi pageltonavusį lapą, 
kuris ant medžio dar laiko
si, tai jis tuojau pats at
siskirs ir nukris.

Gerai įsižiūrėkite į nu- 
kritusiojo lapo kotelį: jis 
visai lygus ir sausas; nema
tyti, kad jis butų nutrauk
tas. Tas apsireiškimas tai 
mums sako, kad lapai ne 
del vėjo ir šalčio krinta. 
Pats medis nuo savęs lapus 
atskiria.

Kaip jis tą darbą atlieka? 
Rudenį skersai lapo kotelio 
pasidaro laibutis, taip vadi- 
namasai atskiriantis rūbe
lis, ir lapai, šiek tiek paju
dinti patįs nukrinta. Medis 
rengiasi žiemą sutikti ir iš- 
anksto rūpinasi lapų nusto
ti.

Bet kam to medžiui rei
kia ?

Dideliuose šalčiuose me
dis negali taip gyventi, kaip 
vasalą gyveno: iš sušalu
sios žemės šaknįs syvų ne- 
bečiulpia, syvų medis augš- 
tyn nebesiuntineja ir tt.

Tokiuo budu medis lyg 
užmigo. Ir lapai tada jam 
nebereikalingi ir, jei patįs 
nenukristų, tai vistiek žie
mą del šalčio žūtų.

Lapai gerokai dar prieš 
sniegą pradeda kristi, ir ne
veltui. Jei lapai ligi sniego 
pasiliktų, tai sniegas ne tik 
šakeles, bet ir didžiausias 
šakas nulaužtų. O kai lapu 
nėra, tai ant medžio snie
go nedaug užsituri, ir me
džiui pavojaus nėra.

Užšalus žemei, šaknįs ne- 
leįčiulpia vandens. O lapa; 
kaip tik medžio vandenį iš 
garuoja. Jei tasai išgaravi. 
mas ir žiemą tęstųsi, tai me 
džiai nudžiūtų.

Šiltose šalyse, kur vietoj 
musų žiemos didelės kait
ros užstoja, medžiai taipogi 
numeta lapus ir tuo išven 
gia nudžiuvimo.

Kasmet medis daug lapi 
prisiaugina; juose daug sy 
vų esti. Sveikas gal manai 
kad tai viskas žųsta? Ne 
Toli gražu ne taip.

Prieš pradedant lapams 
kristi, visi lapų syvai atgal 
į šakas, kamieną ir šaknis 
grįšta ir pasilieka kitiems 
metams. Lapai tuojau pra
deda geltonuoti.

Kaip yra žinoma, lapai to
dėl žali, kad juose yra chlo
rofilo, kurį vasarą šviesa 
nuolat maitina, bet jo, ačii; 
tam, kad medis auga, vėl 
atsiranda. Rudenį, kada ma
žiau šilumos esti, chlorofi
las nebesigamina. Kai jis iš 
lapų išnyksta, geltoni dažai, 
kurie visą laiką drauge siu 
chlorofilu buvo, bet tik jfi 
tada nesimatė, dabar pasi
rodo, ir lapas lieka geltonas. 
Bet dabar lapai medžiui ne
bereikalingi, ir jis juos nu
meta.

Toje vietoje, kur buvo la
pai, dar rudenį pumpurai

užsimezga. Atplėškite tokį 
pumpurą ir pamatysite ten 
mažučių lapučių. Iš viršaus 
pumpurai turi storą žievelę. 
Turėdami tokį šiltą drabu
žį, lapeliai puikiai žiemuo- 
ja.

Medžio šakos ir kamienas 
taipogi turi storą žievę, to
dėl tos medžio dalįs irgi šal
čių nebijo.

Todėl rudenį medžiai vi
sokių priemonių griebiasi, 
kad tik žiemą nepražuvus; 
numeta lepius lapelius, ku
rie šalčių bijo, o kitoms da
lims šiltus drabužius už
velka. Taip apsigyvenę, jie 
pavasario laukia. Pavasarį 
gi kaitri saulė vėl sušildys 
orą ir žemę ir atgaivįs me
džius.

Svirno Žvyne.

ANTANUKAS.

Antanukas visuomet bu
vo atkaklus vaikas. Visuo
met jis stengdavosi išpildy
ti savo tuščius pageidavi
mus.

Vieną kartą tėvas išsive
dė jį į sodą pasivaikščioti. 
Antanukas, pamatęs ant o- 
belies obuolių, pradėjo pra
šyti tėvo, kad paskintą jam 
jV-

Bet tėvas norėjo Antanu
ką intikinti, kad dar obuo
liai visai neišnokę, kad jų 
dar valgyti negalima. Bet 
Antanukas pradėjo verkti.

Tada jam tėvas nuskynė 
vieną obuolį ir padavė. Bet 
kaip Antanukas nusiminė, 
kada atkando dantis į neiš
nokusį vaisių.

A. Žvirgždas.

KIŠKELIS.

Ruduo. Laukai baigiami 
alyti. Sodžiaus žmoneliai 

kasa bulves, šnekučiuoja, 
tartais užtraukia dainelę.

Palei vieną vežimą kūre
nas ugnelė, o linksmutis Jo
nukas bėgioja po dirvą ran
kiodamas šiaudelius bei ža- 
garėlius ir mėto ugnim

Rainius bebėgiodamas pa
kėlė kiškį, suskalijo ir lei
dosi vyties. Kiti šunes, pa
stebėję kiškį, šoko bėgti 
vargšui už akių. Iš visų pu
sių pasigirdo rėksmai: “tu- 
lia kiškį, tulia kiškį, šunes 
kiškį veja!” Jonukas tyliai 
žiurėjo.

Kiškelis bėga, vingiuojas 
ir mąsto apie savo šeimyną, 
kad jo laiminga pati su ma
žyčiais vaikeliais ramiai gu
li atžalose, nežinodama, kad 
jis varge.

Visi žmonės sužiuro ir 
laukia tos valandos, kada 
šunes kiškelį sugriebs, bet 
šis suskubo įsprukti miš
kan.

Jonukas labai mylėjo kra- 
likus ir žinojo, jog jie pa
eina iš kiškių eilės, kaip pa
sakojo jam tėvelis ir gėrė- ■ 
josi kiškelio vikrumu.

J. R—kis;
“š.”

Taipgi žuvis.
—Mano brolis vakar bu

vo meškerioti.
— O kiek namo parnešė?
— Beveik tuziną.
— Ar mekšriukų?
Ne, “Fish stories”.
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ieškoti. Pavijo tris inta- 
riamus žmones ir po smar
kaus šaudymosi du liko 
suimti.

audrų pasekmes.
Nesulaukiama pigumo.Darbo sekretorius priešai kompanijas.Tėvai nesirūpina vaikais.

Didi vėsula pridarė daug 
blėdies.

Cleveland, Ohio. Šiauri
nėj valstijos dalyj siautė 
smarkus vėjas ir baisus 
sniegas dribo. Prisnigo 24 
pėdos giliai. Labai atšalo. 
Telefonu ir telegrafų vielos 
liko sutraukytos. Gatveka- 
riai turėjo sustoti. Orui pra
siblaivins imta gatvės va
lyti nuo sniego. 1.500 dar
bininkų ištisą dieną valė 
gatves. Vienas nedidelis na
mas griuvo po sniego sun
kumu ir vienas žmogus 
prie to žuvo. Išviso penki 
žmonės žuvo. Mokyklose 
darbas buvo sustabdytas. •J 

Gyventojai kentėjo del ne
galėjimo išvažioti pieną, 
duoną ir kitus valgio pro
duktus. Ant Michigan e- 
žero Siautė didi audra. Daug 
laivu nukentėjo.

Marquette, Mich. Per pa
starąją didžią audrą ant 
didžiųjų ežerų labai nuken
tėjo garlaiviai. Aršiausias 
likimas patiko didžiausijį 
garlaivi vardu Henry B. 
Smith. Jis su visais krovi
niais ir žmonėmis nusken
do ežere Superior. Neku- 
riose vietose atrasta sken
duolių ii- skeveldų nuo minė
to garlaivio. Garlaivis bu
vo prikrautas geležies ru
da. Uoste laukė dvi dieni 
audros nustojant; truputė 
lį vėjui apsistojus garlai
vis su .30 žmonėmis išplau
kė. Rado sau kapus indu- 
kusiose ežero bangose. Gar

laivis buvo padarytas iš 
plieno, buvo 565 pėdų ilgas, 
55 pėdų platus ir .30 pėdų 
gilus. Išplaukiant kapitonui 
buvo primyta ir nurodyta 
į baisų ežero bangavimą. 
Kapitonas labai buvo įsiti
kinės i laivo tvirtuma ir 
pasijuokęs iš perspėtoji], iš
plaukė. Ir rado galą. Gar
laivis prigulėjo Hawgood 
Transportation kompanijai.

Port Huron, Mich. Sulig 
vėliausių pranešimų per tą 
audrą žuvę apie 256 asme
nis. Nuostolių apie $5.000.- 
000. Išviso nuskendo 13 
didokų garlaivių. Daug šei
mynų atsirado baisiame pa
dėjime. Renkama tokioms 
šeimynoms aukos. Cleve- 
lande tam reikalui per dvi 
valandas surinkta buvo 
$23.180.

Vėjas buvęs labai smar
kus. Sulig vieno kapito
no spėjimo vėjas skrydo 75 
mylias valandoj. Sniegas 
taip tirštai krito, kad ka
pitonas garlaivio kaminų 
negalėjęs matyti, būdamas 
ant denio. Kuomet užėjo 
smarkusis vėjas, tai nebuvo 
jokiu budu galima užsilai
kyti ant denio. Tokios au
dros nebuvo buvę per pas
taruosius 21 metus.

Šiaurinėse valstijose prasi
dėjo medžioklė.

Madison, Wis. Per 20 
dienų šiaurinėse valstijose 
tęsis medžioklės sezonas.

Sudegė krautuvė, žmonės 
badauja.

Proctor, Vt. Šiame mie
stelyj sudegė kooperativi- 
nė krautuvė, iš kurios mie
stelio gyventojai apsirūpin
davo maistu. Po tos ne
laimės, gyventojams pri
truko maisto. Čia yra a- 
pie 2.700 gyventojų, dau
giausia darbininkų prie 
marmuro darbų. Nuosto
lių minėtas gaisras prida
rė arti $150.000.

Darbo sekretorius pasmer
kia kasyklų savininkus.
Seattle, Wash. Wm. Wil

son, darbo sekretorius, sa
vo kalboj prieš narius or
ganizacijos American Fe
deration of Labor pasmer
kė Michigano valstijos va
rio kasyklų savininkus. Jie 
skriaudžią ir bjauriai iš
naudoja darbiųinkus. Jis 
sakė, kad reikėtų apgarsin
ti darbininkų algas, darbo 
valandas ir kompanijos 
milžinišką pelną. Tai ži
noma but gerai. Visuome
nė matydama, kad kompa
nija turi nesvietišką pelną, 
geriau remtų darbininkų 
pusę. Valdžia vis labiau ir 
labiau šnairuoja ant kom
panijų. Be abejonės, iš da
lies prie to verčia ir dar
bininkų susipratimas. Žino
ma, ir reikalinga, kad di
desnis kompanijų prižiūrė
jimas turi but. Jei jos ne
būtų įstatymų varžomos, tai 
jos ir skuras nuo darbinin
kų nuluptų. Ateis laikas, 
kuomet valdžia paims na
gai) kompanijas. () tas bus, 
kuomet darbininkai išmoks 
paremti valdžią.

Didelis tvenkinys užbaigta.

Prasidėjo lapkričio 10 d. 
ir tęsis iki gruodžio 1 d. š. 
m. Medžiojama ant brie
džių. Tikimasi medžioklėj 
didžio pasisekimo. Tikima
si nušauti 10.000 briedžių 
per tą sezoną. Pernai Wis
consin valstijoj nušauta a- 
pie 6.000 briedžių. Šiemetai 
nebuvo miškų gaisrų ir a- 
čių tam priviso daug tų gy
vulių. Medžiojimui reikia 
gauti tam tikrus daleidi- 
mus. Tokių daleidimų gavo 
40.000 asmenų. Tame skai
čiuj yra ir moterių. Tose 
medžioklėse buna nemažai 
nelaimingų atsitikimų. Šie
met pačioj pradžioj žu
vo kelintas asmenų. Vie
no medėjo ties La Crosse 
pasidargino šautuvas ir la
bai pavojingą žaizdą gavo 
galvon.

Biwabik, Minn. Šioj val
stijoj medžioklė labai gu
viai prasidėjo. Vienas pa
šalinis žmogus nežinia ko
kio medėjo šuviu liko ant 
vietos padėtas. Nelaimin
gasis ėjo su dviem draugais 
geležinkeliu ir urnai dide
lė kulipka teko jo galvon. 
Šioj valstijoj ypač daug 
tikimasi primedžioti. Čia 
medžiojama ant dviejų vei
slių briedžių ir meškų. Miš
kuose yra apie vieną colį 
gilumo sniego ir tas daug 
geibsta medėjams.

Mėsa vis dar neatpinga.
Washington, D. C. Įve

dus naujus muito įstaty
mus, i Suvienvtas Valsti- 
jas ingabenama daug mė
sos ir galvijų. Kol kas, 
vienok, vis dar mėsa neat
pinga. Ligšiol ingabenta 
šion šalin 30.000.000 svarų 
mėsos. Apart to daug galvi
jų ingabenta. Truputėlį pa
piginta tik kratuvininkams, 
kurie po labai daug mėsos 
perka. Reikės dar daug 
milijonų svarų ingabenti 
kol ims mėsa atpigti. Nes 
šioj šalyj mėsos labai buvo 
pritrukę.

Ingabenamoji mėsa yra 
peržiūrima. Nedaug teran
dama sugedusios mėsos. Iš 
minėtų 30.000.000 svarų ne
įleista 5.000 svarų. Prieš 
įvedimą naujojo muito į- 
statymo visai mažai tebu
vo mėsos ingabenama

Nėra žinių, kiek ingaben
ta galvijų ligšiol.

Kaip mėsa, taip ir gal
vijai gabenama vien tik iš 
Kanados ir Meksiko. Iš Ar
gentinos negabenama del 
to, kad ten šiuo tarpu ran
dasi daug ligūstų galvijų.

Nuožmus plėšikai.
Beaver Fall, Pa. Trįs 

žmonės su kaukėmis inėjo 
pas P. Stakley anksti iš ry
to. Sugavę jį pririšo prie 
kėdės ir raudona geležim 
spirgino kojas ir reikala
vo pinigų. Kankino kol nepa
sakė, kur yra pinigai. Raddę 
$27.15 apmušė šeimininką i- 
ki to, kad tas apalpo o pa
tįs pabėgo. Atsipeikėjęs, 
pašaukė policija. Polician- 
tai tuoj leidosi budelių

Chatanooga, Teini. Ant 
upės Tennessee liko už
baigtas milžiniškas tvenki
nys. Per. devynis metus 
buvo budavojamas. Kašta
vo apie $10.000.060. Van
duo bus sunaudojamas ma
šinų varymui. Vanduo iš
vysto 121.000 arklių spė
kos.

Jaunos mergaitės apleidžia 
mokyklą ir eina dirbtuvėn.

Worcester, Mass. Šio 
miesto dirbtuvėse dirba 
virš 8.000 moterių. Dau
giausia dirba audiminėse 
dirbtuvėse ir išdirbime 
daigtų iš vielos ir metalo. 
Tose pramonės šakose už
darbiauja labai daug jau
nų mergaičių. 1910 m. čia 
dirbo 700 mergaičių, kurios 
buvo tik 14 ir 15 metų am
žiaus. O jau 1905 m. tas 
skaičius padidėjo 40%. Tos 
mergaitės neužbaigusios nei 
pradinės mokyklos eina į 
dirbtuves. Buvo aplanky
ta 214 šeimynų ištirti prie
žasties atėmimo mergaičių 
iš mokyklų. Pasirodė, kad 
neturtas nebuvo tam prie
žastis. Tėvai, kad ir pusė
tinai pasiturinti, siuntė, 
vienok, dukteris į dirbtuvę, 
o ne į mokyklą. Aplanky
tos šeimynos daugiausia 
buvo švedu, airiu ir ame- v z v

rikonų. Todėl aišku, kad 
labai daug yra tėvų sviete, 
kurie nesirūpina vaikų apš
vietimu.

BEWES MEKOS KURKĘS

m

SE

Mes jas dykai 
dalinam

Dėkonės dienosile kuris jų bus labai geras
pietums ir jei nori, tai gali gauti veltui. Tik 
išsirink sau naują siutą arba švarką mus 

drapanų skyriuje ir gausi riebią, sultingą kurkę 
uždyką. Tai proga, kuri suteikiama tik kartą per 
metus. Ar pasinaudosi ta proga, ai' imsi iš savo ki- 
šeuiaus grynus pinigus ir mokėsi už kurkę? Ver
čiau rytoj ateik pas mus ir apžiūrėk

Mus žieminiai 
OVERKOTAI

Gausi gerą, specialiai pasiutą švarką už $15. Mes 
gvarantuojame, kad snčėdysi ant kiekvieno pirki
nio. Siutai taipgi yra geros materijos, gero darbo 
ir teisingos kainos. Kiti gori siutai ir švarkai po 
$10 ir $15. Ateik, pirk geriausius drabužius, surė
dyk pinigus ir gauk dykai kurkę.

Adara Utarninku, Ket
vergi! ir Subatu vakarais 

teipgi Nedeliu rytais.
Didžiausia priemiesczio dra
bužiu ir čeveryku krautuve

Kampas Milwaukee ir Ashland Ave’s

HAMBURG AMERICAN 
LINIJA.

A.

Didžiausia laivų kompanija sviete. 
Plaukineja vien tiesiog tarp Boston ir 
Hamburg.

Laivai nesimaino — Dešimt dienose 
nuo uosto iki uosto.

žemos
Trečioji klesa.

ir Kainos 
$34

Tarpdėnis.
Tobuliausias išrenglmas — labai ge

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

HAMBURG-AMERICAN LINE.
607 Boylston St. Boston, Mass.

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

$9.75.

48c.

$8.95.

4. šis 
irias stalas, 
našomis į 

Tiktai

extra drūta 
Kitur po 75e.

6. ši ąžuolinė komoda su dideliu 
veidrodžiu ir penkiais dideliais stal
čiais, Kitur parduodama po $.12 pas 
mus

3. ši didelė, oda apmušta kano
pa, su drūtomis plieno sprendžinomis 
ir gerai padaryta, Kitur pardavinė
jama po $15. Pas mus tik

$8.48.

2. Si nepaprastai didelė spinta 
padaryta iš ąžuolo su dideliu veidro
džiu, dailiai išraižytas. Tiktai

$18.95.

1. Dideli virtuvės pečiai,gvaran- 
tuoti 20-čiai metu su visais prietai
sais, su lentyna ir gazo prietaisa, ge
ras virinai ir kepimui. Speeialė kaina

$39.75.

5. ši virtuvės kėdė 
ir gerai padaryta.

Pas mus

Halsted Furniture Co.
1956-1958 SO HALSTED ST. tarp 19 ir 20 gatvių 

SPECIALIS DĖKONĖS DIENOS PARDAVIMAS RAKANDŲ IR PEČIŲ.
Pinigai arba lengvi išmokesčiai. Puiki dovana visiems pirkėjams per tą pardavi
mą. Prisižiūrėk musų prekėms.

geras ąžuolinis 
su drūtomis 
letenai. Tris

S

UW1AL VMYERI

1
CtouqiintRSiyl p

HIRSoH, WEISBERY & Co.
Išdirbėjai

Pūko ir
Paduškų. 

Prikemša plunksnomis bei puiku pa
talines. Užsisakyt, kad butų prikim
štos paduškos taip kaip jus norit.

1715 S. Halsted St, Chicago.

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

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyči i ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me

tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Ra šyk adresu:

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

išt.rankih- 
kojomis, pa- 
extra lapai.
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Box III.

ANT PARDAVIMO.
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Tai

J.
Kai-J.

S.

atsišaukyte.

labai geroj ap- 
lietuvių Grand

Lee Park Avė.
Zatautis, Kasierius, 
D. No. 1 Box 171.

išsilavinęs.
reikalingas,

yra 
yra

Ucitiavičius, 
St. Waterbury, Conn.

už 6įį
atneša

iš-
na-

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JURGIO

pirmin., 
Avė., 
J.

be.
prie 
čios

Ieškau darbo prie 
vežimo už draiverį. 
ilgai 
toks 
tegu

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

Išdininkas, 
St.

seniems ir 
pradės kilnotis, o komitetai 

pusės svečius visame užganč- 
Su pagarba Komitetas.

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

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

Alex Cerbauskas, Fin Sekr., 
78 

Frank 
R. F.

Parsidtfoda pilnai gerai išrengta 
spaustuvė. Gera proga lietuviui. Tu
riu parduoti del kalbos nežinojimo.

F. Nartonovicz 
1755 W. 47th St.

kepėjo (bekerio) 
Tame darbe esu 

Kam 
tegu

Paieškai! brolio Antano Ueinavi- 
čiaus, kurs paeina iš Kauno g,. Uk
mergės p., Kupiškio v., 7 metai kai 
Amerikc 5 metai, kai buvo Roehes- 

iu didi reikalų, l’ats

Ant pardavimo Saliunas. Paraduo
dama labai pigiai.

Atsišaukit pas:
Win. Bartkus

1800 S. Morgau St. Kamp. 18 St.

Elzbietos Gajaus- 
Tekoraičiutė, paei- 
Raseiuių pavieto, 

Pavandenio par., Šu
mane apleido rugs. 

Buvau sužeistas dar- 
ligiu pasveikti. Turiu 
reikalų ir prašau pa-

ir Lie- 
šios Drau- 
yra geriau- 
piuigų. 
seniausia

lie- 
šin 
bus

Paskutine 
geros įmi
namas liu-

S. Tareila,
324 River St. Paterson, N. J.

(46-7)

Nauji Išradimai
Naudingi pramanymai, įvairiausi visokių 

daiktų pagerinimai, lengvi budai pačiam 
visokių daiktų pasigaminti, visokie 
žmonių sumanumo prajovai.

Tai yra vienas naujų skyrių, kurie Įvedama padi
dintame “Katalikė”, šis naujų išradimų ir visokių 
pramanymų skyrius, manome, bus y tin žingeidus ir 
naudingas musų skaitytojams. Šitame skyriuje skaity
tojai galės ir savo sumanumo vaisiais su kitais pasida

linti.

Kaip sutaisyti prakiurusį 
anglių viedrą.

Kada anglių viedras susi- 
devėja ir prakiura, galima 
jo dar neišmesti, nes gali
ma labai pigiai sutaisyti. 
Iškrapščius visą purvą ir 
gerai viedrą išdžiovinus, 
reikia gerai ištarpint asfal
to ir ištarpinus pilti ant 
prakiurusiu vietų. Paskui 
asfaltas turi gerai sudžiut.

Jaigu skylė viedre butų 
gan didelė, tai galime pridė
ti prie skylės blekutę. ir pil
ti viršun asfaltą. Pilant as
faltą, blekutę reikia prilai
kyti pagaliuku, o kai asfal
tas sudžius, pagaliuką nu
imti. Kada asfaltas bus kie
tai sudžiūvęs, galėsi viedrą 
naudoti angliams kaip nau
ją.

Prietaisas laikyti durims 
atidarytomis.

galima pasidaryti pačiam. 
Prie sienos, iki kurios duris 
atsidaro, ant grindžiu rei
kia prikalti užlenktą į sie
nos pusę blekutę, o duryse 
reikia intaisyti mažas kab
liukas toj vietoj, kur duris

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDž.ADMINISTRACIJA LIET. TEATRA.L Skoliname pinigus ant lengvų iš-
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA ŠV. L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI- lygų del pirkimo arba budavojimo

MARTINO. JA RAITELIU ANT TOWN OF Narių ant pirmo morgičaius (Mort-
Petr. Andrijauskas, pirm., LAKE. gage) su peržiūrėjimu visų -popie-

918 — 33rd St. Jonas Klimas, Pirmsėdis. rų.
Juoz. Szidlauskis vice-prez. 1853 W. 45 St, Su godone,

948 W. 35 Place Vincas Petkeviče, Pagelbininkas Kaz. Katutis, Prezidentas,
Ant. Kasparas, Prot. Raštin. 4403. S. Honore St. . 710 W.. 18th St.

3416 Auburn Ave. V. Szarka, Prot. Rast. J. P. Ewaldas, Sekretorius,
D. L. Kadzievski Fin, Sekr., 4540 So. Honore St., 3247 Emerald Ave.

1909 W. 20th St. Jonas Barkauskis, Fin Sekret. Phones:—Yards 2716 — Wabash 200.
Mart. Kadzievskis, Kas. 4628 So. Wood St. M. J. Tananevicze, Kasierius.

2118 W. 20th St. V. Jasulaitis, Kasierius. 670 W. 18th St.
REŽISIERIUS TEATRU, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

Bct kaip tik jis padavė tą 
ženklą, orą tuojaus visai 
nustojo pumpuoti. Ką dary
ti? Šlemanas buvo 22 pėdų 
gilumoj po vandeniu ir jau 
pradėjo alpti.

Atėjo jam galvon mintis: 
gal pumpuoto j as sumaišė 
ženklus. Tai jis tuoj pada
vė ženklą, kad visai nusto
tų pumpuoti orą. Tąsyk 
pumpuotojas tuojaus pra
dėjo kuosmarkiausia pum
puoti. Tikrai, jis buvo su
maišęs ženklus. Kad nebūtą 
atėjus ŠI emaliui ta mintis 
galvon, jis butų radęs po 
vandeniu mirti.

Gyvuliai galima paskersti 
elektra.

Francijoje Nantes miesto 
skerdykloj 
Dr. Leduc išbandė 
budy, kaip skersti gyvulius 
su elektra. Jis praskilto gy
vuliui dvi vietas: vieną kak
toj, antrą ties užpakaliu. 
Prie vienos ir prie kitos 
vietos pridėjo dvi priešin
gas elektros srioves. Šimto 
dešimties voltu tekėjimo už
teko gyvuliui užmušti ant 
dietos, nors gyvulys buvo

prieina prie' blekufės/’K'ab-'liibai" didėlis.“ Toki skefdi- 
lilikas turi būti tokios rū
šies, kad priėjęs prie bleku- 
tčs pats pasikeltą ir vėl nu
sileistą už blekutės užlenki
mo. Toki kabliuką galima 
nusipirkti už 5 centus. Kad 
patogiaus butu atidaryti, 
galima kabliuką sujungti 
Virvute su durią klemka.

mo budę, gal su laiku Įves 
ir visur.

AUKOS TAUTOS NA
MAMS.

Geras lašinimas iš bu
teliuko.

Kad gerai išlašiiiti iš bu
teliuko vandeni ar vaistus 
lašas po lašui, galima taip 
padaryti: Reikia paimti 
švarų dratą ir susukti į vir
vutę, taip kad ta virvutė 
butų ilgesnė už buteliuką. 
Tą susuktą dratą reikia į- 
kišti į buteliuką ir išsikišu- 
sį galą užlenkti tiesiu kam
pu. Pakreipus buteliuką, 
skystimas lašės pagal dra
tą gražiais lašais. Tik taip 
negalima lašinti tokių 
skystimų, kurie ėda metalą.

Kaip kitą syk išgelbsti gy
vastį nors ir nedidelis 

sumanumas.

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

1853 W. 45th St.
Joseph J. Jusčius Pagelbinin. 

1765 Ogden Ave.
Frank Rauba, Raštininkas 

6064 Lafayette Ave.
Jurgis Brazauekas, Fin. Rast., 

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

4600 S. Paulina St.

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

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

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

Draugija ‘,Dailydės“ laiko savo 
susirinkimus kas po pirmam pirma 
ketverga ir po 15 pirma ketverga 
vakare I. Mikalaujuno svetainėje po 
No. 2334 So. Leavitt St. Kampas 
23 Pl. 7 vai. vakare.

(36-49)

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

Po Teatrui bus “LĖKIOJAN- 
TI KR AS A”, ir PUIKUS BA
LIUS, kur visi galės smagiai pa
sišokti ir pasilinksminti. ..

Su pagarba
(45-46-47) KOMITETAS.

Parsiduoda* — Grosernė ir bučiai'- 
nė su 6 ruimų gyvenimu labai gero
je lietuvių, čekų ir kitų tautų ap
gyventoje vietoje. Biznis per 25 me
tus gerai išdirbius gerame padėji
me ir turi visas vlgadas: elektros 
fanas, reglsteris, bankas, telefonas, 
geras arklis, pakinktuvai, vežimas— 
visa kas nauja ir gerai įtaisyta. 
Pardavimo priežastis: draugų nesu
tikimas. Kreipkitės adresų:
627 W. 18th st., kamp. String st., 
Telefonas: Canal 3739 Chicago, Ill.

(40-46)

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

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

425 S. Grant St.
J. Ažis Pagelbininkas, 

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

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.,

PUIKUS METINIS BALIUS
Parengtas Draugystes Nekalto Pra

sidėjimo šventos Marijos Panos. Se- 
redoj, 26 d. Lapkr. (Nov.) 1913 m. 
Švento Jurgio Svet., 32ud PI. ir Au
burn Ave Balius prasidės 6 vai. va
kare. Inžanga 25 centai Ypatai.

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

KOMITETAS

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. Inžangą 15c. 
porai. Visi nuoširdžiai kviečiama at
silankyti.

(46-7)

Parsiduoda bučernė ir grocernė 
Kenoshoj, Wis. Stovi labai geroj, biz- 
niavoj vietoj lietuvių apgyventoj. 
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.J Kenosha, Wis.
(46-7)

buvęs ir gerai
darbininkas :

kreipiasi pas:—
Julijonas Vilnius,

10501 E. Curtis Ave., Chicago, 111.
(46-7-8)

ADMINISTRACIJA DR-STĖS 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

J. Pelekas, rašt.
1802 W. 46th St.

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

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

ADMINISTRACIJA L. «. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

Gerbiama jai amerikiečiu 
lietuviu visuomenei, ypač 
tiems, kurie dėjo aukasTaut. 
Namams statyti Vilniuje, 
šiuo turime garbę pranešti, 
kad musu kelionės laiku po 
lietuviu naujokynus Ameri
koje mums pasisekė surink
ti 23.722.45c., už kurias iš 
gilumos širdies visiems au
kotojams tariame ačiū’!

Lai gyvuoja Amerikos 
lietuviai!

Dr. J. Basanavičius,
L. Mokslo Dr-jos pirm. 

Martynas Yčas,
Liet. ats. valst. durnoje. 

Ant garlaivio “Imperator”. 
Lapkričio 5 d., 1913 m.

KLAIDA, KURI ATSI
ĖJO $2.500.000.

Keliatą metą atgal, kuo
met Amerikos kongresas 
svarstė muitą klausimą, nu
sprendė, kad įiekurie daly
kai eitą be muito. Tarp to
kiu buvo be muito leidžia
mi vaisiniai medeliai sodini
mui. Angliškai buvo parašy
ta: “all foreign fruit- 

” Klerką, perrašinė-

Pratiesiant per didelę li
pę tiltą, prisieina nemažai 
dirbti pasinėrus po vande
niu. Pasinėrusiam po van
deniu žmogui turi but nuo
lat pumpuojamas oras.

Tiesiant tiltą Toledo m., 
Ohio valstijoj, dirbo po van
deniu naras H. Šlemanas. plants.
'Jo pagelbininkas, kurs puiii-i damas, vietoj brūkšnelio (-), 
pavo orą, vieną dieną nebu- padėjo skirsneli (,r) ir išėjo 
vo darbe. Tai paėmė kitą šitaip: “all foreign fruit, 

plants.” Per nekurį laiką 
klaida nebuvo patėinyta ir 
vaisiai 
muito. Aprokiiojaina, 
per tai nustojo valdžia 

I $2.500.000.

pumpuoto ją, mažai prityru
si. Nusileidęs po vandeniu 
Šlemaiias dirbo ir po tūlam 
laikui pajuto, kad oro mažai 
beateina. Jis padavė ženklą, 
kad pumpuotą daugiau oro.

buvo leidžiami be 
kad

“KATALIKO“ KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Avo.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
* MATEUŠO APAŠTALO.

Ben. Butkus, Pirm. 
840 W. — St.

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

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

Antanas Kasparaviez 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. Sckr., 
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- 
BARRE, PA. x

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.

. 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-pirmin. 
3247 Emerald 'Ave.

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 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 Rokus, Iždininkas. 
138 S. Meade Str., 

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lano 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Mantvila, Maršalka. 
192 Almond lane

PASKUTINIS DIDELIS BALIUS
Prieš Adventus Dr-stės Visų šven

tų atsibus Ketverge, Lapkričio 27 
d. 1913 m. Padėkavonės Dienoje 
“Thanksgiving Day” M. Meldažio 
Svet. 2242 W. 23rd PI. Pradžia 6 vai. 
vakare Inžanga Porai 25c

Užkviečiame visus lietuvius ir lie
tuvaites kuoskaitlingiausiai atsilankyti 
j šitą paskutini Balių prieš Adven
tus, nes kiekvienas čia atras įvairių 
skanių gėrimu o jau ką apie inuzy- 
kę tai nėra nei kalbos, nes pargaben
ta iš pat Vilniaus ir kad užgrajįs tai 
net pačios kojos jauniems, 
mažiems 
iš savo 
dins.

Paieškai! pusbrolio Jono žydelio. 
Paeina iš Vilniaus g. Trakų p., Val
kininkų p., Pasaltų k. 24 metai kai 
Amerikc. Taipgi paieškau Mikolo 
Ccnkaus. Paeina iš Trakų p., Varė
nos p., Aleksandravo kaimo, 24 me
tai, kai Amerikc. Paskutinį laišką 
rašė iš Cleveland, O. Pats ar kiti ra
šykit.

POPIERIAI LAIŠKAMS RAŠYTI.
Popieriui laiškams rašyti su viso- 

iais gražiais pasveikinimais ir su 
tam pritinkančiomis dainelėmis, su 

Jkinėmis kvietkomis ir su visokiais 
aveikslėliais. Parsiduoda labai pi

giai. Kas prisius 25c. pačtos markė
mis, aplaikys 12 popierų su konver- 
ais ir dar pridėsiu dovaną, labai gra

žią staiuelę Kristaus užgimimo, išlei
džiamą ant pavydalo altorėlio, vertės 
25c. Už $1.00 duodu 6 tuzinus popie
rų. Reikalaujam agentų ir duodam 
gerą uždarbį.

Adresuoki!:
K .J. Intas,

Box 73 Chicago. 111.
46-49)'

Paieškau draugo Vladislovo Dubine- 
kio Kauno g., Kauno p. Veliunos p., 
Pehičių k. Gyveno Pittsburgc. Noriu 
susirašyti.

Antanas Cvirka, 
153 Moultro St. Pittsburg, Pa.

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

Kaz, Vaškevičius, 
184 New York 

Newark, N.
M. Akialis, Išdininkas, 

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

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.

KVIEČIAME:
Į dideli, nepaprastai Įdomų “Vaka

rų“! “Jaunų Lietuvių Amerik. Tau
tiškas Kliubas“, Ketverge; Lapkri
čio (November) 27 d., 1913 m. (Padė
kavonės dienoje), “šv. Jurgio parap.“ 
Svetainėje 32 PL, Auburn Ave., ren
gė iškilmingų pokylį. Bus vadinama 
Br. Vargšo 4rių aktų drama “Gadi- 
nės žaizdos“,., Po. vaidinimui kon
certo skyrius: Choras, Solistai ir t. t. 
Pabaigoje linksmas balius — pasi
linksminimas.

Prie vakaro rengiamasi stropiai ir 
norima surinkus pačias stiprasias jė
gas, atlikti kuosažiningiausiai ir už- 
gančdnti kiekvienų atsilankiusį sve
čių. Pasitikime kad musų malonus 
jaunimėlis, nepraleis puikios progos 
ir atsilankys apvertintu musų triū
so. Mes-gi kuoširdiugiausiai visus už- 
kvicčiuine!

ter, N. Y . Turi
ar kiti rašykit.

Tamošius
681 N. Riverside 

(47)

Lietuvių domai.
Per šešis metus nebuvo jums pra

nešta apie namų statymo ir taisymo 
reikalus. Kurie manote naujus na
mus statyti arba senus taisyti kreip
kitės pas mane. Darbas jums bus at
liktas sulig kontrakto ir sulig jųsų 
noro. Tikiu kad dauguma jau žino 
pasekmingą kontraktorių.

S. Markūną, , 
1725 W. 47 St., Chicago, Ill. 
Telephone Yards 4389.

(46-7-8-9)

Telephone Yards 2750

Pirmos klesos karčema.
Turiu geriausiu gėrimų, 

tai net iš pat Kauno, 
jomh, 
liais, 
koma

o cigarai, 
Salė veseli- 

r’ia pauedė- 
mo- 

8:00

susirinkimams.
utarninkais ir ketvergais 
šokti. šokiai prasideda

936
T. Radavičia,

W. 33 St., Chicago, III.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKIT PINIGUS!

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

Nauja 50 Serija prasidėjo Ketverge 
Lapkričio (Nov.) 6 1913. Susirinkimas 
atsibuna 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 
tuvaites prisirašyti prie 
gijos (Spulkos), nes tai 
sis būdas del suččdijimo 

ši Dr-ja (Spulka) yra
visų lietuviškų Spulkų Chicagojc.

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

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

Su godone,
Ben. Butkus, Prezidentas

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

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

Didelis Metinis Rožinis Balius
Parengtas Dr-stės šv. Franciškaus 

Seraf. Atsibus Nedėlioj, 23 d. Lap
kričio (Nov.), 1913 m. 'Hoerber’s sve
tainėje 2131-35 Blue Island Ave. tar
pe 21 ir 22 gat. Balius prasidės 4-tą 
valandą po pietų Įžanga 25c. Porai.

Maloniai užkviečiame visus Lietu
vius ir Lietuvaites kuonoskaitlingiau- 
siai atsilankyti ant musų Didelio Me
tinio Rožinio Baliaus, o užtikriname 
jog nesigailėsite. Bus visokių skanių 
gėrynių kvepeučių cigarų ir puiki 
muzykė. Užkviečia visus,

(46-7) KOMITETAS.

Paicškau pačios 
kieuės, po tėvais 
na iš Kauno g., 
Kaltinėnų vai 
Rainiu sod. 
(Sept.), 23 <1 

Dabar I 
jos didi
ar kitų atsišaukti adresu.

Jonas Gajauskas,
542 Westville,

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

lietuvių reikalus.
"DRAUGAS" atsieina metams S2, puse! m. $1 
Užsieniuose metams S3, pusei met) at.SO 

Rašydami laiškus adresuokite 

DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, III.

PUIKUS KALAKUTINIS BALIUS.
Dr.jos šv. Matenšo atsibus Ketver

ge lapkričio 27 d. Padėkavonės die
noj S. m. Freiheit Turner saloj 3421 
S. Halsted St., Prasidės 5 vai. po 
tų.

Užkviečiame 
tuvaites, 
musų
paskutinis prieš 
proga pasilinksminti, 
zikos galėsit šokti 
guos. 1

Taupykite pinigus!
TEMYKIT LIETUVIAI!

“Lietuva’* Paskolinijirno ir Namų 
Statymo Draugija {Spulka). ;

40 Serija prasidėjo Utarniakc Lap
kričio (Nov.) 4 - 1913. Susirinkimai at- 
sibuna kas Ųtaruinkas 8tą vai. va
kare Dom. šomaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatves.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po. kele
tu akcijų į mokant po keliui ■ cen
tus arba dolerius į savaitę, gauna 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožnas akcija užsibaigia už 6Į4 me
tų ir atneša $100.00.

Todėl 'kviečiame Lietuvias ir Lie
tuvaitės pTiirašyti. ............

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

visus lietuvius ir 
vedusius ir nevedėlius 

iškilmingau balinu.
adventų. 

Prie 
i kad ir 

Nepamirškit dienos.
47-8).

PUIKUS BALIUS!
“Strumilos Brolių“ svetainėje 23 

Lapkričio 1913 m. “Lietuvių Jau
nuomenės Pasilinksminimo Kliubas”, 
rengia iškilmingiausią puotą-balių. Už
kviečia vistis be išimties.

“L. J. P. .K“ Komitetas.

4-TAS DIDELIS TEATRAS IR 
BALIUS!!

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

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

PARDAVIMUI.
Parsiduoda namai su saliuuų ir 

laisuiu labai geroj vietoj, lietuvių ap- 
gyventoj. Namai turi du gyveniniu 
ir butų prie saliuuo; raudasi ant 
kampo. Rendos neša $90 į mėnesį. 
Saliuno visi iutaisymai kuopuikiausi. 
Viskas geroj tvarkoj. Saliunas at
neša didelį pelną, šitie namai su sti- 
liuuu parsiduoda tik todėl, kad sa
vininkas išvažiuoja Lietuvon, 
na $12,000. Sužinoti.

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Dept.

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

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

Kas nori pirkti tai
TANANEVIC SAVINGS. BANK 

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

PARDAVIMUI.
Pirmos kliasos rakandas (forni- 

čius) parduodame dėlto kad turimo 
jiems mažai vietos. Kas,pirks, gerai 
pelnys. Kas nori pirkti tegul kreipia-' 
si adresu:

A. Tuma,
3428 S. Halsted St. Chicago, IU.

2 KATALIOGAI DYKAI!
Ųję.| lietuviškų KNYGŲ nuo 
• *^7 seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klcrnctų ir 1.1.

Rašant nikn laiškų, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, arabu kartu? 
Reikalingi knygų platintojai-aįen- 
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS
903 W. 33rdSL CHICAGO, ILL.

15
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