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HUERTA NĖRA NUOLANKUS
Kritikuoja prezidentą

Rusija ginkluojasi
Caruko nelaimes.

HUERTA NENUSI
LEIDŽIA.

Ir konstitucionalistai prieš 
Suvienytas Valstijas.

Andai, seredoj, pradėjo 
savo posėdžius Meksiko 
naujas kongresas. Kadangi 
to kongreso atstovai išrink
ti nesenai prezidento rinki
mu metu ir kad tie rinki
mai buvo atlikta nelegaliai, 
Suvienytu Valstiją valdžia 
kaip paties Huerto, taip ir 
kongreso nepripažįsta tei- 
sotu. Tečiau Huerta to vis
ko nepaisydamas kongresą 
sušaukė ir tasai pradėjo sa
vo darbus.

Susirinkus kongresui, Hu
erta kaipo prezidentą^ ir 
diktatorius, anan pasiuntė 
savo pranešimą, kuriame iš
rodė, kodėl jis negalįs pa
sitraukti iš prezidentystės, 
ko reikalauja ypač Suvieny
tos Valstijos. Jis savo pra
nešime sako, kad Meksikai 
šiais laikais yra reikalinga 
stropi ranka ir jis manąs 
ten neužilgo Įvesti tvarką. 
Tečiau tą šalį jis “tvarko” 
bene jau metai ir nėra ma
toma ten jokios tvarkos.

Iš to paaiški, kad Huerta 
nieko nedarąs iš Washing- 
tono grąsinimą. Viename 
susiėjime dar turėjęs išsi
reikšti, kad Suvienytos 
Valstijos tik tyčia grasinan
čios, nes jos nckuomet ne
turėsiančios drąsos paskelb
ti Meksikai karą! Tai kogi 
daugiau reikia? Tikra pro
vokacija! Pasirodo, kad Hu
erta vien tik tyčiojasi iš 
Suvienytą Valstiją.

Suvienytą Valstiją pa
siuntinio Hale konferenci
ja su konstitucionalistą (re- 
voliucionistą) vadu, gen. 
Carranza, tomis dienomis 
staiga pertraukta ir gen. 
Carranza tuoj iš Nogales 
iškeliavęs pas savo armiją. 
Kokia yra priežastis to 
staigaus konferencijos per
traukimo, nėra žinoma, bet 
manoma, kad Carranza ne
norėjęs atsakyti į nekurtuos 
svarbesnius klausimus, pa
statytus jam Suvienytomis 
Valstijomis. Iš to pasirodo, 
kad Suvienytas Valstijas 
ignoruoja ir konstituciona- 
listai. Ir jie mano stoti prie
šai, jei kartais Meksikai! į- 
siveržtą Suv. Valstiją ka
riuomenė. Jei jau taip, tai 
su Dėde Samu yra visai 
prastai. Negali ir neturi 
drąsos suvaldyti savo kai-

tnyną, kur liejasi kraujas! 
latakais. j

Nieko indomaus Washin-: 
gtono valdžia dar nenu- , 
sprendžius kas link Meksi- ‘ 
ko. Tečiau iš ten amerikie- j 
čiai būriais kraustosi, bėga i 
i Suvienytas Valstijas. Tur
būt pramato sau neišvengti- 
iią pavoją.

Europos valstybės pa- 
siunčiusios i Meksiko pa
kraščius savo karo laivus, 
kadangi neužsitikinčios Su
vienytoms Valstijoms. Vie
ną karo laivą prisiunčius ir; 
•Japonija.

Konstitucionalistai paė
mę miestą Topic ir nutrau
kę į Tampico provinciją. 
Jie šiais laikais kontroliuo
ja sekančias provincijas ar
ba valstijas: Sonora, Du
rango, Chihuahua, Caohui- 
la, Nuevo Leo,
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skelbsiąs dukterį Olgą.
Rusijos sosto inpėdinis, 

carukas Aleksiei, neturi 
laimės. Jau aiškiai matoma, 
kad ant jo gyvasties tyko 
ir patįs namiškiai.

Andai carukas važinėjosi 
automobiliu. Pastarasis at-

Į pakelyj stovintį 
iškritęs 

apsidan-

si mušė 
stulpą ir carukas 
laukan. Truputi 
žęs.

Patsai caras jau aiškiai 
matąs, kad jo šeimyną per
sekiojančios Įvairios nelai
mės ir nesmagumai. Kas 
aršiausiai, kad jam nėra ko 
palikti savo sosto inpėdiniu. 
Pasakojama, kad gangreit 
carukas mirsiąs, jis sosto 
inpėdiniu paskirsiąs dukte
rį Gigą. Tai busianti penkta 
carienė Rusijos soste. Tam 
tikslui jau ruošiama ir ma
nifestas, nes caruko gyveni
mo dienos esą suskaitytos. 
Bet Rusijoje tie dalykai 
skelbti aštriai uždrausta.

ŠIŲ LAIKŲ ŽAIZDA.

del mėginę susirinkimą per
traukti. Salėj gimę baisiau-

Tamanli- Ri sumišimai, paskui mušty- 
pas, Sinaloa. Be to, neku-įnės. Policija pagaliau 
rias valstijas perpus 
užėmę. Visa provincija 
orero randasi zapatistą 
koše.

ĮSl- 
yraįmaišius ir susirinkimą per
ėjų- traukus.

Valstiją piliečiams, keliau
jantiems į Rusiją. Tasai 
traktatas pertraukta anais 
metais agituojant žydams,

atsiradusiu ant ją stovyk
los. Norints skraidę gana 
augštai, bet kulipkos juodu 
pasiekę. Vos pusgyviai su-

ran-

POLITIKINĖ DVIKOVA.
Norėta atkeršyti už 

įžeidimą.

džia nenori pripažinti ir 
leisti jiems Rusijoje gyven
ti. Bet abejojama, vargiai 
Rusijos biurokratai sutiks 
su tuo reikalavimu.

KRITIKUOJA WILS0NĄ.
Taftui nepatinka Wilsono 

politika.
Buvęs Suvienytą Valsti

ją prezidentas Taft nesenai
Andai Paryžiuje butą dvi- Brooklync, N. Y. laikęs kal- 

armijos bą apie Filipinų salas ir aš
triais žodžiais nupeikė pre
zidentą Wilsoną, kuris nu
sprendęs Filipinams suteik
ti autonomiją. Taft pasakė, 
kad jis tas salas puikiai pa
žįstąs ir žinąs labai gerai, 
kad tą salą gyventojai dar 
nepriaugę prie autonomijos, 
kurią noris suteikti Wilson, 

labai: Tasai autonomijos paža-

kovos Bulgarijos 
poručninko Torkovo su 
Francijos armijos poručnin- 
ku Breytmeyeru, pagarsė
jusiu kovoju. Toji dvikova 
yra politikinė. Torkov spe
cialiai buvo pasiustas Pary
žiun, kad pavadinus dviko- 
von franeuzą rašėją 
kuris, aprašinėdamas buvu
si Balkanuose karą 
apjuodino Bulgariją, pava- i dėjimas galįs atvilkti toms 
dindamas bulgarus barba- saloms liūdnas 
rais, o turkus išteisindamas Ten gali išnaujo gimti bruz- 
ir girdamas. Kadangi pats 
Loti dvikovon negalėjo sto
ti, nes senas, savo vieton 
pastatė tatai poručninką 
Breytmeycrį ir šis Torkovą 
skaudžiai sužeidęs.

Argi dabar nuo to pa
lengvėjo Bulgarijos arini-1 
jai?

Loti,

pasekmes.

dėjimai ir maištai, kuriu 
numalšinimui prisieis pa
naudoti kariuomenę.

Pagaliau ir pats Wilson 
—-pasakęs Taft — persitik- 
rįs, kad peranksti apie au
tonomiją kalbama, kad ant 
salą yra labai maža inteli
gentijos.

ATEIVIJA DIDINASI.
Ir amerikiečiai kas metai 

būriais lanko Europą.
Sulyg imigracijinio biuro 

statistiką, ateivija iš Euro
pos į Suvienytas Valstijas 
nuolat didinasi. Šiemet rug
sėjo mėnesyj atkeliauta 

,209.076 ateiviu. Iš to skait-

PRAMATOMA NAMINIS 
KARAS.

Nenori autonomijos.
Irlandijoje laukiama na

minio karo. Provincijos UI-j liaus sugrąžinta atgal 2.337 
ster gyventojai angiai tau • ateiviai.
karau jau rengiasi. Jie bi- Daug europiečiu keliauja 
josi, kad toji autonomija ją į Ameriką, bet daug ir anie- 
nenuskriaustą. Kadangi Ir-■ skiečių kas metai lanko Eu-
landijoje visą galybę ranko
se laiko airiai, todėl jie ma
no, kad airiai juos paverg
sianti ir ištautėsianti. Gi 
jie esanti anglai ir tokiais 
norį visados palikti.

Bet, rodos, ją pastangos 
bus tuščios, nes jei valdžia 
suteiks Irlandijai autonomi
ją, tai mokės ir pajėgs aną 
apsaugoti nuo priešininką 
pasikėsinimą. Menkus žino
mą būrius mokės suvaldyti.

ropą, kur praleidžia milži
niškas pinigu sumas. Rug- 
sėjyj iš Europos sugrįžo 50.- 
057 amprikiečiu turistą, ku
rie ten vasarą praleido. Ap
skaitoma, jie ten palikę ma
žiausiai pusantro šimto mi
lijonu doleriu, arba dar ir 
daugiau. Į Europą keliauja 
vis tai turtingi žmonės ir 
mokslininkai.

KRITIKUOJA VALDŽIĄ. 
Darbininką vadovas kursto 

darbininkus.
Pagarsėjęs Anglijos dar

bininką vadovas Larkin ne
senai kalbėjęs į susirinku
sius darbininkus vienoj 
Londono salėj. Tūkstančiai 
žmonių klausę jo išvedžioji
mą. Larkin tiesiog plūdo 
valdžią, ir niekino visos 
Anglijos valstybės tvarką. 
Susirinkusieji studentai to-

Bet 
ma,

NORIMA ATNAUJINTI 
TRAKTATAS.

visupirmu reikalauja- 
kad Rusija pripažintų 

pasportus.
Iš Washington o rašoma, 

kad prezidentas Wilson tu
rįs viltį išnaujo atnaujinti 
pertrauktą pirklybinį trak
tatą su Rusija. Be to Wil
son manąs, kad Rusija pri- 
pažįs amerikoninius pas
portus, išduodamus Suv.

PAŠAUTA LAKŪNAI.
Morokkanų kulipkos juos 

sunkiai sužeidžia.
Morokke karas hispanų 

su tenaitiniais gyventojais 
nuolat tęsiasi ir, regis, ne
greit jis galės pasibaigti. 
Gyventojai jukino bildu ne
nori pasiduoti hispanams- 
užpuolikams ir nuolat šau
niai su jais kariauja. Tomis 
dienomis du hispanu oficie- 
riu pakilę lakstytuvais, kad 
apžiurėjus morokkiečiij ar
mijos stovį, ir netrukus a- 
budu liko pašautu, kuomet

GENERALIS STRAIKAS 
RUSIJOJE.

65.000 darbininku pametė 
darbus.

Peterburge ir kituose di
desniuose šiaurinės Rusi
jos miestuose gimęs genera- 
lis darbininką straikas. Lig- 
šiol straikuoja 65.000 darbi
ninku. Manoma, straikinin- 
ką skaitlius pasidvigubį- 
siąs.

Tuo tarpu apie riaušes 
nieko negirdima. Bet val
džia darbuojasi. Straikinin- 
kus būriais uždarinėja į ka
lėjimus..

Nėra tos savaitės, kad ne
išgirstom apie gyvąją pre
kių pirklių areštavimą Eu
ropoje. Ypatingai žydai tu
ri koki tai stebėtiną patrau- 
kimą prie to reikalo, tary
tum, tuo bildu jie trokštų 
iškovoti kokią tai pagarbą 
savo visai rasei, kuri esanti 
seniausioji ir kilčiausioji vi
same sviete. Toji pirklyba 
visose valstijose uoliai nai
kinama. Tuos pirklius gau
do policija, anos agentai, 
slaptieji detektivai, emigra
cijos viršininkai, pagaliau 
tarptautinė policija, tečiau 
sugaudyti ir išnaikinti jo
kiuo budu negali.

Gi tą pirkliu pilna visur. 
Bet daugiausia Austrijoje. 
Vienus suėmus, anų vieton 
atsiranda kiti. Ir tas visas 
šelmiškas transportas tan
kiausiai, su mažais išėmi
mais, nuolat skiriamas A- 
merikai, tai laisvai ir mora
liai šaliai. Šioj gi šalyj ne
kalti darbininkai jei no dar
bais smaugiami, tai kalėji
muose bile už ką kankina
mi, kad tuo tarpu mitrių 

A r )•• • 1 ... m i i o £.vvųjų prekių pirklių polici-Mongoliia ir kiti. Todėl Ru- . . . 1.. :J1V. .... . ja nesugaima ir nei nemanosijos valdžia persitikrinus, • ... ,. TTv ,, •'. .. l,.,. . ją panaikinti. Uz tikruosius
1 . Į pirklius kaltininkus tan7

i čia nukenčia, nie
kam nekalti žmonės, būtent, 
tik nužiuromieji.

Ten pat senutėj Europoj 
teismai irgi kasžin kodėl su
kliurę. Suimtuosius tuos ne
dorėlius nubaudžia arba pi
nigais, arba keliomis savai
tėmis kalėjimo.

Su tais nenaudėliais tok
sai švelnus valdžių pasiel
gimas ją skaitlių tik dar 
labiau daugina. Ir jie savo

Ar kartais tik neatsinau- 
jis revoliucija ir nepasku- 
bįs Romanovams galo.

RUSIJA GINKLUOJASI.
Skubinai didina armiją.
Nesenai buvo tvirtinama, 

kad durna dar šią žiemą pri
busianti valdžios projektą 
kas link sutaisymo milžiniš
ko karo laivyno. Tečiau da
bar 
kad 
siąs 
kui.

iš Peterburgo rašoma, 
laivyno projektas bu- 
paliktas tolesniam lai- 
Šią žiemą užuot to pro-

bėtas armijos padidinimo 
klausimas. Mat, trumpoj 
ateityj pramatoma karas su 
Austrija, gi Rusija neturin
ti tam tikslui atsakomos ka
riuomenės, o ir tos nesama 
perdaug. Re to, Rusijai esą 
reikalinga milžiniška ka
riuomenė savo viduriniams 
reikalams, kur nekurtos tau
tos imą vis labiau smarkau
ti ir kai-kurios mėgįs nuo 
Rusijos atsimesti. Pagaliau 
Rusijai reikią saugoti už
griebti kraštai, kaip tai 
Kaukazas, Turkestanas,

patobulinimas esąs svarbos- ! .1 . .... v . . . kiaušiainis daiktas uz karo laivvna.,
Tuo tikslu tatai sumanyta 
prailginti tarnystą keliais 
mėnesiais ir padidinti armi
ją nors pora šimtą 
tūkstančiu kareiviu- Kuo
met tasai projektas busiąs 
įvykintas, busią pagalvota 
ir apie karo laivyną.

CARUKAS NETURI 
LAIMfiS. 

Jis iškrito iš automobiliaus.
Sosto inpėdiniu caras pa- amato anaiptol nepameta.

1
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LIETUVIAI AMERIKOJE
^KEISTAS MEILĖS APSI

REIŠKIMAS.
Vyras 25 metų Įsimylėjo i 

i 12 metų mergaitę. Negalė
damas apsivesti su ja, per

šovė ją ir pats nusišovė.
Scranton, Pa. Nepapras

tas, tragiškai užsibaigęs, ro
mansas čia buvo užsimezgęs. 
Mikolas Marcinkevičius, gy
venęs pas Ignų Rėklaitį, įsi
mylėjo į jo 12 metų dukterį 
Oną. Žinoma, apie apsivedi- 
mų negalėjo būti nei kalbos. 
Kadangi jaunikis neslėpė 
savo jausmų ir dažnai teik
davo mergaitei dovanų, tai 
galop tėvai pareikalavo, kad 
jis išsikraustytų iš jų na
mų. Turėjo sutikti išeiti. 
Lapkričio 13 d., kuomet jis 
pasirengė išeiti, jis įsivilio
jo mergaitę savo kambarin, 
pagriebė kairiųjų rankų, o 
dešiniąją šovė iš revolverio 
į kirkiančią mergaitę. Vie
na kulipka sužeidė tik ran
kų pirščiukus, antra gi pate
ko galvon. Po to pats sau 
paleido kulipka smilkiniu ir 
ant vietos krito. Įbėgusi 
motina 
dusi.

lietuvio kunigo, parapijos 
reikalai nėjo kaip reikiant. 
Žmones aukojo bažnyčiai 
nenoromis. Dabar, atvykus 
kunigui, darbas eina guviai. 
Suma sparčiai auga. Daug 
aukoja ir iš kitų miestelių. 
Čia pat yra lietuvių 
800.

apie

AU-ŠV. ANTANO DR-JA 
KOJO $10.50 TAUTOS N. 
Mirė jauna moteriškė. Pa

daužų darbai.
Hudson, N. Y. Lapkričio 

2 d. šv. Antano dr-ja savo 
susirinkime nutarė prisidė
ti savo auka prie kilto dar
bo — Įsteigti Tautos Namų 
Vilniuje. Susirinkime gerai 
dalykų paaiškino p. J. Ma
tas ir kiti nariai jam pritar
dami nubalsavo aukoti $10.- 
50. Tame pat susirinkime 
nutalta turėti šio mėnesio 
pabaigoj balių ir tai be 
svaigalų, kas yra labai pa
girtina.

Spalių 31 d. mirė po ma- 
į žo 21 metų moteriškė, Uršu- 
’ lė Kirsnickienė. Buvo gera

apalpo viską išvy- žmonelė ir lietuviai labai 
skaitlingai suėjo jos laidoti. 

A. S. ‘ Paėjo iš Suvalkų gub. Ne
senai buvo atvykus iš Lie
tuvos.

N( malonu rašyti apie blo
gus lietuvių darbus. Yra ke
liūtas nelabų vyrų, kurie

Norwood, Mass. Du metai: tvirkina jaunimų, prigaudi- 
atgal čia susitvėrė Labda-’nėja merginas. Nereikėtų 
vystės dr-ja. Jos rupesniu į nei į namus tokių Įsileisti, 
yra svetainės pastatymas. 1 
Kadangi dr-joj perdaug so-Į

SVETAINĖS IR BAŽNY
ČIOS STATYMO REIKA

LAIS. 
Prakalbos.

Spragilas.

cialistines spalvos, tai, ži- LIGA PAKIRTO JAUNĄ 
noma, darbas negali eiti ' LIETUVĮ.
pirmyn. Tas sumanymas Lietuviai šauniai verčiasi 
tiek pažengė, kiek anas ve-' ant farmų.
žinias, kurį tempia lydeka, Granby, Conn. Lapkričio 
vėžys ir gulbė. 12 d. mirė T. Jezupavičius,

Norivoodiečiai, neturėda- 21 metų amžiaus. Ligoninėj 
•' hii savo bažnyčios, važiuo- išgulėjo 11 savaičių ir par

davė Į So. Boston savo dva- vežtas pas brolį Juozų, pa
sinių reikalu atliktu. Pagri- gvvenes dar viena savaite, 
so norwoodieciams tos ko-1 mirė. Buvo nesenai atkelia- 
lionės ir organizuoja' para- ves išt Lietuvos ir labai do- 
pijų ir rūpinamasi kuogrei- ras vyras.
ciau savo bažnyčių isitaisy- čia aplinkui yra daug lie- 
t*- i tuvių farmerių. Jiems labai

Lapkričio 2 d. Labdarys- sekasi. Geistina butų, kad 
tčs dr-ja buvo surengusi jie artimesnius ryšius tarp 

kalbėtojų savęs palaikytų ir kad la- 
Du lietu-1 biau rūpintųsi lietuvyste, 

lietuvių laikraš- 
ge- 

rašyties prie tos dr-jos ir ra i moka. Juk lietuviams 
prisidėti prie salės pastaty- i tas užsiėmimas šioj šalyj ge
nio. Nes esąs tai tautos rei-'riau tiktų, negu bi koks ki
kilius ir kas lietuvis turis - 
prigulėti prie jos. O tas pat!

LIETUVĮ.

tės dr-ja buvo 
prakalbas. Tarp 
buvo tris anglai.
viii kalbėtoju buvo socialis- skaitytų
tu. Vienas jų labai ragino čius. Farmeriauti-gi jie

Mokslo Dr-jos ingaliotinius, 
pasidarbavo, kad D. L. K. 
Keistučio dr-ja neprisidėtu

via i griebiasi farmų ir ap
leidžia dvokiančias, užmu
šančias dirbtuves.

Petras Guntor.

DARBAI SUMAŽĖJO.
Mirė jaunas lietuvis.

Kewanee, Ill. Lietuviu 
'čia yra apie 400. Iš jų yra 
apie 50 namu savininkų, y- 
ra 4 valgomųjų daiktų krau
tuvės, 1 karčema. Darbai 
gerokai sumažėjo. Dirba tik 
3—4 dienas savaitėje. Nese
nai atleido apie 400 žmonių. 
Tarp atleistų ja nėra daug 

duoti pinigų. |i(>tuvil1i 
dalykas. Čia; 30

sočia lustelio patarimai nieko 26
1 1 1 I 11 k I •» Ir-l. , . _

niuje nėra svarbesni lietu
viams už kokių ten salę? 
Antras kalbėtojas, svečias, 
apgailestavo, kad daug lie
tuviu vis dar laikosi seno
vės “prietaru” ir papročių, 

žinoma.
kuogrcieian pamesti •> 
bus seniausi, ar nau

Blogus papročius, 
reikia 
ar jie 
jausi, 
tymui

negiliuoju.
i metų vyras.

i Sirgo 6 mėnesius. Pusantrų 
kapelis. |1H.įy išgyveno Amerikoj.

ATVYKUS KUNIGUI, 
AUKOS BAŽNYČIAI 

PLAUKIA. Lietųyoj paliko tėvus ir se- 
Tikimasi ūmai pradėti sta- šeri, Amerikoj broli. Norin- 

tyti. tieji dasižiuoti ko nors apie
Athol, Mass. Nesant čia'velionį kreipkitės adresu:

K. Mušeikis, 822 N. Wiene 
st., Kewanee, Ill.

Draugininkas.

NUSISEKES VAKARAS. 
Kaip socialistas vadžioja 

“draugus” už nosies. '
Cambridge, Mass. Lapkri

čio 8 d. L. S. S. 71 kp. bu
vo surengusi vakarų su lo
šimu. Vaidinta “Švarkas ir 
Milinė”. Veikalas dailus, 
kaip sūnus, išvažiavę mies
tan ir pradėję dėvėti mili
nę, užmiršta savo tėvus. Lo
šėjai atliko savo roles gerai. 
Po lošimo buvo šokiai ir la
kiojanti krasa. P-lė R. 
Augštoliutč gavo daugiau
sia atviručių ii- ji turėjo 
gauti gėlių buketų ir lakie- 
tukų. Tvarkvedys gi jai te
davė lakietukų, buketų ki
tam paskyrė. Vietoj kuin- 
gos vienai mergaitei užra
šė “Šakę”. Kuopos susirin
kime lapkričio 9 d. jo pa
klausta, kodėl nesekė kuo
pos nutarimų. Tuomet ėmė 
rėkti, kad buvo taip nutar
ta, kaip jis padare. Visus 
perrėkė ir raštininkas turė
jo pertaisyti anų protokolų, 

Ten buvęs.

LIETUVIAI DARBUO
JASI.

Susitvėrė Teatrališkas 
Ratelis.

Dekalb, Ill. Čia lietuviai 
gana blaiviai gyvena. Girtų 
retai tesimato. Yra čia šv. 
Petro ir Povilo dr-ja, Ukė- 
sų Kliubo dr-ja, T. M. D. 
kp., L. S. S. kp. ir dabar su
sitvėrė Teatrališkas Rate
lis. Reikia tikėtis, kad umu 
laiku pasiseks surengti va
karėlį su lošimu. Nors čia 
nėra labai gerų darbų ir 
žmonės ne po daug teuždir
ba, vienok, gyvena neblogai, 
įsitaiso sau namus. Laikraš
čių galima rasti kiekviena
me name po kelintų. Tai to
kios naujienos.

Mažamokslis.

„i . jiiniHCĮgTuiir no'

Jasiulaite, O. Bereckaitė, 
Juzefą Miliuniute, Ona 
Drukteiiiute ir Petras Kas
paravičius. Šokiai tęsėsi iki 
11 vai. nakties. Svaiginan
čių gėrimų nebuvo, Užtai ir 
visi nevienpusiškieji buvo 
užganėdinti.

Kenošiškis.

Russian-American Line.
Tiesioginis plaukifiėjiinas tarp Rusai- 

jos ir Amerikos didžiausiais geriau
siais ir greičiausiais. Russijos impe
ratoriškais failiniais garlaiviais. Nau
ji, su dttbėitatu šfiubti.

RUSSIA — 10,000 tony.
KURSK — 13,000 tony.
CZAR — 13,000 tomj.

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

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

Plaukia kas antra subata.

Del tolesnių žinių Kreipkis.
A. E. JOHNSON and

Į

NAUJI RAŠTAI.

MOTERIS PYLĖ GAZOLI
NO PECIUN.

Sekė ekspliozija. Moteris 
apdegė ir mirė. 

Darbai eina gerai.
Centralia, Ill. Baisi nelai

mė patiko Agotą Vaitiekū
nienę. Spalių 31 d. norėda
ma užkurti pečių, pylė ga
zolino, kurį nuo grosernin- 
ko per klaidų gavo vietoj 
kerosino. Ištiko ekspliozija. 
Moteris liko degančiu ga
zolinu apipurkšta ir visi jos 
drabužiai užsidegė. Baisiai 
apdegė. Pagyveno tik 7 va
landas ir mirė. Paliko du 
kūdikiu — vienų keturių 
metų, kitų devynių mėnesių.

Darbai čia eina gerai. 
Anglių kasyklose dirbama 
kasdien; bet naujai pribu
vusiems sunku darbas gau
ti.

DARBAI EINA GERAI.
Lietuviai nelabai gerame 

sutikime gyvena.
Easton, Pa. Šiame mieste 

yra lietuvių apie 700. Dir
ba jie daugiausia šilko dirb
tuvėse'. Darbai eina gerai. 
Ir iš kitur pribuvusiems ne
labai sunku darbas gauti.

Lietuviai negyvena kaip 
tai išpultų. Nėra artimų ry
šių taip jų. Kam kaltas nuo
monių skirtumas. O tikrai 
apšviesti žmones gali kuo- 
geriausiai gyventi del nuo
monių skirtumo. Todėl žmo
nėms r* ikia mandagumo 
tikro apšvietimo.

M.

ir

LIETUVIU SUŽEIS
TA KASYKLOJ. 

Nusinuodijo moteris.
Glen Lyon, Pa. Lapkričio 

12 d. ištiko nelaimė anglių 
kasykloj. Sužeista du lietu
viu — J. Kalvaitis ir V. 
Bekūnis. Abudu sunkiame 
padėjime.

Viena moteris pasirūpi
nus drabužius sau ir vai-

DU

rūgšties. Tuoj mirė. Palai
dota lapkričio 12 d. Turėjo 
32 m.

Dobilas.

DR-JOS GERAI LAIKOSI, 
žmonės rūpinasi ingyti 

namus.
Nashua, N. H. Čia yra dvi 

pašelpinės dr-jos. Jos gerai 
stovi. Šv. Kazimiero K. dr- 
ja gyvuoja nuo 1899 m. ir 
turi apie 300 narių. Šv. Pet
ro ir Povilo dr-ja gyvuoja 
nuo 1909 m.

Lietuviai čia yra stropus 
ir rūpinasi įsitaisyti namus. 
Daug jau yra įsitaisiusių ir 
gerai gyvena. Yra 4 lietu
vių smuklės, 6 grosernės, 2 
barzdaskutyklos, 2 drabu
žių krautuvės, 1 duonos ke
pykla, 1 kurpius. Yra daug 
dirbtuvių. Darbai eina ge
rai. Aplinkui yra nemažai 
lietuvių farmerių, kurie pui
kiai iš to verčiasi. Svečius 
iš Lietuvos čionykščiai lie
tuviai gražiai buvo pasitikę.

‘‘Kataliko’’ Skaitytojas.

iki

MISIJOS.
Prakalbos. Teatras.

Kenosha, Wis. Nuo 18
20 d. spalių Šv. Petro lietu
viškoje bažnyčioje kuli. F. 
Kudirka laikė • misijas. Pa
sekmės buvo puikiausios.

2 d. lapkričio Columbia 
salėje kalbėjo dr. Rutkaus
kas iš Chicagos. Jo kalbą 
ilgai kenošiečiai minės, nes 
daug ko gero pamokino.

5 d. lapkričio staiga mirė 
Ona Mockaitė, 19 metų am
žiaus, iš Stulgių par., Ra
seinių pav., Kauno gub. Šį 
pavasarį tiktai į Ameriką 
teatvyklisi ir dar nepilna 
narė N. P. Mergaičių dr-jos. 
Užtai pakastuvėms prisiėjo 
rinkliavą, daryti.

“Šviesos Kliubas” iš mie
go ilgo pabudęs pradeda 
veikti. 8 d. š. mėli. turėjo 
balių ir kliubiečiai tarp sa
vęs susipešė, o vienas iš 
svečių net teisdario ant 10 
parų i belangę nuteistas. 
Gaila, kad su tokiu veiki
mu taip prakilnų Kliubo 
vardą teršia ir vietinius lie
tuvius žemina.

Pastangomis vietinio var
gonininko K. Kiborto, baž
nytinio choro ir mokyklos 
vaikų parapijos svetainėje 
1 (> d. lapkričio buvo sutai
sytas programas, kurs labai 
užganėdino publikų, kuri 
skaitlingai buvo susirinkusi 
ir pavyzdingai užsilaikė. 
Buvo sulošta “f Mokslą”, 
dviejų aktų komedijėlė ir 
‘ ‘ Neatmczgamas Mazgas ’ ’ 
P. Petliuko vienaveiksmė 
komedija. Parapijos mokyk
los mergaitės sudainavo ket
vertą dainęliij, o parapijos 
choras porų dainų.- Dekle- 
mavo E. Špokevičaįtė, S.

Konstantinas Jasiukaitis. 
Griuvėsiuose. Gyvenimo 
vaizdelis. Kaina 15c. “Lais
vės” spauda. So. Boston, 
Mass. 1913. Pp. 46.

Ženyba ir žmogaus gyve
nimo siekinys. Parašė Bara- 
bošius. Kaina 10c. “Lais
vės” spauda. So. Boston, 
Mass. 1913 m. Pp. 30.

Girtuoklių ir Blaivininkų 
Kantiškos, iš kurių gieda, 
dainuoja ir dekleinuoja vi
si girtuokliai ir blaivininkai. 
Parašė ir surinko Karčemų 
Zakristijonas. Antroji laida. 
Išleido “Dilgėlės”. Pitts
burg, Pa. 1913 m. Pp. 32. 
Kaina 10c.

Pigiausias ir geriausias 
darbininko pragyvenimas, 
arba kų daryti, kad koope
racija gyvuotų ir tarptų. 
Parašė J. Baltrušaitis. Per- 
spauzdinta iš “Dilgėlių”. 
Leidėjai broliai Baltrušai
čiai. Pittsburg, Pa., 1912 m. 
Pp. 27.

Be to brolių Baltrušaičių 
išleista ir prisiųsta paminė
jimui sekanti juokingi 4 
monologai: 1) Beeinant pas 
pačią, 2) Ar aš kalta?, 3) 
Alyzas Dvitkus jau vedęs ir 
4) Muravjovo paminklas 
Vilniuje. Adresas: Baltru
šaitis Brothers, 2029 5tb 
avė., Pittsburg, Pa.

Kaip prižiūrėti ir auklė
ti žindomus kūdikius. Para
šė ir išleido d-re J. T. Bal
trušaitienė. ‘ ‘ Dilgėlių ’ ’
spauda. Pittsburg, Pa. 1912 
m. Pp. 32. Kaina 25c.

Gyvenimo Banga. (Kapi
talisto gyvenimas ir mirtis). 
Paraše ir išleido Senas Vin
cas. Philadelphia, Pa. 1913 
m. Kaina 15 e.

Acme Gamkalp Deimantas 
IBgBaMaQnaM ACME gem nėra 

-'-Ir vafli padirbtu kad nu- 
«gWBįffMSI rodytu kaip dri- 

tnafitas. bat yra 
tikras akmuo kuri 
Pareina kritįsz- 

■9l'ianal egzaminą* 
wAagMmJwrjg’JWM 'ojima, kaipir tik- 

~ ’ irtrffiM fas deimantas. 5u 
Jtio tali t»Jau»i stilt' 

<Cin flA Irt Jr ji««j Ugnyj WB> 
▼ ■V»lW . i; but| degimu, ir

* nėr Sava didėli kie
tuma uilaikoiiba nerius spindulius ant vi
sados,- Mbit t>tr (rilmpn laikė prisiusime 
moterisrka arba vyrUka čysto aukso diedą 
sir (4 karatu Acriie’Gėnt, C. O. D.. (km ait
ris prifius mums. $3.oo. Priamas diada 
egzaminuok visaip jei nerasi tokiu kokiu 
mes sakom, sueraiink musu kasattljf mos 
sugražinsime jums intnoketus pinigus.

Placziau norinti žinoti apie Acme Gem 
raszykit mums, m ės prisiusime Katalioaa 
už dyka.

PUPAUSKY BROS., Jewelen 
3114 S. Hilsted Street, CHICAGO, ILL

CO., General
Pass. Agent.
New York

& CO., 
Chicago, XU.

27 Broadway.

A. E. JOHNSON 
155 West Kiarie St.,

Russian American Line Prieplauka, 
31st Street, Brooklyn, N. Y.

PROGA UŽDIRBTI
Vyras ar moteris 

Įso valandomis $25 
inio bereikia. Del 

kis pas:
Lipman Supply 

27 So. 5-th Ave.,

gali uždirbti pa- 
savaitėje. Paty- 

smulknienų kreip-

House Dept.
Chicago, IU.

Jums dažnai reikia šilumos 
anksti rudenį prieš užkursiant 

(j didįjį krosnį.
Kokioj namų dalyj jus nepanorėsit turėti, jus 
geriausiai ir lengiausiai galit šilumos gauti su 
Perfection be durnų aliejiniu šildytuvu.

Perfection yru parankiausias Šildytuvas koki tik gali gauti jut galit 
ji pastumti kur tik norit. ' u . 4

Uždcgkit mieg'jame arba maudytnosi kambaryj ir jys patogiai apil* 
rėdysit šalčiausioj dienoj. įnešk ji i valgyklą ir pusryčiai bus malonui 
ir priitunųs. Užkurkit ji vakare ir visą vakarą kuopuikiatisiai praleisi.

Perfection be durnų aliejins šildytuvas yrh gražiai padarytas fr yra 
papuošalu bile kur. Būgnai yra tikro plieno arba mėlynai paliruotl pa- 
nikeliuoti. - ■ * . . ’ „ A

Jis yra taip padarytas, kad deginant jokių durnų nėra. Knatas
nmilėja. Visas dalis lengvai galima nuvalyti. Liepsną 'galima kontrolių^*

Turi rankeną nesiojitnui. .
Pardavėjai visur; arba rašyk o rausi pilną aprašymą. Kreipkis I by 

kokią agentūrą Standard Oil kompanijos.

Standard Oil Company
(An Indiana Corporation^ ,

— ' .......... ———-r-.——-- ' ■ -------- . ..-<■■ -I

10 Cigarettes

—I n - Vi-r

5 Cents

Kodėl nerūkai geriausius

NEBO1 CORK TIP

CIGARETTES
Negali susilyginti su kitu.

“ŠAUNIAI GERAS”.

Gražus pasikalbėjimas.
Vyras:—Vakar tu su savo 

ta baisia skrybėle išrodei 
kaip koksai prūsų kirasic- 
rius.

Pati į vyrą: — O tu su 
savo cilindru kaip idiotas.

Teisme.
Teisėjas: — Tai ką ap

skųstasis sau velija, ar tris 
dienas kalėjimo, ar 15 dole
rių ?

Apskųstasis: — Jei ger
biamas teisėjas yra malo
nus, tai prašyčiau tų 15 do
lerių, nes dabar labai blogi 
laikai. g

štai kame priežastis.
— Pasakyk man, dakta

re, del ko taip mažai tavo 
pacientų miršta ?

— Nes kuomet pamatau, 
kad su katruo yra nepapras
tai bloga, liepiu keliauti už
sienin, kur tuojaus ir nu
miršta. 1

• J

2



| Žinios iš Lietuvos

rašo,
Vil-

DEL TIKĖJIMO MOKY
MO VILNIAUS MOKYK

LOSE.
Lenkų laikraščiai 

kad 4-sios augštosios
niaus miesto mokyklos ka
pelionas gavo iš mokyklos 
inspektoriaus pranešimą, 
kad jo mokykloje esą moki
nių katalikų 3 lietuviai (ne
moką lietuviškai), 2 lenku 
ir 57 gudai. Gudams ir lie
tuviams tikėjimo mokymas 
turįs būti aiškinamas rusų 
kalba, o lenkams lenkų.

. DEL VILNIAUS GYVEN
TOJŲ STATISTIKOS.^
Rašėme jau apie Vilniaus 

miesto valdybos surinktąją 
statistiką, kurioje lietuvių 
nepasirodė nė vieno žmo
gaus, užtat lenkų priskaity- 
ta buvo net 90 tūkstančių. 
Netrukus po tu žinių pa
skelbimo net ir patįs lenkų 
laikraščiai suprato padėję 
nei šį, nei tą, tatai ir padė
jo atitaisymą, tik ne del lie
tuvių ar lenkų skaičiaus, 
liet del stačiatikių ir senti
kių. Mat, jų buvo paduota 
56.763. Tuo tarpu pagal 
“Pamiatn. knižka” 1913 m., 
stačiatikių Vilniuje esą tik 
4.429. Pasirodo taippat, kad 
miesto valdyba dar nebuvo 
tuomet nusiuntus minėto
sios statistikos gubernato
riui; paskelbtosios skaitli
nės buvusios vien tik mies
to valdybos valdininkų su
rinktos palaidos žinios, tik
rintinos dar miesto valdy- 

-bos4 ?

BYLA DEL SLAPTOSIOS 
MOKYKLOS.

Spalių 23 d. Vilniaus teis
mo rūmai svarstys bylą 
grafo Broel-Pliateriu iš E- 
žerenų apskričio did jo ati
darytosios be vyriausybės 
leidimo mokyklos vaikams. 
Mokykla įbuvo Belmonto 
dvare. Toji byla jau buvo 
syki svarstoma (geguž. 2. d. 
š. m.) Kaune ir gr.Broel- 
Pliateris buvo nuteistas už
mokėti 20 rub. pabaudos. 
Nuteistasis ^padavė apelia
cijos skundą' Vilniaus teis
mo rumuosna.

MIŠKŲ PREKYBA.
Rugsėjo mėnesi š. m. nu

varyta Nemunu pro Jurbar
ką miško išviso už 1.360.000 
rublių, pačių pirklių apkai- 
navimu. Daugiausia 
ryta rąstų-sielių.

nnva-

su-
PASKOLA.

Prašo iš vyriausybės 
teikti jiems beprocentinės 
paskolos savo naujųjų kolio- 
nijų-viensėdžių trobesiams 
pasistatyti šie Kauno gub. 
ūkininkai: Kaniūkų so
džiais, Užpalių valse. (Uk
mergės apskr.) — Rakunk- 

••,šis; Padvarninkų sodžiaus, 
Žmuidkų valse. — P. Utki
nas; Norvaitų sodžiaus, Uš
palių valse
kauskas ir Kirdiškių 
džiaus, Kupiškio valse. 
Murauskas. Kiekvienas 
150 rub.

— Jonas Var- 
so- 
P. 
po

MILIJONINĖ BYLA.
Spaliu 15 d. Kauno apy

gardos teisme buvo paskir
ta svarstyti byla del Podbe- 
reskių palikimo. Tasai pali

kimus siekiąs šiandien 6 mi
lijonų rublių; tai dvarai: 
Balmontas, Lodžius ir Ap
są, Kauno gub., ir Boginto 
dvaras Vilniaus gub. Minė
toji byla, rašo “S. Z. T.”, 
trokštanti jau 170 metų!

SKUODAS.

Tai didelis miestelis 
čiame Žemaičiu 
riu kampe,

pa- 
šiaurvaka- 

ypač pasižymi 
plačiai varoma prekyba. 
Mat, čia paskutinis Žemai
čių ]iunktas einant į Liepo
ją. Skuodas, galima sakyti, 
tai Liepojaus priemiestis; 
čia judėjimas, palyginus su 
kitais didesniais Lietuvos 
miesteliais, gana didelis; di
džiausi turgus sutraukia 
daugybę žmonių ir iš toli
mesnių apylinkių. Bet labai 
nuostabu, kad toks didelis 
miestas beveik neturi jokio 
žmonių gydytojo, išskyrus 
porą feldšerių. Tiesa, yra 
žydelis, bet jau senai žmo
nės juo nebesitiki; yra val
džios laikoma ligoninė ir jon 
kartą per porą savaičių at
važiuoja daktaras iš Sėdos, 
bet dieną pabuvęs ir vėl iš
važiuoja, o žmogus, jei li
ga užklupo, tai mirk — dak
taro neprisišauksi. Kiek šį 
pavasarį išmirė vaikų blu- 
sinėmis ir kitomis užkre
čiamomis ligomis daugiau
sia vien dėlto, kad iš niekur 
negalėjo daktaro prisišauk
ti. Jei atvažiuotų lietuviai 
gydytojai, tai darbo ligi so
čiai turėtų. Miestas irgi ski
ria pašelpos ligi 500 rublių. 
Su senuoju daktaru kon
traktas jau baigiasi, labai 
butų paranku, kad koks 
daktaras lietuvis tuojau at
sišauktų.

MIŠKO PREKYBA.
Vilniaus ūkio draugijos 

miškų komitetas išleido 
paskutinių 6 mėnesių Ne
muno ir Vakarų Dauguvos 
miško prekybos apyskaitą.

Pasirodo, kad Vokietija 
pradėjusi mažiau pirkti mu
šti mišką, kas ypač blogai 
atsiliepia i Nemuno preky
bą. Užtatai daug daugiau ė- 
ine reikalauti miško, nei pir
ma, Anglijon. Per pirmus 
(i mėnesius šių metų Angli
jon nugabenta tom dviem 
upėm miško išviso už 11.- 
887.000 svarus sterlingų. 
Taippat daugiau pradėję 
reikalauti musų miško 
Francijon ir Olandijon.

GARDINAS.
Eina gandas, kad 

gubernijos įstaigos norima 
iškelti iš Gardino kuria ki
tan gubernijos apskričių 
miestan. Išpradžios, sako, 
buvę manoma nukelti tos 
įstaigos Bielostokan ir jį 
padaryti gubernijos miestu. 
Tečiau dabar, kaip girdėti, 
daugiausia šansų tapti gu
bernijos miestu turįs Sloni
mas.

visos

VILNIAUS UNIVERSI
TETO REIKALAIS.

Švietimo ministerio padė
jėjas baronas Taubc šit ką 
pasakęs vieno Vilniaus laik
raščio bendradarbiui Vil
niaus universiteto reikalais:

“Švietimo ministerijoje

..•m am.xwji.—- ■ . ■■■. .i-rr.
=——-----——    1   -H     —

ligšiol buvo svarstomas nau
jojo universiteto klausimas 
išviso Va saros-Vakarų kraš
te, bet ne Vilniuje — ir 
svarstomas buvo tasai klau
simas vien principialiai. Ar
čiau, vadinas, iš praktikos 
pusės tas dalykas nebuvo 
svarstomas. Universiteto 
prašo Minskas, Vitebskas 
ir Vilnius. Man tečiau ro
dos, jog nė vienas iš jų uni
versiteto negausiąs, nes — 
mano nuomone — tai mies
tai kai-kuriais atžvilgiais 
nėra prie to prisiruoše. Vi
sų pirma, universitetas bus 
atidarytas Kaukaze’’.

LAIKRAŠČIO BYLA.
Spalių 19 d. Ostrovc iš

važiuojamoji Pskovo apy
gardos teismo sesija svars
tė buvusiojo lenkų juokų 
laikraščio “Perkūnas” re
daktoriaus P. Olechnavi- 
čiaus bylą. Teismas nuteisė 
Olechna virių pusantriems 
metams tvirtumos.

DEL PAMIŠĖLIŲ LIGO
NINĖS.

Kadangi N. Vileikos pa
mišėlių ligoninėn nebetelpa 
visi ligoniai, kilo sumany
mas atgaivinti senąją pa
mišėlių ligoninę Bonifratrų 
bažnyčios mūruose. Dabar 
tuose niurnose intaisyta 
prieglauda 75-iems seniams.

NAUJAS GELEŽINKE
LIS.

Spalių 18 d. Peterburge 
buvo šaukiamas susirinki
mas ketinamojo Vilniaus- 
Mintaujos geležinkelio rei
kalais. Svarbiausias to su
sirinkimo tikslas nustatyti, 
iš kurios stoties-turės pra
sidėti naujasai geležinkelis: 
Naujosios Vileikos, Naujųjų 
Švenčionių ar Vilniaus. Ge
ležinkelio sumanytojų buvo 
kreiptasi tuo klausiniu į 
Vilniaus miesto valdybą ir 
•į Vilniaus ūkio draugiją. 
Ūkio draugija, apsvarsčiu
si tą dalyką, išreiškė nuo
monę, jog naujas geležinke
lis reiktų tiesti iš Mintau
jos Naujojon Vileikon. Tai 
savo nuomonei ginti Peter
burgo susirinkime ūkio dr- 
ja ingaiiojo dūmos atstovą 
Svieneickį.

LYDA.
Kilusis spalių 13 dienos 

naktį gaisras sunaikino per 
porą valandų išviso apie 20 
namų, daugiausia žydų. Su
degė taippat ir tris viešbu
čiai ir bajorų klubas.

LYDA.
Lydos vyrų gimnazijos 

vyresnybė, rašo “G. Godz.”, 
visus katalikus mokinius 
valstiečius užrašiusi gudais; 
lenkais teužrašyti bajorų 
vaikai. “V.”

DELEI PRIGIMTOSIOS 
KALBOS LATVIŲ MO

KYKLOSE.
Rygos mokyklose už

drausta mokiniams lat
viams liuosame laike kalbė- 
ties prigimta kalba.

Be to, “Rieč” rašo, kad 
1906 m. Rygos globėjas bu
vo išleidęs aplinkraštį, ku
riame buvo įsakęs laudies 
mokyklose per pirmus dve
jus metus išguldinėti visus 
mokslus vaikų prigimta 
kalba. To aplinkraščio lai
kytasi iki paskutiniam lai
kui.

___

KATALIKAS

Bet dabar naujas iš Ode
sos atvykęs mokslo globė
jas Ščerbakovas yra tos 
nuomonės, kad rusų kalbos 
nevartojimas pradinėse mo
kyklose neleistinas. Todėl 
išsiuntinėjo jis aplinkraštį, 
įsakydamas visa ką pradi
nėse mokyklose išguldinėti 
rusų kalba.

Iš tos priežasties “Rieč.” 
deda šitokią pastabą: “Pe
dagogijos motyvai turėjo 
užleisti vietą įsigalėjusios 
šių dienų politikos sriovei”.
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Insilaisykil gerą Muziką!
Visi galite turėti gerą
muziką savo namuose.

VILNIAUS GUB. UŽDE- 
RĖJIMAS.

Kaip susekta gubernijos 
valdybos pagal pavietų vir
šininkų surinktų žinių užde- 
rėjimas skaitosi geru. Ru
gius rudenį irgi gerai pasi
sekė pasėti. Bulvių šiemet 
surinkta visoje gubernijoje 
apie 20 milijonų-pūdų, kas 
skaitoma irgi geru užderė- 
jimu.

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

Visus tuos nuostabius instrumentus galima gauti 
musų lietuviškoj firmoj.

PANEMUNĖLIS.
(Ežer. apskr.).

Rugsėjo 15 d. buvo čia iš
kilmingas kunigo Katelos 
paminklo pašventimas. Ku
nigas Katela yra užtai vi
siems lietuviams žinomas, 
kad. klebonaudamas 30 me
tų Panemunėlyje, visą savo 
parapiją išmokino skaityti, 
rašyti, skaitliuoti ir tai tais 
laikais, kuomet lietuviams 
buvo uždrausta spauda, o 
tuo labiau slaptas moky
mas. Kiek teko girdėti nuo 
tų, kuriems arčiau teko kun. 
Katelos darbavimas matyti, 
— tai visa parapija klebono 
buvo paversta į didelę mo
kyklą, kurioje jauni ir seni 
užsidegę mokydavosi gana 
sistematiškai visokių pradi
nių mokyklų. Visokios klu- 
tįs neįstengė žmonių užsi
degimo čia tuomet užgesin
ti, kadangi tą užsidegimą 
mokėdavo gyvu laikyti kle
bonas, nuolat lankydamas 
savo parapijomis, nuolat 
jiems dagi savo sustatytus 
mokslo vadovėlius siūlyda
mas. Dabar pati parapija 
tam savo neužmirštinam 
mokytojui pastatė ant kapo 
paminklą, sumetusi tam 
tikslui 400 rub.
t P-.rr._

MAŽEIKIAI.
(Šiaulių apskr.).

Naktį iš .10 į 11 d. š. m. 
vagis išgabeno latvių ekon. 
dr-jos geležinę kasą pušy
nai! ir sudraskę ją; paėmė 
60000 rub. pinigais, o kai- 
kuriuos vekselius suplėšė. 
Duris neišlaužtos.

Kazimieras Šidlauskis.

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

mentas. Turi gerus muzikalius garsus. 
Labai gerai padarytas.

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

bai dailiai iš ąžuolo arba raudonme
džio 
nųs,

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

“FAVORITE”
šis instrumentas yra labai gražiai 

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

H____ A

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

lo arba raudonmedžio. Jo garsai ge
ri, malonus, stiprus. Ilgai laikys. Y- 
ra tai pigiausias sulyg kainos.

NAUJAS V. TARYBOS 
NARYS.

Į valstybės tarybos narius 
nuo Kauno gub. išrinktas 
Panevėžio apskr. dvarinin
kas Aleksandras Mcištavi- 
čius. Pirmą kartą ton tary- 
bon buvo jis 1909 m. išrink
tas, antrą kartą 1910 m., 
o dabar jau trečią kartą 88 
balsais prieš vieną.

Kauno gub. šiemet turė
jo teisę į valstybės tarybą 
rinkti 541 dvarininkas, tv. 
64 mažiau, nekaip pernai. Į 
renkamąjį susirinkimą Kau
nan buvo atvažiavę tik 90 
dvarininkų.

j “L. ž.”

- .___________ __

“LEADER” ............................... $75.
Puikus papuošalas kambaryj ir 

nuostabus muzikalis instrumentas. Y- 
ra 41Į4> 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
E1161 TEKĖJO SAULELĖ KAD AŠ JO

JAU STUMBRIŠKIŲ POLKA.

E1161 POLKA NUO RUDOS.
JIEVA.

E1163 TEKLYTE IR PRANULIS 
GUDIŠKA POLKA.

E1164 GROŽYBE LIETUVOS
JURGIUKO KAZOKAS.

E1165 TĖVYNĖ.
AMERIKONIŠKAS MARŠAS

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

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

Rekordai;
E1166 SUKRUSKIME BROLIAI.

KUR BAKŪŽE SAMANOTA.

E1167 KUR NAMAS MUS.
KUR BĖGA ŠEŠUPĖ

E1168 ŠALTYŠIŪS.
ŽVIRBLELIS.

E1I69 EINA GARSAS NUO RUBE- 
ŽIAUS. SIUNTĖ MANE MOTIN®- 
LĖ.

E1170 VELNIAS NE BOBA.
KUR BAKŪŽE SAMANOTA.

ŠIAS MAŠINAS IR REKORDUS GALIMA GAUTI “KATALIKO” KNIN- 
era®-

- ■ , . ■_________ _____________________________ .
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KATALIKAS 
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kAPKRITYS m., 1913 m.
§7. K. Baziliaus
28 P. Felikso k-.F . !■'89. S. Saturno kauk.
|0. N. Andriejaus ąpašt-

SPALIŲ m., 1913 m.
į. P. Adventų Blijpjttųs
2. U. Paulinos panos
3. S. Francis. Ksavero

Jų bus... “viršus”.
“Rimtame” “Pirmyn” 

Jaįkraštyje tenka patėmyti 
sekančią, iš Chicagos kores
pondencijų:

“30 spalių atėjo jaunas 
vaikinas i “Aušros” knin- 
gyną. Turi užsirašęs ant 
lapelio “Kovą” ir “Kelei
vį’ ir prašo “Aušros” knin- 
giąus parodyti tuodu laik- 
yapčiu; jam esą, labai indo- 
piu patirti, kas jie vieni, 
peš kada jis atsikraustęs 
pas dabartinį savo šeiminin
ką, tai šis jam pasakęs: 
“daigų tu skaitysi “Kovą” 
įr “Keleivį”, tai išvysime 
iš savo namų.”

“Tai taip einasi. Katali
kai, persekiodami socialistų 
laikraščius, išgarsina juos 
uždyką— Visgi ne jų bus 
vjršus.”

Jei tokius nonsensus ir 
korespondencijas išspauz- 
diųtų “Laisvė” ar “Kova”, 
žinoma, sakytum, kad tai 
cįęilikizmo terlionės. Bei; 
dabar tą daro “rimtasis” 
“Pirmyn”, kuriam, rodos, 
butu didi gėda pusti vienon 
dudon su ncpriąugliais, 
trukšmadariais ir avaiitu- 
rįstais.

ėjus trukšmui, liepė paša
linti jų pagarsinimus kaip 
iš “Lietuvos”, taip ir iš 
“Kataliko”. Nors “Lietu
voj” redakciją tai gerai ži
no, tečiau visgi pataria (No, 
47) tarp kitų ir “Katalikui” 
apsivalyti. Argi ne niekus, 
vyrai, kalbate?’. Kam tas 
užgauliojimas?

ČįųrJįonįęs paveikslų 
paroda.

Vilniaus lietuviai spalių 
20 į- turėjo didelę šventę. 
Tą dieną atidaryta didelio 
lietuvių dailininko Mikalo
jaus Konstanto Ciurliopies 
paveikslų paroda. Parodon 
atsilankė — rašo “L. Ž.”— 
daug Vilniaus inteligenti
jos ir tai ne tik lietuvių, 
bet ir svetimtaučių. Paroda 
atidengtai labai iškilmingiii. 
Pirmiausia, policijai reika
laujant, Jonas Vileišis 
trumpai prakalbėjo rusiš
kai, paskui Dailės draugi
jos pirmininkas, Ant. Žmui
dzinavičius, kalbėjo lietu
viškai apie Čiuriionies ga
bumus, apie garbę, kurią 
Čiurlionis savo didžiai ga
biais darbais suteikė lietu
vių dailei. Po jo kalbėjo 
lenkiškai inž. St. Kairys. 
Baltgudiškai prakalbėjo 
mokytojas Z. Žemaitis. Pa
roda busianti nuolatinė. 
Labai smagu mums pabrėž
ti apie lietuvių veikimą 
Lietuvoje ir apie kįlančią 
tėvynės garbę, paremtą to
kiais? genijais, kai kad Čiur
lionis.

Reik juos ignoruoti.
Musų trukšiųądąrjąi vąį- 

kežai vis dar nenurimsta 
dėlei aukų rinkimo Tautos 
Namams. Tautos Namus jie 
pavadino prostitucijos na-

Dar apie markes.
Rusijos jubiliejinės krą? 

sos markės su carų Roma? 
novų paveikslais busią par
davinėjamos tik lig ateinam 
cįų Naujų Metų, kadangi 
juodašimčiai su Puriškcvį- 
čium įr popais priešakyj 
abai piktinasi už carų-ba- 
;iuškų veidų tepliojiiną 
jąprastąįs juodytais. Sako, 
esą tąį didelis carams pa
žeminimas. Bet visgi šiais 
“jubiliejiniais” metais jie 
;uo budu nemažai “paže
minta”. Po Naujų Metų 
nisią palikta su carų pa
veikslais markės tik 1—3 
rublių vertės.

Ilgesnis kareiviavimas.
Rusijos valdžia sumanius 

prailginti kareiviams karei? 
viaviiną trimis mėnesiais, 
Šį rudenį atsitarnavusieji 
kareiviai todėl sulaikyti ką? 
reivijoje lig 1 d. sausio 1914 
m. Kitose valstybėse karei? 
viavimo laikas trumpina? 
mas, o Rusijoje ilginamas.

Dar vienas dienraštis.
Kauno kningininkas Ba

naitis padavęs prašymą leis
ti jam Kaune spauzdintį 
lietuvių kalba dienraštį, ku
rį ketina vadinti “Tėvynės 
Garsu”.

T

NAUDOKIMĖS TYRU 
ORU.

Šiuo laiku visuose dides
niuose miestuose pastebėti
nai žymiai pasididina skait
lius sergančių įvairiomis li
gomis. Kaip žinoma, tan
kiausiai serga skurdžiai dar
bininkai ir jų vaikai. Vįsų 
dįdesnių miestų sveikatos 
departamentai skelbia, kad 
šiuo laiku daugiausia vai
kus smaugianti difterija ir 
kitokios ligos. Pirm poros 
savaičių to nebūta.

Kodelgi taip staiga įvyk
sta tos žmonių sveikatoje 
atmainos? Argi staiga tega
li persikeisti sveikatos są
lygos? Ne — prisiartino 
šalčiai ir pastarieji pagimdė 
visokias ligas. Vasaros me
tu kiekvienas žmogelis no
ri ar nenori turi būtinai sa
vo namus nuolat vėdinti, į- 
leisti į anuos tyresnį orą, 
nes priešingai, jis būdamas 
užsidaręs namuose, negalė
tų iškęsti vasaros kaitros. 
Todėl ištisomis dienomis, o 
ir naktimis, laiko atidary
tus namų langus ir duris, 
nes kitaip del karščio nega
lėtų ir užmigti.

Vienog pabaudos,
Rusijoje laikrąščių cenzu- 

ru išnaųjo įsivyravo ir sten
giasi atgauti sau senobines 
teises, kurios buvo šiek-tiek 
sutremptos re voliucij įniu 
metu. Nuo tos cenzūros įr 
gubernatorių sauvalių dar
bų daug nukenčia ir lietu
vių laikraščių. Antai nese
nai sulyg Raųno gubernato
riaus paliepimo užmokėjo 
500 rublių pabaudos “Gar
nio” redaktorė. Seniau to
kia pat pabauda buvo už
dėta ant “Draugijos” re
daktoriaus. Ir vis tas vei
kiama be teismo, adminįs- 
trativiniu keliu. Pastarai
siais laikais patraukta teis
inau “Šaltinio” redaktorius 
už įšspauzdinimą kun. Lau
kaičio kalbų, pasakytų du
rnoje, Tik vienos drausmės, 
pąbąmįos. Rusijos globoje 
gyvepapt būtinai' reikią bū
ti žmogui nebyliam, nemąs
tyti Ir nieko nežinoti.

Niekus, vyrai, kalbate!
Nesenai “Lietuva” pa

mąis, gi atstovus — žvėri
mis. Pagaliau “Laisvė”, 
turbūt jau išsėmus iš savo 
purvino žodyno visus kolio- 
jįnio žodžius, p-ną Yčą pa
vadina politikiniu “chamu”. 
(“L.” No. 91). Girdi, jai- 
gų butų tasai politiškas cha
mas (musų pabraukta), p. 
Yrąs, likęs namie ir jei bu
tų elgtasi bepartyviškai, 
gražiai, tuomet butų surink
tą dvigubai aukų...

[ tokį dictum lietuvių 
laikraštijai Amerikoje ne
lieka daugiau nieko darytį, 
kąip tik tokius vaikėziniųs 
laikraščius ignoruoti ir po
draug persergėti musų vi
suomenę jų kuolabiausiai 
saugoties, neklausyti plūdi
mų ir plepalų. Kadangi jų 
uunialšinimui kitokio budo 
neatrandama.

Vyskupas-labdąrys.
Vyskupų-ląbdarių galima 

tikrai pavadinti šiemet mi
rusį Kaimo vyskupą Girtau
tą. Nors velionis gyvas bū

Pradalgiai.
Pabaigus kasti Panamos 

kanalą, 50.000 darbininkų 
neteks darbo. Kur tie darbi? 
ninkai prisiglaus, nežinią. 
Gera proga Suv. Valstijoms 
pagalvoti ąpįe kokį norą 
naują kanalą? nes turėtu in- 
pratusius darbininkus.

New Yorko gyventojai 
kas metai sunaudoja 6.000 
vagonų paukščių, kuriuos 
jiems prisiunčia Suv. Valą? 
tijų farmeriai. Klausimas, 
kiek metais paukščių sunau
dojama visose Suvienytose 
Valstijose?

ša aplink 33 metus. — Ket
virtoji žmonių dalis numirš
ta pirm šešerių metų am
žiaus, pusė — pirm šešioli
kos metų, o tik vienas iš 
šimto asmuo sulaukia 65 
metus amžiaus.
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Nūn labiausia sviete pa
garsėjusiais žmonėmis — 
tai žydas Beilis ir Meksiko 
diktatorius Huerta.

damas gaudavo daug algos

Rusijos carukas baigiąs 
merdėti. Daktarai tvirtiną, 
kad jis ilgiau negyvąsias, 
kaip tik kokį pusmetį. Ca- 
rukui, turinčiam dešimts 
metų, puna kaulai ir nega
lįs todėl pavaikščioti. Tos 
ligos negalima pagydyti įr 
todėl carui greit prisieįs 
netekti sosto inpėdinio. ..

Amerikoniniąi laikraščiai, 
rašydami apie Huertą, jį 
pavadina - tik paprastuoju 
generolu, kadangi nepripa
žįsta jo prezideųtu. Tečiau 
Hųerta mažai paiso užvardi- 
nimų, nes jis yra diktato
riumi visoj to žodžio pras
mėj. ‘

Profesorių Lowell įr 
Pickering paskelbę kits ki
tam karą. Nesutikimų prie
žastimi yra klausimas, ar 
Marsas apgyventas. Lai
mingu, neturėdamu kitokių 
nesmagumų.

pkelbe, kad ji išmetanti iš 
sąvo skilčių visokius “ste- 
bųklingų” daktaru pagarsi
mi nūs (paskelbimus). Ir 
tąį tuč-tuojaų ątkąrtojb 
“Ievyne”, pažymėdama, 
kąd esą dabar laikas nuo tą 
pagarsinimų apsivalyti “Tė
vynei”, ‘■ Vien- Liet.” ir 
‘‘Katalikui ’ ’. Gerbiamieji, 
tiįdme pasakyti, taip spe- 
liųdami niekus kąjbąte. 
Kaip “Lietuvą’’, tąįp ir 
“Katalikas” viena ir ta pa

ir pelno iš vyskupams pri
gulinčio dvaro Varniuose, 
tėčiąu mirdamas labui ma
žai turto paliko. Jis savo 
pinigus išdalindavo pavar? 
geliams ir labdaringoms į- 
štąįgoms. Mirdamas pinigų 
nepaliko. Liko tik arkliai, 
karietos, kningynas ir na? 
mų rąkaudai, aplink 6 tuks- 
taijčįų rųblįų vertės. Ir tuos 
Pagaliau tiirtus nuskyręs 
“Saulės” draugijai ir ki
toms įstaigoms. Tai gražus

čįg savaite tuos “stebukliu- pavyzdis, nes tarp lietuvių 
gąs” pagarsinimus išmetė mažai atsiranda jam pana- 
ir daųgįąų ją neturi, ypač i šių, ytsidavųsįų tėvynėj įr 
čikaginių daktarų, kurie, už-’ artimo meilei.

Žinomas Rusijos milijo- 
nierius Brodskis, kuris pa
klojęs daug pinigų Beilio 
apgynimui, sako, jogei jis 
nepertrauksiąs paieškoji
mų, kolei nesurasiąs tikrojo 
piktadario, bernaičio A. 
Juščįnskio užmušėjo. — 
Stebėtinas daiktas, kąd 
Brodski per trejįs metus 
nenorėjo, ar negalėjo suras? 
ti tikrojo žmogžudžio ir tik 
dabar, pasibaigus bylai, ma
no tai daryti. Tame dalyke 
nieko negelbės nei Rusijos 
polįeįjįĮiįaį šuneliai.

Suvienytose Valstijose 
augščiausias kalnas yra Mt. 
McKinley, Alaskoj; aukštu
mas siekia 20.300 pėdų. Pas? 
kųį pęka Whitney Qali? 
fornįjoje, turintis 14.898 pė
das; Mount Raųįer Washin? 
gtono valstijoj -r- 14.526 p. 
ir Mount Massive Coloradęj, 
turintis 14424 pėda? augs? 
tumos.

gyvenimo ligų,
mas, apskritai imant, išne-

Vienas neatlaidus se
nas jaunikis prieš gulsiant 
turėdavo paprotį sukalbėti 
sekančią maldelę: “Viešpa- 
te Dieve, neduok, kad išbus- 
čįau kaip Adomas, kuris 
miegodamas susilaukė sau 
pačios”.

Rusijos mieste Caricine 
vienas prisaikintojų teisėjų 
apreiškęs, jogei negalįs sės
ti prisaiUintųjų sųolan, nes 
ųęsįjaųčįąs tiek tębųlų, Kad 
teįsįųs kitus už praąikąltį- 
mųs. Tą išmintingą žmogelį 
teismas nubaudęs 50 rub
liais už neatėjimą teisinau 
be tam tikrų priežasčių.

Louisianoj koks liaį pįge- 
ris nužudė baltą moteriškę, 
o paskui pats nusižudė. Gy
ventojai del to labai įnirtę, 
nes nebūta progos jiems pa
sidžiaugti linčiuojant juo
duką.

Galima bųti teisybės prie
šininku, bot del jos abejingų 
būti nei vienas negali.

Del tos pačios priežasties 
vasaros metu yrą prigulin
čiai pravėdinami fabrikai, 
dąrbaviętės, biurai, tram
vajai ir visokios viešųjų su
sirinkimų vietos. Prisiarti
nus žiemai, tos sąlygos vi
sai atsimaino. Kad kuoįl- 
giausiai namuose palaikius 
brangią šilumą? namai ne? 
kuoinet nepravėdįnąmi ir 
tuo budu naikinamą žmonių 
brangiausias daiktas — 
sveikata.

Ine j o paprotįn, kad jei 
kas žiemą ineidamas bųfan 
palieka duris ilgesniam lai
kui atdaras, negu to reika
lauja pats inėjimas, tuo
met tokiam “apsileidėliui” 
išmėtinejama: “Tau čia ne 
vasara, ar nežinai kaip tąį 
brangios anglįs?” Taip išsi
tariant ant nelaimės pa
mirštama, kad anglįs yra 
perkamos už pinigus, kad 
tuo tarpu sveikatos už jo
kius blizgalus negalima nu
pirkti.

Ačių tam, pei* dienąs bu
te alsuojant sunkiu, suge
dusiu oru ir ryjant kitų su
naudotą orą, krintame už
krečiamųjų ligų aukomis. 
Prisiartinus žiemai, visuo
met tarp gyventojų, ypač 
vaikų, pažymėtina skaitliu- 
gesnės ligos, kaip tai rau
pai, plaučių uždegimas, dif- 
terija, ajra, kokliušas ir tt. 
Jei difterija arba skarlati
na sykį įsirango kokiem nors 
miesto daliu, labai sunku 
ją iš ten iškrapštyti ir ji 
ten randa sąų ųe mažą pel? 
nę.

Žmonės, turinti sveikus 
vidurius, užlaikanti pride
rančiame švarume nosį, lu
pas ir visą kūną, per tuos 
žiemos pavojus paprastai 
pereina be jokios sau nuo
skaudos. Bet žmonės silpni 
ir švariai neužsiįaikanti, vi
suomet krinta tų ligii auko
mis .

“Ant pavirtusio medžio 
iv ožkos kabinėjasi” 
skambą patarlė. Taip yra 
ir su žmonėmis. Jei kuris 
suserga kokia nors liga, ku
ri silpnina jam organizmą, 
tuomet lengvai prie jo pri
kimba ir kitos ligos, kadan
gi silpnas organizmas nega
li atsispirti prieš limpama- 
siąs ligas. Imkim, pąv. taip 
plačiai musų moterims ži
nomą ligą. adrą. Ši ligą pa
ti savaimi nėra pavojinga, 
tečiau ana j a sergant reiki? 
prisilaikyti kuodidžiausic 
atsąrginpo, reįfcįa sąųgoti 
vaiką puo mągįąųsįo per^i? 
šąldymo, reįkįą atniiųfi, 
koks valgis vąįkuį tinką įr 
tt, Rądangį {jųsįįpninįąs ąd- 
rą vaiko organizmas yra pą? 
rinktina dirva prigyti ki- 
toųĮs, bjaure^ųeips Įr pąvo- 
jįpgęsuėipb lįgnuis.

Tatai kąd ąpsįgaugojus 
tų visų bjąųrių ligi; prisi
artina ųt šĮapiąpi.rudeuįųį įr 
žiemai vi^ųpįripų ręįkįą 
užlaikyti kųojidžiaųsiaipe 
švąrmpe alsąvijpo organus 
ir saugoti juos nuo persį- 
Šaldypio. Gi pąskųį nę? 
kuomet nesįgailętį sau ną- 
Įpnosę tyro oro! De| trupų? 
tęlįo š|įų|nos prurądįĮUo pą? 
paįkiukpne savo sveikatos? 
neąlsuokįmc pųpląt sųpkįu 
ir sugedusių oyu.- Gyvena? 
mieji namai kasdien turį bų? 

' ti priderančiai pravėdinami.

Geriausia tas padaryti ryt
mečiais, kuomet vąloma 
kambariai. Paskui truputė
lį pavakariais. Be jokio gai
lesčio persiskirkite su gnu? 
kįų oru? susirinkusiu per 
paktį jūsų kambariuose, ii* 
ąpo vietop įleiskite tyrą orą. 
Šaltas tyras oras tuoj aus 
apšils ir įš jo turėsite sau 
sveikatą įr sinaguiųą.

PRODUKTAI NE
ATPINGĄ,

Pesimistai turi gerą akį 
ir nosį. Kongresui panaiki
nus muitą nuo įvežamųjų į 
Suvienytas Valstijas valgo
mųjų produktų, ty. priėmus 
naują tarifą, amerikietiniai 
patriotai sukėlė džiaugsmin
gą trukšmą, kad kainos tuo- 
jaus nupulsiu ir vįsį valgiai 
busianti kuone perpus pi? 
gesni. Ir kaip tai puikiai 
tie valgiai atpigo! Nėra kas 
nei sakyti. Mėsos kaina dar 
greičiau kįla augštyn, negu 
pirmiau. New Yorke štai 
už kiaušinių tuziną imama 
75e! Kiti produktai irgi 
brangsta.

Vargdieniai yra naivus 
žmonės. Jie pradžiugę ma
nė, kad tarifo pakcįtmias 
suteiks jiems pigesnį pragy- 
veninią. Bet nereikia pa
miršti, kad gyvename Ame
rikoje, kad trustai po seno
vei čionai valdo vau ja. Sa
kysime, tegu Kanada ir Ar
gentina į Suv. Valstijas pri
siunčia ir visai dykai įr pil
nai mėsos, kiaušinių, duo
nos ir sviesto, tai visvien 
už tuos valgomuosius pro
duktus mes turėtumėm mo
kėti tiek, Klek trųstaį rei
kalauja, kadangi tik jie vie
ni Suv. Valstijose tų pro
duktų pardavinėjimą kon
troliuoja įr per jų rankas 
tas viskas turi pereiti.

Tatai nepridera apskaity
ti kainas sulyg produkcijos 
ir muito lėšų, bet reikia pri
imti už tikrybę? kąj tog kai
nos daroma tokios? kokios 
patinka trųstams. Kąįp sę- 
uįau trūktai iš žinopią pra
kaito rinko milijonus, tąįj 
ir šiandie žeria Rau aukse 
į kįgęnius. Trustai Amcrįko- 
ję kąįp pirmiau buvo galin
gi, taip įr dabar tokiais pa 
silįeką. Mes kaip buvome 
alkani? plikį ir basi, tokiaif 
ir tolįąu busime, jei vąldžį? 
trustų neims kontroliuoti 
Ir tik tuomet atmaina įvyk
tų, jei fedęralė valdžia vi
sus trųstus ųę tik kad išriš
tų, bet dar jų vyriausius na
rius uždarytų kalėjimuos- 
na. Bet apie tokius “stebuk
lus” šiandie nieko negirdi
ma. Valdžia pati trustams 
visuomet pątaįkauja.

Esant tokiai betvarkei, 
liaudis būtinai turės sukil
ti, nes jąų ir kantrybė ga
lutinai išsisemia.

---- .■ r"’ ■■ »■ ■■ ■ -■

BLOGOJ MINTIS TER
ŠIA IB PULDO ŽMOGŲ.

Viskas, ky tik matome, 
kų girdinię, ką skąitojnc su- 
keįiu ipųmysę mūitįs, Mįn- 
tįs sukelią jausmus, jaus? 
inai gi vedą prie veikimo.

G ražu s regįnįa Į, mahda- 
gios . Kalbos, geri skaitymai 
pripildo mąs protą tinkamu 
dvasinių niaistu, prįpįldo 
mus vaidentuvę visokĮonųs 
svajonėmis ir mus širdis 
skalsčįaįs jausmais..

Gašlios kalbos? gėdingi 
pavęįksĮai, nelemtų 
skaitymai silpnina žmogaus

dorinį stovį ir taiso prie iš
tvirkimo.

Tyrinėjant nupuolusių do
roj žmonių, žmogžudžių, va
gių gyvenimą, randama, kad 
iš mažens buvo prisiskaitę 
raštų, kuriuose buvo apra
šoma apie. visokias klastas, 
piktadarystes, užmušėjys- 
tes. Apysakos, kur netiku
siai aprašoma lyčių prieti
kiai, veda prie lytinio ištvir
kimo ir išsigimimo. Bako, 
kad franeuzų tautos išsigi
mimas prasidėjęs ačių to
kioms apysakoms. Frakcijoj 
yra 2.000.000 šeimynų be 
vaikų. Tai nelemtų raštų 
vaisiai.

Blogos kalbos, raštpalai- 
kiai negadina tvirtos valios 
žmogaus, sukietėjusio geru
me. Bet ar daug tokių rasi
me sviete? Didžiuma žmonių 
pasiduoda, neatsituri prieš 
blogą intoknię ir genda do? 
riškai.

Kartais į teisėjus ir advo
katus turi blogą intekmę 
nagrinėjimai kriminalių by
lų. Nuolat turėdami prieš 
akis kriminalistus, žmogžu
džius, nekurie teisėjai virs
ta pesimistais, žmonių ne
kenčiu.

Visokie raštai? kur neti
kusiai iškloti puolusių Žmo
nių darbai yra pasmerlęti- 
ui. Pasmerktiųas yr» 
šlamštas? lietuvių kalboj pa
sirodęs, kur išklotas Maęo- 
cho mėšlynas.

Kiltas, skaistus žmugijs 
apie tą patį dalyką galį ap? 
rašyti taip, kad juomi ne 
tik niekas nepąsipiktįs? bet 
cįargi snsįtvirtįs doroj. Kas 
gaji sugesti skaitydamas ą- 
pįe lytinius prietikius Va
dimo kningėįčj “Gimdymo 
slėpiniai”?

Ir žinias laikraščiui ne
vienodai paduodama. Vieni 
ir apie nedorus žnionių dar
bus taip aprašo, kąd nie
kam įš to papiktinimo ne
būna. Kiti gi tą bjaurybę 
visoj nuogybėj, šlykščiai 
aprašo.

Gęri raštai, gražįos ąpy? 
?ąkos labai gerai ątsiliepią 
i žmogų iš dorinio atžvilgio. ' 
Didvyrio darbai, jo drąsą, 
orakilnumas, pasišventimas 
mkelia mumyse tokias pat 
vpatybes, Kįla noras sekti 
id gerus darbus. Sustiprėja- 
me doroj tokius raštus 
skaitydami.

Labai geras daiktas skai
tyti dailės eiles. Eįlės yra 
vaizdingos, pilnos gerą jaus
mų, Todėl jos ypač pake- 
'ia mus dvasią prakilnybės 
link.

Villa grąsiną. Ląbai dai
liai ima elgtįes Meksįko 
kpnstįtucionąlistų genero
las Villa, kuris ncseųąi pa
ėmė miestą Jųąrez. Jisai pp 
to miesto paėmimui prane
šęs Londęnąn, kad jei vie
tinis bankas nepripą^įsįąs 
ir neįšinokėsįąs ant jq per
statomų čekių, jis nųžųdy- .* 
sįąs to angliško bąnko 'vlr- 
šįninktj, Kuri paėmęs ųelaįs- 
včn.

žemės drebėjime
ne labai tąnkįai atja^įamį 
smarkesni ir lengvęgpį žę? 
mes drebėjimai. Nors nuos
tolių į|« ijęląipiįą tc‘ 
eįąų gyventojai peygjyeną 
dideljuusią Jjaįmę. Rrįaįbir 
juma,’idant išnaujo nesenąį 
ątęįtątytąĮs mlestąs ųcpavį|’b- 
tų i griuvėsius.
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Kaip lietuviai turi ieškoti darbo.
Lietuvių ateivija į Suvie

nytas Valstijas kas sykis 
vis didinasi. Į čionai kas 
metai musu brolių atkeliau
ja bene keli desėtkai tūks
tančių.

Jie visi čionai atkeliauja 
ne deleį kokių smagumų, ar 
kad linksmai praleistį lai
ką. Atkeliauja kaipo žmo
nės vargdieniai, duonos kąs
nio ieškotojai.

Atkeliavusių lietuvių dar
bo pasiieško j imas, tai pir
mas jų užsiėmimas šioj sve
timoj šalyj. Taip įsako būti
numas, Jiems nėra laiko 
net pramokti angliškai ke
lis žodžius ištarti, tuo la
biau aplinkui apsidairyti, 
susipažinti su šios šalies 
žmonių apsiėjimu, — bet 
tuojaus priversti ieškoti sau 
“kasdieninės duonos”.

Pagaliau ne tik tie “gri- 
noriai” turi ieškoti darbo. 
Tūkstančiai žmonių, senų ir 
jaunų, čionai jau senai gy
venančių, tą patį tur dary
ti. Tai priežastis atkaklios 
kovos už būvį šioje nesu
tvarkytoje draugijoje, kur 
gyvenimo sąlygos yra labai 
sunkios. Darbininkas tuo- 
jaųs petepka darbo, kuomet 
darbdaves gurąnda sau žmo
gų atsakgutesnį, kuris už tą 
pačią mokestį atlieka dau
giau darbo ir daug pasek- 
mipgįau veda įvairius rei-. 
kalus.

Tas veikiama del neper
maldaujamo ekonominio bū
tinumo. Tai labai gerai ži
no teoretikai ir sociologai, 
kurie nuolat tuos dalykus 
iš pat padugnių perkratipėr 
ja-

Todėl darbo susiįęškoji- 
mo mokėjimas lietuviams y- 
ra labai svarbus daiktas.

Labai tankiai tenka iš
girsti kalbant, kad Ameri
koje lengva rasti darbas ir 
kiekvienas tame reikale ne
gali apsivilti, ypač katras 
turi savyje pasitikėjimą ir 
yra, taip sakant, begėdis,

“Grinoriųi”, katras įeško 
u darbo, jo bičipylįs, kuris jau 

buvęs ant arklįo jr po ark
liu, suteikia sekantį patari
mą: “Jei tavęs paklausia, 
ar moki kokį nors darbą, 
tai pasakyk, kad moki; ko 
tik peklaustu, sakyk viską 
mokąs. Amerikoje reikia 
juk sakyti, kad moki visokį 
darbą, nes kitaip badumi 
puĮpįrtuni”.

Toksai patarimas yrą me
lagingiausias ir kvaįlįausias

Juk kaipgi pasakė Lin
coln: ‘‘Nekųrįuos žmopes 
galima visuomet apmeluoti; 
retkarčiais galima visus 
žmones apmeluoti. Bet juk 
negalimas daiktas visuomet 
ppmęjpotį visus žmones.”

Patarimas, kurį augščįau 
paminėjome, ir kurį kuopė 
kiekvienas jųųsų yra gii'M 
jęs, gali būti naudingas tik 
retuose atsitikimuose. Bet. 
ąbelnaį imant, toksai pata
rimas yra klastingas.

Neprofesįpnąlįs darbinin
kas, ieškantis dąrbu, kuriam 
reikia specialio apšvietimo, 
toksai darbininkas, jei turi 
Rvyj ypatingą, įgimtą mit
rumą, jei jis yra, kaip sa
koma angliškai “bandy ąud 
plėvėj? ” (mitrus ir vikrus), 
kartais su tokiu patarimu 
išeis laimingai. Bet tyį yiia 
tik išimtis.

Melagystė ir “bliufavi
lnas” negali tęli keliauti.

Supratlyvas darbdavis sa
vo darbininką apkainuoja 
pę tuomi, ką darbininkas 
jam kalba, bet tuomi, kaip 
jis moka atlikti savo darbą, 
Žinoma, jei darbdaviui pri
meluosi, jįs gali duoti dar
bą. Bet tame darbe juomi 
pasitikės ir gausiai užmo
kės, jei persitikrįs, kad dar
bininkas tikrai jam pavestą 
darbą atlieka tobulai.

Kuomet darbdavis klau
sia, ką moki ii- kiek už dar
bą reikalauji, nekuoniet ne
sakyk, kad moki viską ir 
nereikalauk peraugėtų išly
gų. Jei sumęluosį, žinoma, 
galėsi gauti darbą, bet tas 
neilgai tvers, Neteksi to ir 
kitur negausi. Geriau reik 
pasakyti “give me a chan
ce” (suteik man progą), o 
tuomet geriau išloši su tuo 
kukliu ir išmintingu pasa
kymu.

Darbdavis, kuris tau duos 
darbą sulyg tavo melavimo, 
bus žmogus labai abejoti
nas. Suteikia tau darbą, nes 
kito darbininko po ranka 
neturi. Atsiradus geresniam 
darbininkui, visuomet tave 
paliuosuos.

Darbdavis, kuris tau pa
sakys “Imu tave savaitei 
arba menesiui del išmėgini
mo” — jo klausyk- Nes tai 
yrą žmogus išmintingas, ku
ris prasto darbininko nerei
kalauja, bet geram gausiai 
užmoka.

Labai svarbus dąiktąs 
šioj šalyj, tai išlaukinė 
žmogaus išžiūrą.

Kaip tave mato, taip apie 
tave rašo.

Švarumas visuomet rei
kalingas. Bet juo labiau 
švarumas turi būti reikalin
gas, kuomet einame ieškoti 
darbo.

Darbdavis, rasi, negalį tu
rėti laiko su tavim kąlbė- 
tįęs. Basi, negalį turėti lai
ko skaityti jam perstatomus 
tavo paliudijimus ir kitką.

Bet apžiūrėti tave nuo 
galvos lįg kojų visuomet tu
ri laiko. Tam tikslui pakan
ka vienos sekundos.

Dailiai apskustas veidas, 
valus kalnierukas, švarus 
drabužiai, nuvalyti eevery- 
kąi rrr- tas viskas, rodos, 
menki dalykai. Bet juos vi
sus paėmus krūvon pądaro 
visgi nemažą į darbdavį in- 
tekmę. Darbdavis tai pama
tęs sprendžia, kad esi žmo
gus švarus, gražiai pasiel
giantis, mylįs tvarką, sąži
ningas.

Nę pųošpųma_s Čįą apeina. 
Vįsąį ne. Oįą apeina švaru
mas įr graži žmogaus išlau
kinė įšvaįzda. Jei perdaug 
bum apsitaisęs, pąsįi’pdysi 
‘‘sportu”, tuomet visi pasa
kys, kad tokiam žmogui gal
voje bene gaidukai gieda- 
ralįųoja. Nebūk elegantas,' 
bet švarus. Padaryk įspūdį, 
kad esi žmogus rimtas ir 
stropus. Išlaukines išžiuros 
stropumas visuomet už ta
ve liudys apie tąvo mpralį 
pasivedimą*

Musu broliai darbininkai 
tų patarimų neturėtų pa
miršti.

Darbimpkas.

Rusijos dūmos 
posėdžių pra

džia.
Susivažiavę iš įvairių 

kraštų durnos atstovai, dau
giausiai šnekasi, koki šįoje 
sesijoje pasidarys atstovų 
daugmną. Viskas priguli 
nuo ^paliečių, kurion pusėn 
jie palinks: jei prįe kadetų 
ir pažangiųjų, tuokart du
rnoje atstovų dauguma bus 
kairieji, jaigu prie tautinin
kų ir tikrųjų rusų — tuo
kart jų bus viršus dūmoje.

Iš spaliečių didžiausių 
pirmeiviu dabar išrodo 
Gučkovas, kurs sakosi ga
lutinai persitikrinęs, kad 
valstijos reikalai visose sri
tyse varomi atgal prie se
nobės tvarkos, ir tatai dau
giausiai trukdą valstijos 
geryneigą. Seniaus spalie- 
čįai nenorėję bičiuolįaųties 
su kairiomis parti jomis del 
jų perdaug didelio kraštu
tinumo, bet dabar spaliečiai 
persitikrinę, kad už kairiuo
sius dar pavojingesni esą 
kraštutiniai dešinieji, truk
dantis visas permainas ir 
pagerinimus. Iš viso ko ma
tyti, kad šioje durnoje tvir
tos daugumos negalima ti- 
kėties, aišku tik, kad neuž
ganėdintų atstovų skaitlius 
(opozicijos) pasididinęs. 
Valdžia vis dar nenori at
sileisti ir nenori užmiršti 
užgavimo, padaryto kai- 
kurių dešiniųjų atstovų šį 
pavasarį. Durnos posėdžiuo
se dalyvausią ir toliaus vien 
tik ministerių draugai, bet 
patįs ministerial nesirody- 
sią.

Valdžios yra įnešta dū
moti 485 įstatų sumanymai, 
iš kurių 110 tik įnešta šią 
vasarą. Taipogi įnešta ke- 
liatas paklausimų nuo įvai
rių pusių. Tarp naujų įsta
tų sumanymų nemažai ran
das ir svarbių. Taip, vidaus 
reikalų ministerijos įnešti 
sumanymai: naujų įstatų 
apie spaudą ir cenzūrą, a- 
pie draugijas ir sąjungas 
apie žemiečių įstaigų įvedi
mą Vakarų krašte sulyg 
Minsko ir Vitebsko guber
nijų, apie vietinius ukiškuo 
sius reikalus Vilniaus, Kau
no, Grodno gubernijose. Pą- 
gal tų įstatą, pačių, mokyk
lų, kelių, sargybinių užlai
kymas bus išdėtas ant visų 
gyventojų, o ne vien ant 
valsčių. Toliaųs, apie žemės 
pavelde j imą smulkių ūki
ninkų.

Finansų mįnistęrija įnešė 
sumanymus apie mokesčiu? 
nuo nekilnojamų turtu Len
kų karalystėje. Apšvietos 
ministerija — apie įvedimą 
visuotinojo mokinimo. Tei
sių ministerija — apįę įve
dimą vietinių teismų (jv 
įstatai patvirtinti 15 d. bir 
želio, 1912 m.) tarp kitko ii 
Vilnįaus, Kauno ii- Grodno 
gubernijose, apie apskričio 
teismo įsteigimą Dvinske 
Suomijoje ketinamą įvesti 
rusų kalbą į visas valdžios 
įstaigas, uždėti mokesčius 
rusų kariuomenės užlaiky
mui, užginti gabenti grūdus 
iš užsienio ir palengvinti į- 
vežįmą Suomi j on tusų gru
dų, pąįęųgvįĮĮįį ^ęįgįmą 
Suomijoje 1'USU bankų.

Pirmutinis gįp i’udęps du
rnos posėdis pwljajo 15 d. 
spalių. pamaldų pirmi
ninkas pas veikių© susiriu-

KATALIKAS

kusius atstovus ir pradėjo 
posėdį. Be ginčų priimta į- 
stątai apie mokesčius pri
siekusiems posędįninkąins 
apskričio teismuose; posėdi- 
ninkams, gyvenantiems ki
tur, ne teismo vietoje, bus 
mokama kasdien po 50 kp. 
iki 1 rųb., pagal vietas; jai
gu gi reikės teisinau važiuo
ti toliaųs, negu 25 varstai, 
tai kelionei bus dąr pride
damą po 3 kap. nuo varsto, 
ten ir atgal.. Tie mokesniai 
bus tuokart temokami, jei 
posėdininkąį paduos teis
mui pranešimą, kad nori 
gaut paskirtą mokestį.

Toliaus priimta įstatai a- 
prie telefonųintaįsymą; tasai 
darbas valstijos viduje bus 
'avestas miestams įr žemie

čių įstaigoms, valdžią tesi
rūpins tiktai telefonais, su
jungtais su užsienių.

Pagaliau Miliukovas įne
šė skubinai paklausimą, del- 
ko valdžia taip smarkiai ė- 
mė persekioti spaudą, ypa
tingai laike Beilio bylos, 
yg, tartum, norėdama teis

mą paversti politikos, o ne 
teisybės įrankiu.

Puriškevičiui patarus, pa
klausimas priimamas dėlto, 
kad jį viešai atmetus ir pa
rodžius, jog durna nenori 
kišties į teismo reikalus.

KELIATAS INDOMIŲ ŽI
NIŲ APIE ŠIAURĖS 

MEŠKAS.

Šiaurės meškos veisiasi 
Grenlandijoj, ant Spitzber- 
gęn ir šiaurinėse Amerikos 
dalyse. Jos neretai apsibū
va ant ledynų. Dažnai ant 
ledynų, 200 mylių atstu nuo 
kranto, jos lygiai gerą pra
gyvenimą daro kaip ir ant 
sausžemio. Vienok, jei ledy
nas, pagautas jūrės tekėji
mo, ima neštis į pietus, tai 
meškoms prisieina žūti. Nes 
'edynas pąkliųva į šiltą van- 
ienį ir sutirpstą. Taigi tuo
met meškos ii* nuskęsta.

Šiąurės meškos turi ilgas 
gelsvai baltas vilnas, būva 
įuo penkių iki astuonių pė
dų ilgio ir nuo keturių iki 
lenkįų pėdų aųgščio. Sve
ria po 600 svarų, kartais 
pasiekią ir Į.600 svarų 
Nors šiaurės meškos išveizi 
legrąbips ir nerangios, vie
nok, jos yrą gąn vikrios, ge- 
ai moka plaukti ir puikiai 

nardo j upėj, Maitinasi re
niais, žuvimis ir godžiai ėda 
viską, kas tik ėdamo joms 
oakliųva. Vienas šiaurinių 
raštų tyrinėtojas pasako 

;a, kąip šiaurės meškos ėd‘ 
:š jo provįzįjos ne tik 
vis, duoną įr kavą, bet jos 
taipgi sučiaumojusios prari
jo skudurus ir amerikouinę 
Vėluvą.

Šiaurinių kraštų tyrinė
tojai, keliaudami labai toli 
ir manydami sugrįšti tais pat 
keliais, šen ir ten palieka 
savo provizijos, idant tuo
mi palengvinus savo kelio
nę. Statines su mėsa, tau
kais, žuvimis, užkasę sniege, 
važiuoja toliau. Tokius san
delius atranda šiaurinės , 
meškos ir juos apžiuo. Šis 
mus paveikslas kaip sykis 
perstato šiaurės meškas su 
meškiuku, kurie atrado to
kį sandelį ir turi “gerus lai
kus v. Tvirtos meškos nere
tai gali iškasti daiktus ir iš 
po gilaus sniego, net ir 
prie ledais ir uolų gabalais

apkrautų daiktų jos dasiką- 
sa.

Šiaurinių šalių gyventojai 
apsčiai vartoja meškų ska
ras aprėdalui ir išklojimui 
savo buveinių. Mėsa yra 
minkšta ir labai tinka kla- 
jokliniams eskimosams. Jų 
taukus grenlandiečiai ge
ria ir vartoja žibalui.

PAPROČIŲ INGIJIMAS.

Prie ko veda blogi 
papročiai.

Vaikų auginime ir auklė
jime svarbus yra daiktas, 
kad jię ingytų gerus pap
ročius. Svarbu yra, kad vai
kas butų tikros meilės vai
sium, kad butų nuo pat ma- 
žątvės tinkamai aprūpintas 
maistu ir švariai užlaiko
mas. Bet lygiai svarbu auk
lėti jame nuo pat kūdikys
tės gerus papročius. Didžiu
mą savo papročių žmogus 
ingį j a prieš 20 metų am
žiaus. Iki to amžiaus žmo
gaus būdas jau veik nusta
tytas. Po to jau jis tik tvir
tėja, kietėja savo geruose, 
arba bloguose papročiuose. 
Kiekvienam reikia gerai į- 
sikalti sau galvon, kad veik 
lygiai yrą lengva ingyti ge
rus papročius kaip ir blo
gus. Lygiai galima sukietė
ti blogume ir gerume. Taip, 
žinoma, bus, jei geri papro
čiai bus auklėjami iš mažąt- 
vės.

Blogi papročiai atsiranda 
pas žmogų, kąįp piktžolės 
laukuose ai’ daržuose. Pikt
žolės išauga įiesėjainos, taip 
ir blogi papročiai ingįjama 
be auklėjimo.

Neravėjamos piktžolės 
auga, stiprėja ir galop nu
stelbia javus laukuose arba 
daržoves, taip ir pas žmogų 
nenaikinami blogį papročiai 
ima viršų ant gerųjų ir 
tuomet žmogus pasileidžia 
pakalnėn į šliuką, nes musų 
darbeliai sudaro paprotį, o 
papročiai sudaro būdą.

Ęeikįa gerai suprasti, 
kaip papročiai ingįjama. 
Kiekvienas musų darbelis, 
kiekvienas veikimas palieka’ 
mumyse palinkimą atkarto
ti tą veikimą. Tą veikimą 
dažnai atkartodami, po ne
kurto laiko pasijuntame, 
kad tą dalyką atkartojame 
be jokio galvojimo. Inpra- 
tęs žmogus mažmožiuose ne
teisybę sakyti, perdėti, in- 
gįją paprotį meluoti įr me
luoja per akis, pats ne j aus
damas tą dąrąs. Taip ingy- 
įama papročįąį rūkyti, ger
ti ir šimtai kitų. Juo daž
niau bus atkartota netikę 
likimas, juo ląbiąu žnjogus 

jame sukietės, juo sunkiau 
bus tą pąprptį parnešti. Ly? 
giai taip yrą su gerais pap^ 
ročįais, Jei įĮĮgįjaine dažnu 
atkartojimų geni veikimų 
;r dažnų pasipriešinitnų 
blogiems. Jei jaunikaitis vis 
atsisakys ragauti svaigalo ir 
atsisakys bandyti tabokos 
durnų, tai jis blaivybėj nuo
lat tvirtės ir Į’ųkypio papro
čio nėingys. Apąrt to jįs 
svaigalais ir tabokos durnais 
tik bjaurėsią ir jokios pa
gundos jų vąrtotį neturės įr 
tojel'jokios kovos ąu pą? 
gunda neturės.

Normaliapi, geraj išauk
lėtam žmogui yra- visai len
gvą būti dorų, O iųgijus 
blogus papročius, turint 
bjaurus palįnkiwua esi jų 
nuolatiniu vergu.

Pąprątįinąs yrą antras 
PKiginiiųiąs, sako priežodis. 
Tuomi išreiškiama, kad sun
ku, labai sunku pamesti į- 
sigalėjųsį paprotį. Iš to,vie
nok, neišeina, kad tai jau 
but negalimas daiktas pa
rnešti netikusį paprotį. 
Tvirtai pasiryžęs ir ištver
mingai kovodamas žmogus 
gali įšsiliuosuoti iš po jungo 

PUŠYNE.
Baigėsi ankstybo pavasario dienelė. Neužilgo pasi

slėps saulutė, nutils vėjalis, medžiai stovės tyliai, ne
judės šakelėmis, O rytoj rytą, vėl juos saulutė pažadįs, 
įr jie vėl linksmai šlamės. Vėl bus linksma.

Tokį apyvakąrį aš išėjau į laukus. Man buvo sun
ku. Galvon veržte-veržėsi sunkios mintys, painus, nesu
prantami klausimai.

Iš visų šalių mačiau sunykusias trobeles. Žinau, 
kaip joąę tamsu įr liūdna vargingoms šeimynoms, kaip 
jie ten per dienas vargsta, dirba iš paskutinių jėgų, ne
sigailėdami savęs. Gula ir kelia su rūpesčiu apie ryto
jų.. . Ir tyjįąį, be skundų, neša baisų prąsčioko jungą.

O tenai, kur auksas žiba, ten žmonės linksmai nau
dojasi šitų pažemintųjų triūsu... Įr kaip jie nemato 
anų ašarų, kaip jie nežino, kiek daug aniems kalti. O 
jei ir žino... Dabar daug-daug žmonių bijo pats savęs, 
savo sąžinės. Štai atėjo, parodė stabą, atvedė žmones 
prie jo ir liepė jį gerbti ir tikėti į jį. Nors jauti, kad 
tai melas, nors sąžinė skauda, neapykanta virte-verda 
del prievartos — bet tylėk, paslėpk visa savyj — ir ty
lėk. Jokia laisvės niiųtis, joks tiesos žodis netur išsi
veržti įš prislėgtos krutinės — nes tenai, tų galingų
jų rankose yra tau retežiai. Tenai juodi, baisus kapai 
tiems, kurie išdrįs prabilti savo sąžinės balsu, kurie uo
gai daugiau tylėt, tiems, kurie vergovės nepakenčia, 
kurie laisvės išsiilgę.

Nesuprantu, kaip gal vienu rankos mostelėjimu, 
vienu žodžįu atimti žmogui tokiam pat laisvę, sulaužyt’ 
visą gyvenimą, užmušti paskutinę ateities viltį, išplėšti 
visa, kas tik jam brangiausio buvo — kad jis vienų-vie- 
nu pasilikęs, pajuoktais jausmais, prislėgtomis minti
mis stovėtų retežiuose, nuskriaustas, bejėgis... Kaip 
skaudu! Ir ko gyventi, jaigu čįa tiek skurdo, tiek baisių 
nepagydomų žaizdų! Norėtųsi juos gęlbėti visus — o ne- 
gelbi nė vieno —t ar jėgų .trūksta?...

Ir su plakančia širdžia aš ėjau vis tolyn ir tolyn. 
Saulutė jau nusileido. Priėjus pušyną, atsisėdau ant di
delio akmens. Priešais čiurena nedidelis upelis, rausvai 
debesėlių nudažytas. Pušys stovi tiesios, tik-tik juda 
viršūnėmis, ir vis ošia, ir vis kalbas. Kasžin kur sulojo-, 
šuo, jam atsiliepė vienas, kitas — įr vėl nutilo...

Toj brangioj vakaro tyloj užgeso į r manyj ta bai
sį neapykapta, išnyko tas skausmas, gimė naujų jaus
mų, jau švelnių, malonių... Pajutau savyje meilę prie 
žmonių, pyle tų laukų, prie tų gimtinių pa juodavusiai 
trobelių... Užsidegė kokia tai viltis į geresnę ateitį, pa
jutau naujų jėgų griovę. “Viskas geryn” nušvito min
tis, “tik daugiau meilės, daugiau įsitikėjimo savo jė
goms, pakol jaunos. Neklausyti tų, kur sako, jog bran
gios jaunystės svajonės tai lyg sapnas išnyks, nieko ue- 
palikusios... Pelėsiais apaugs. Ne! aš tikiu savo svajo
nėms, tikiu savo sielos balsams, kur meluoti negali! 
Nebijau daugiau nieko, eisiu pirmyn, darysiu, kaip są
žinė lįępįa, eisiu draugę su kovojančiais del prispaus
tųjų, už laisvę,..

Ir sų naujomis mintimis, naują ugnele nušviestomis, 
grįžau namo tuo pačių keliu. Bet jis išrodė man dabar 
kur kąs šviesesnis, ųegu pirmiau, nors saulutės ir ne
buvo. Įr tog pačios trobelės neįšrodė taip labai sulinku
sios, nę paniurusios, kaip pirmiau. Tyliai mirgsėjo iš 
langelių mažiukai žiburėliai... Ten brangus vargo žmo
nės^ kuriems aš reikalinga. Man buvo visai ramu, bu
vau laiminga ir taip norėjos, kad visi tokįais butų...

V. A.

I. , I ■■■■!■» I —......

JAU LAIKAS UŽS SAKYTI VISIEMS 
LIETUVIAMS

MOKSLI UVIS^
VIENATINIS AMERIKOJE LIETUVIŲ KATALIKŲ W 

P MOKSLEIVIŲ LAIKRAŠTIS, LEIDŽIAMAS A. L.R - A
K. MQKSL. SUSIVIENIMO LĖŠOMIS KAS MENUO.

Paremkite, brigus tautiečiai, miįsu jąunos, tlk-ką atryjančios moks
leivijos, organiĮ? Skaitydami tį laikraštį, susipažinsite arčiau su 

musų moĮęslęivijęs idealais, su jos troškimais.

KAINA METĄMS TįK $1.00
Vipąs numeriu siunčiamas yra pamatyti veltui.

Kreiptis reikia '‘Moksleivio” Adniiniatracijon tokiu adresu:

Mr. JULIUS KAUPAS.
507 Lincoln Ave.* :: Valparaiso. Ind.

bjauraus papločio. Jei rū
kytojas ims po truputėlį 
mažiau rūkyti, tai jis be di
delio vargo pames tą pap
rotį. Taip su visais papro
čiais galima padalyti. Tik 
reikia žinoti, kad negalime 
pamesti blogo papročio iš
karto. Ne iš karto ingįja- 
me, ne iš karto ir pameta
me.
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Humoras-Juokai
Džiaugsmas su nelaime 

artimi.
gatvės boba ir, 
šaukdama, ver-

penkiolika metų važinėju ir 
žinau tą kelią, kaip savo

Išėjo aut

Tik apie save.
Jis: — Žinai ką, pačiute, 

šiandie aš apdraiidžiau savo 
gyvastį.

Ji: — Žinoma, tu visuo
met tik apie save vieną gal
voji.

Aš TAU PARODYSIU!

— Oi, aš 
nelaiminga!

nelaiminga! Aš 
Oi-oi-oi!

— Kas yra, ko žlembi ? — 
paklausia praeivis.

— Mano vyras velnias...
— Ką kalbi, kvaile!
— Tikras naikintojas, an

tra savaitė girtuokliauja... 
Iš smuklės neišeina.. . Nau
jus batus pragėrė.. .

— Štai jau ir paupys!
— Atsargiau!
— Dievulėli, aš jau peu- 

kiol i ka i n et ų va ži nė j u... 
Gali neabejoti... Tpru...

— Žiūrėk!
— Rodos, kad tas pats. 

Bet kaip čia slysta po lie
taus. ..

Pikčiurna.
— Tikėk man, tamsta, 

kad tik vedę žino, ką reiškia 
1 a i m i n ga s gy veni m a s.

— Tas tiesa, maloninga 
poni, ale.. . apie tai pati
nau, deja, pervėlai!

— Pradėjo iš džiaugsmo, 
kad sutaupė pinigų nau
jiems batams nusipirkti. 
Nuėjo juos aplaistyti... ir 
taip gėrė, kad ir juos pra
gėrė. O dabar iš nelaimės, 
kad nustojo batų, išvilko į 
smuklę visas mano spadny- 
čias ir vis dar geria...

— Viešpate, nejaugi pen
kiolika metų važinėdamas 
kelio nežinočiau... (veži
mas virsta).

— Ką tu, po velniais, da
rai ?!

— Keistas dalykas, kiek
vieną sykį toj pačioj vie
toj. ..

Svarbus daiktas.
— Ką tu manai apie 

suotiną išginklavimą ?
— Aš manau, kad 

senė su tuo nesutiks.

vi

lu ano

Keistas dalykas.

— Vežikai! Ei, vežikai! 
Viršaitis arklių reikalauja...

— Kelkis... kieno eilė?
— Tado...
— Taduk! Girdi, Tadai, 

po šimts velnių, viršaitis 
arklių reikalauja.. .

— Tuojau!..’.
— Bet kaip tu dabar va

žiuosi ?
— O kas?
— Nakčia paupiu?

Ant stoties.
Geležinkelio stotis. Pasi

girdo garvežio švilpimas ir 
traukinys nubildėjo Į tolį. 
Du kaimiečiu stovi ant plat
formos ir kalba:

— Nudūmė!
— Ir nematysi!
— Kodėl, Jonai, jis 

dumia?
— Juokdarys! Nejaugi 

žinai? Suprask, garu... 
ii- dumia!

— O kaipgi pirtis?
— Ką pirtis?
— Aš sakau, pav., pirtis... 

ir gani... Kodėl ji nedu
alia ?.. .

— Kvailys! Parišk ratus 
ir pirtis dums.

taip

ne
ini

— O tu gaidį ir 
ne-

Tu ne gaidys.
Vyras: — Turiu sekti viš

tą ir visuomet daboti savo 
va ik us.

Pati:
daboti savo pačios, bet 
bėgioti paskui kitas.

Vyras: — Juk gaidys 
snomet bėgioja paskui 
tas vištas.

Pati: -— Betgi nesi gai
dys.

vi-

— Gali upėn įversti'... .
— Įversti! Penkiolika me

tu važinėju, o dar įversti!...
— Bot man, kaipo viršai

čiui, bangu, kad tokioj tam
soj važiuodami upėn neį- 
virstmnėm.. .

Keistas atsakymas.
— Ar tamsta turėjai kokį 

baisų atsitikimą Alpose?
— Taip, prašau poniutės. 

Sykį paslydau ir nuva
žiavau nuo kalno žemyn.

— Kasgi tame buvo tokio 
baisaus?

— Matai, poni, kad tuo
met aš pats buvau... šofe
riu ir... rogėmis...

aš jau penkiolika metų va
žinėju.. .

— Arklį pasižabojai?
— Pasižabojau.
— O nagas ar tepei?
— Tepiau, kai]) ne... 

Prašau sėsties, ponas vir
šaiti! Motinėle, tu šiltoji!.. .

— Žiūrėk, atsargiau.. .
— Snsimildamasis, aš jau

Ne tos rūšies.
Mokytoja: — duok šen 

tą gumą, kurią burnoj turi!
Mokinys: — Tamstai ma

no guma nepatiks, nes ji ne 
tos rūšies, kurią Tamsta 
sados čiulpi.

vi-

Jis taip gimęs.
Ji: — Ar ponas P. jau 

nai yra plikas?
Jis: — Taip, jis pliku yra 

gimęs.

se-

Dabar mokytesnis.
— Kaip tu manai, ar Ran

kas yra labai mokytas?
O, jis dabar žino daug 

daugiau, negu tuomet, kol 
nebuvo mėginęs aeroplaną 
valdyti!

Nepažino.
— Tu kaukėje taip labai 

puikiai išrodai!
— Ištikro?
— Sakau tau teisybę, nes 

kuomet kaukę nusitraukei, 
tai nenorėjau tikėti, kad tai 
tu esi.. .

Višta užmynė ant anties 
kojos. Ji tą padarė nety
čiomis ir ančiai ne kiek te- 
skaudejo; bet antis pasakė: 
“Aš tau parodysiu!” Taigi 
antis puolėsi ant senos viš
tos; bet tą bedarydama, ji 
užgavo sparnu seną žąsį, ku
ri radosi netoliese.

“Aš tau parodysiu!” su
gageno žąsis ir skrydo ant 
anties; bet tą bedarydama, 
ji išpešė savo koja pluoštelį 
plauki] iš šono katės, kuri 
čia pat kieme radosi.

“Aš tau parodysiu!” 
miauktelėjo katė ir strikte
lėjo ant žąsies; bet tą beda
rydama, savo letena išplė
šė vilnų iš avies.

“Aš tau parodysiu!” su
mekeno avis iv pasileido 
bėgti prie katės; bet tą be
darydama savo koja užga
vo koją šunies, kurs saulė
kaitoj ramiai dribsojo.

“Aš tau parodysiu!” su
lojo tasai ir šoko ant avies; 
bet tą bedarydamas, jis savo 
koja takštelėjo per koją 
karvės, kuri ties vartais 
smurksojo.

“Aš tau parodysiu!” 
baubtelėjo karvė ir puolėsi 
ant šunies; bet tą bedaryda
ma, ji smogtelėjo savo ragu 
į pašonę arklio, kurs stovė
jo ties medžiu.

“Aš tau parodysiu!” 
žvengtelėjo jis ir pasileido 
karvės link.

Koks ten alasas buvo! 
Arklys leidosi paskui kar
vę, karvė paskui šunį, šuo 
paskui avį, avis paskui ka
tę, katė paskui žąsį, žąsis 
paskui antį, antis paskui 
vištą. Koks ten bereikalin
gas trukšmas sukilo! Ir vis
kas tai buvo dėlto, kad viš
ta išnetyčių užmynė ant an
ties kojos.

“Ei! žiliškiu! kurčiu! 
tpru!! Kas čia do trukš
mas?” sušuko žmogus. “Tu 
gali pasilikti čia”, pasakė 
vištai; bet jis nugijo antį 
kudron, žąsį laukan, katę 
daržinėn, avį avininkėn, šu
nį budon, karvę diendaržiu 
ir arklį t vartau. Ir taip jų 
ramus buvimas krūvoj ne
lemtai užsibaigė dėlto, kad 
antis nedovanojo menkučio 
pažeidimo, kurį višta nety
čiomis padarė.

Mažuma pasiteisinimo, 
Mažuma pakantrumo, 
Mažuma atlaidumo 
Greičiausia užbaigia

Seržantas atėjo, šaukė, 
kamandavojo vaiką. Viskas 
buvo veltui.

Vaikas Įsmigęs buvo taip 
drūčiai, kad išrodė jam lem
ta ten ant visados pasilikti.

Nusiminęs seržantas lie
pė duoti žinią kapitonui. 
Tasai tuoj atėjo su buriu 
kareivių. Visi besistongimai, 
visos rodos nuėjo ant niekų.

Galop motina davė suma
nymą, ačiū kuriam vaiku
tis liko išgelbėtas.

Ji patarė gauti virvutę ir 
pririšo vieną galą prie ilgos 
kartutės ir tokiu budu pri
duoti jam virvutės galą. Jis 
tvirtai įsikibo Į virvutę ir 
tokiuo budu palengvėle li
ko ištrauktas.

Tas vaikutis paskui išėjo 
augštus mokslus ir buvo di
džiu gydytoju Londone.

įJKLjį SystemONG

Nei kokia vieša patarnavimo įstai
ga negali susilyginti greitumu 

su telefonu.
Visuomenei pageidaujant skaičius Bell sujungimų 
pakilo iki 7.000.000, ty. pasididino 140% per perei
tus metus.
Žinoma, kiekvienas tikisi, kad telefonu jis pasieks 
veik žaibo greitumu kiekvieną, ai* jis gyventų ant
roj pusėj gatvės, ar už tūkstančio mylių. Didelė už
duotis laikyti viską tvarkoj, išrengime ir platini
me nepaprastu greitumu, yra atliekama šauniausiu 
budu Bell sistemos.

VELTUI DŽIAUGSMAS.

Žydijos džiaugsmas pa- 
liuosavus jų Beilį nuo ritu- 
alės žmogžudystės Kievo 
teisme, pasirodė peranksty- 
vas. Tas bent buvo prama- 
toma. Prisiekusiųjų suolas, 
kas tiesa, nusprendė, kad 
Beilis esąs nekaltas, bet tuo 
nusprendimu 
kad žvdai

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

—Bartholomew in Minneapolis Journal.
Keturios galvos svarsto Meksiko padėjimą.

vai
dus.

VAIKAS KANUOLĖJ.

Anglijoj, Edinburgo pi
lies kieme riogso didžiulė, 
senobinė kanuolė.

Vieną vasaros dieną, 1838 
m., du vaikiuku-broliuku 
žaidė aplinkui tą kanuolę. 
Vienam vaikui puolė galvon 
mintis įlysti kanuolėn. Jam 
gan gerai pasisekė tai atlik
ti ir, prisikrapštęs prie už
degamosios skylės, jis 
džiaugsmingai sušuko savo 
bendrui. Po to ėmė mėginti 
išlysti. Įlysti buvo lengva, 
bet išlysti pasirodė negali
mu. Tuomet antrasis vaikas 
nubėgo motinai pasakyti. 
Atėjo motina. Bet visi jos 
besistengimai ištraukti vai
kutį iš kanuolės buvo velti.

Pašaukta sargas.
Sargas visaip bandė ir 

stengėsi išstumti vaiką. 3et 
ir jo buvo veltus darbas. 
Pašaukta seržantas.

neužginta, 
nesinaudotų 

krikščionių krauju savo ri- 
tnaliams tikslams. Tas pats 
teismas, kuris paliuosavo 
BeilĮ, stengsis atsakomybėn 
patraukti kitą kokį asmenį, 
turinti sąryši, su tuo ritual iu 
dalyku. Tas dalykas, sako
ma, busiąs svarstomas du- 
moję ir prokuratorija suras 
naują kokį žydelį, kad pas
kui išnaujo pagimdžius sen
saciją ir einauninkams pa- 
simeškeriojus pinigėlių pas 
žydus-turčius. Ir tas gali
ma, nes Rusijoje papirkimai 
nėra naujiena.

Juo labiau tasai dalykas 
palyti visą žydiją, tuo la
biau genista perspektiva, 
kad žydai tam tikslui nepa
sigailės pinigų. O juk taja 
proga visuomet mielai nori 
pasinaudoti Rusijos činau- 
ninkai. Tuomet žydams Ru
sijoje tikrai butų teismo die
na.

Tik reikia durnos juoda
šimčių atstovų patarimo, gi 
tasai “cirkas” išnaujo ims 
veikti Kievo. Rusijos laik
raščiai tuomet be abejonės 
ims mužikus pjudyti ant 
žydų ir prasidės visuotinas 
jų pasmerkimas. Žinoma, 
tuomet žydai visoms redak
cijoms privalės užkimšti 
rykles “banknotais”. Iš
naujo auka liks išteisinta, 
bet jokiuo budu nenuplauta 
nuo žydijos “ritualės žmog
žudystės” dėmė.

Žinovų vienodos nųomo-

bylas veda ir atnaujina tik 
del didesnio pasipinigavi
mo. Kadangi žydams labai 
nesmagu nešioti tokią dėmę, 
tatai nuo anos apsivalymui 
jie pinigų nesigaili. Tokiuo
se atsitikimuose įvairi pro
testai turi palikti bergž
džiais, nes žydai yra turtin
gi-

ČJTOPIU M HNS 4114 
KLAUSK

CIGARU
nes padirbti Įsa 
garwialo tabaka

Jos. Bartkowlflk, Itrilrbiju.
4134 Sl Pauliu SL 6H!WMį ILL

____

“Ant W 
baro 

geriausiai
Žmonės supran
tanti vertę geros 
ruginės degtinės 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Moteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas.
ganėdina kiekvieną žmogų. 
Nusipirk bonką savo šeimynai.

i Reikalauk S-O-L-O^S

Teisingai padaryta degtine iš I 
nepaprastai puikaus mišinio. 

. Per daugeli metų sendinta 
A balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai, 
miniai švelnios 

prieprovos daro 
SOLO degtinę 
N geru vaistu 

šeimynų

Už^ a”.

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

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.

Akiniai sidabr niais aptaisais po $1 ir duaąiau.^^dJLr^ 
Auksiniais aptaisais po $3 ir daugiau.

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

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

3149 So. Morgan St.KRZYVINSKIO APTIEOJcineago, m.

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

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

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

**r* vi.

iMlWn k SleinfiacH
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave. Telepbonas Seeley 3029
6235 So. Halsted St. Telepbonas Normal 2617 

CHICAGO, ILLINOIS
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bangaus Karaliene“ Į PADAVIMAI APIE 6V. PANĄ įgfe-.. . udl
SURINKO IR LENKIŠKAI 

SURAŠĖ KUN.
Marijonas Gavalevičius.

(Tąsa).
kas apsirgo, turbūt blogas vėjas užputę; 
kaip atsigulė, taip ir nebekėlė; dirbti ne
buvo kam; žmona su duktere vaitojo, bet 
ką tu čia išvaitosi, kada vargas ateina...

Dirva paliko neužsėta, sodas ir dar- 
$ žas neapžiurėta, per langus ir duris ver- 
’ žėsi nemielaširdingas badas. Kasdieną sun

kyn ėjo vargšų gyvenimas.
. Tik viena duktė dvasioje nenupuolė. 

Ji kas rytas ir vakaras melzdavosi širdin
gai prie Dievo Motinos, Panos Marijos, ati
duodavo tėvus, save ir viską Į Jos ran- 
kas. O Dievas su Pana Marija klausėsi tos 
maldos, kuri maž-daug šitaip skambėjo:

— “Viešpate Jėzau Kristau, visagalis 
Dieve ir žmogau, štai aš neverta tarnaitė 
prieš Tavo sostą stoviu, neduok mums pra
žūti, šveskis Vardas Tavo!... Pasigailėk 
senatvės tėvų, neatimk jiems duonos visų 
dienų! Tu galingas Viešpate! Tu esi Ka
ralius šviesos!... Lapelis žolės nenudžiųs- 
ta be Tavo paliepimo, nė lapas nuo me
džio nenukris be Tavo žinios!....... Neleisk,
kad mano tėvai, o su jais ir aš drauge ne
pražūtume, nenumirtume badu! Štai aš 
duktė maldauju Tavęs!... Buk valia Tavo, 
ateik karalystė Tavo!”...

Taip, būdavo, mergaitė maldauja, o 
danguje Dievas su Panele Marija klausosi.

Naktyje besergėdama serganti tėvą 
» mergaite trupučiuką užsnūdo ir štai mato 

įeinant Dievo Motiną, kuri ją palytėjo su 
balta lelija ir pradžiugusiai mergaitei sa> 
ko:

— Nesirūpink daugiaųs, suteiksiu tau 
palengvinimą. Rytoj atrasi savo darželyje 
žiedus; tad nueik i darželi, kaip tik saulė 

■y— patekės; tie«žiedai .pažiūrės į lava, ploni 
jų stiebeliai pasikels nuo žemės, sublizgės 
rasos lašeliai, prisiskink daug, daug tų mė- 
linų žiedelių, jie tau didžias gėrybes atneš, 

t paliksi turtinga ir žmonijai daug gero pa- 
: darysi.

Mergaitė stebisi, bet klausti nebedrįs
ta, kokius turtus gali atnešti mėliui darže
lio žiedai.

Rytą anksti-anksti pakilus mergaitė
■ nubėgo į savo darželi. Žiuri ir savo akims

■ nebetiki... Kur tik pažvelgs, skleidžiasi 
l mažiuliukai mėliui žiedeliai ant laibų stie- 

> helių, žiuri į mergaitę ir, tarytum, sakyte
sako:

— Skink mus, mergaičiuke, kaip šven
čiausioji Panelė Marija tau liepė...

Mergaitė žiurėjo-žinrėjo ir ėmė verk
ti.

— Dieve-Dievc, kas man patars!1? Ga
vau aš didžias dovanas iš dangaus Apveiz- 
dos, bet dabar nežinau, ką, su jomis da
ryti!...

i Taip praverkė visą dieną.
Naktyje užsnūdus pamatė, kaip Į grin- 

čią įlėkė vienas gražių-gražiausias ange- 
las, paskui kitas ir dar kitas, prilėkė j u 
pilna grinčia, atsinešė keistus įrankius: ra
telį, verpalus ir ėmė statyti stakles.

Akimirkoje pastatė stakles ir užtaisė 
kaip priguli. Paskui įėjo Pana Marija ir, 
apsidairius aplinkui, nužemintu balsu tarė:

—, Tegul bus pagarbintas!...
Angelai atsakė:
— Ant amžių amžinųjų!.. .
Paskui dangaus ir žemės Karalienė 

priėjo pati prie staklių ir, aniolanis tar
naujant, ėmė taisyti verpalus; pašaukė 
mergaitę ir pasakė labai švelniu ir ra ginan
čiu'balsu:

— Žiūrėk, mano mieliausioji, ir gerai 
tėmykis, kaip aš iš šitų siūlų arba verpa
lų pradėsiu daryti audimą.

Už valandos šeivą į šaudyklę įdėjus 
pradėjo austi puikiausią drobę ir drauge 
mokino mergaitę austi.

Mergaitė atsiklaupė prie Panos Mari
jos, susidėjo rankytes ant krutinės, o Pa- 

* na Marija, kaipo tikriausia motina, savo 
™ dukterį mokino, kaip molinus žiedelius au

ginti, kaip juos paskui rauti ir džiovinti 
ir plaušus daryti, kaip tuos plaušus iš va- 

■' ' ' ' .

lyti, kaip verpti, išlenkti į tolkas, apmes
ti metmenis ir paskui į stakles įdėjus aus
ti drobę, iš kurios galima pasiūti drabužė
lius, ir su tais drabužėliais pridengti varg
dienių kubelius...

Visą naktį prabuvo ūkiškame naniu- 
kyje Pana Marija su savo sparnuota drau
gija; kada gaidžiai pragydo, pasikėlė, išė
jo ir išnyko. Mergaitė pasiliko beklūpanti 
ir begalvojanti apie stebuklą, tokį stebuk
lą, kokį ji pirmą sykį savo gyvenime mato.

Prašvitus mergaitė pradėjo iš stiebe
lių su molinais žiedeliais daryti linų, juos 
gražiai išvalė, suverpė ir išaudė gražų 
audimą; iš to audimo pirmiausiai pasiu
vo sau marškinius, paskui tėvui ir motinai.

Dievas ir Pana Marija laimino mergai
tės darbą. Beauzdama drobę turėjo gerą 
uždarbį ir pasidarė turtinga...

VII.
Pasaka- apie nebylę karalaitę 

ir jos 12 brolių.
Sename rūme ant uolos, pas bedugnę 

ir tamsią lindynę, gyveno karalius su dvy
lika sūnų.

Tas karalius turėjo vienatinę dukterį.
Ta duktė buvo labai graži, žibėjo kaip 

augantis 
dangaus 
rybe.

Per

žiedelis ant uolos, švietė kaip 
žvaigždelė savo nekaltybe ir do-

septynerius vartus, per septyne
rius kiemus važiavo piršliai, didikai ir ku
nigaikščiai, — bet vilties netekę, grįždavo 
atgal, nes tėvas visiems vienodai atsakv- 
davo:

— Kas mano dvyliką sūnų pergalės, 
tai tas tik gaus mano dukterį už žmoną 
(pačią)!

Dvylika jaunikaičių su kardais ranko
se lydėjo piršlius per rūmo kiemus ir pas
kutiniame kieme su didžiausia puikybe me
tė dvyliką pirštinių po kojų svečiams, bet 
neatsirado nė vieno iš piršliui tokio drą
saus, kuris atkeršintų už tokį paniekini
mą ir pašauktų į kovą.

Išvažiuojant svečiams išjuokdavo juos 
jaunikaičiai ir kiemo vartus užtrenkdavo 
su didžiu žvangėjimu.

Taip bėgo_menesiai ir metai, bet ne
atsirado tokio, kuris panorėtų per kovą 
atimti sau žmoną, nuo brolių seserį.

Liejo ašaras nelaiminga karalaitė se
name rūme užkalta sėdinti, o broliai tyčio
josi iš jos:

— Ar tavo dalis pennaža, ar tave nie
kais laiko, ar jau nebėra drąsių vyrą šia
me sviete!

Karalaitė akis nuleidusi žemyn tylėjo, 
nebeišdrįzdaina jiems nei žodžio priešais 
pasakyti, tik tyliai dūsavo ir meldėsi prie 
Dievo kalbėdama:

— Pažvelk, Viešpate Dieve, į mano 
vargą!... Prisieis nuvysti be laiko, kaip 
rožei, pamestai ant uolos, po sargyba 
ginkluotą broliu, pilną didžios puikybės!...

Dievui pagailo vargdienės karalaitės ir 
jos, puikybės apimtus, brolius pavertė į 
erelius. Vakare, saulei leidžianties, pavir
to dvyliką broliu į erelius, pakilo augštyn 
ir nulėkė...

Karalaitė, pamačius ereliais lekian
čius brolius, blykščiojančius saulės spindu
liuose su sparnais, rankas iškėlus ėmė 
šaukti:

-— Palaukite, del meilės Dievo, ką da
rote!? Sauluže šviesioji, neatimk mano bro
leliu, kur aš dingsiu palikus čia viena!...

Ereliai šauksmo neklausė; kilo vis 
augštyn ii' augštyn ir galų-gale visi iš 
akių išnyko...

Perilso ir užduso karalaitė paskui le
kiančius brolius bebėgdama, akys aptemo 
ir ji paklydo girioje.

Iš tankumyno išlindo du levai ir di
džiausias vilkas, barškindami savo danti
mis bėgo stačiai prie karalaitės urgzdami: 

• — Ko čia atėjai ? Kur eini nakties lai
ke ?...

— Brolių ieškoti! — atsakė karalai
tė taip verksmingu balsu, kad net vilkas 
Sukaukė iš to gailesčio.

—> Sėskis ant manęs, —■ tarė vilkas — 
pernešiu tave per girią; už tos girios švie
čia saulė, gal nuo jos gausi žinią apie savo 
brolius!...

Užsisėdo persigandusi karalaitė vilkui 
ant keteros, o jis pasileido kaip žaibas per 
tankumynus, žibindamas sau taką, savo vil
kinėmis akimis.

(Seięa tu^ųs).

__________

Eks — buvęs; eks-klieri-

paniekinimo 
susirinkimu, 

iškilmingu

nuomones neleidžia

SjCAgĄLIKAS

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

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

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

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

Money Orderį arba pinigai registruotam ia.štia, adresu:

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

UŽDĖT.1. 1855 nt. JAU Ž7‘tl MfeTAI

Visuomenės, literatūros Ir politikos 
savaitinio laikraštis

NERVINA
Budas gydymo dantų 

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

10 METŲ GVARAN0IJA. 
DYKAI APŽIŪRĖJIMAS.

PEOPLE’S DENTISTS
(žmonių Deutistai) 

Dr. C. O. Gillette, Mugr.

1816 S. HALSTED ST., Tel. Canal 4104
Valaudos uuo 9 iki 9 vilk., nedeidieuiais uito 9 iki 12 vai.

Trumpas politikos žodžių 
aiškintojas.

Biuro (biuras) — raštinė. I Despotas — toks žmonią 
valdytojas, kuris valdomuo
sius žmones laiko vergais; 
caras, kuris nepripažįsta 
žmonėms jokią teisią, nei 
gerovės.

Details — smulkmena. ..
Devizas — sakinys, kurio 

laikydamasi veikia partija, 
tauta ar valstybė.

Dezorganizacija — suiri
mas; sugriovimas sąryšio 
ar tvarkos tarp susivięnir 
jusiu žmonią.

Dialektas — tarine; kal
ba savo ypatybėmis skirian- 
tisi nuo abelnos kalbamo
sios ar rašomosios kalbos.

Diffamdcija — netiesos, 
spauda skelbiamos.

Differenciacija — iškili
mas iš kokios nors vienos 
partijos, jai besiplėtojant, 
naują partiją.

Diktatorius — asmuo, ap
teiktas laikui neapribota 
valdžia, turintis galę ir valią 
ant gyvasties žmonių, prieš 
prispaudė j Us suk ii Ilsių.

Diplomas — paliudijimas 
apie pabaigimą kokios nors 
mokslo įstaigos, prigulėji
mas prie mokslo draugijos 
ir tt.

Diplomatas — ypata savo 
gudrumu iškilusi ir kytrai 
mokanti apsieiti su valdo
vais ir valdomaisiais žmo
nėmis.

Dispensacija (dispensas) 
— atleidimas nuodėmių; 
paliuosavimas nuo pasnin
ką; abelnai, visoks leidimas 
atsitolinti nuo bažnytiniu 
įstatą.

Disputuoti — ginčyties. 
Dissonansas — išsiblaš-

Biurokratija — raštinės 
viešpatija; luomas ypatų, 
tarnaujantis valstybei ir rė
dantis valstybės dalykais, 
visai valdomųjų žmonių 
reikalais nesirūpindamas.

Boikotas — būdas kovos 
su atskiromis ypatomis ir 
įstaigomis, užsiveriantis ta
me, kad boikotuojamoms y- 
patoms nieko neparduoda
ma ir nieko nuo jų neper
kama.

Buržuazija — draugijos 
luomas, susidedantis iš fab
rikantų, prekikų, dvarinin
kų, geras algas imančių 
valdininkų, abelnai, iš vi
sų praturtėjusių ypatų.

Buržujis — ypata pratur
tėjusi, soti ir ganėtina.

Cekas — darbininkų 
draugija, užsiėmusi rupin- 
ties savo amato reikalais.

Centralizacija — santrau
ka valdiškų veikimų ir val
džių vienon vieton, arba 
vienos ypatus rankosna.

Centras — vidurys.
Cenzūra — įstaiga, per- 

kratinėjanti žmonių mintis 
ir nuomones, kįlančias per 
spaudą į aikštę, — nepatin
kamas cenzoriams ir jų po
nams 
iškelti aikštėn; dabar Lie
tuvoje viešpatauja tris cen
zūros: valdžios slaptą, ku
nigų ir laikraščių redakto
rių atvira.

Cenzas — turto ‘cenzas: 
tam tikras turtas, duodan
tis atsakančias rinkimų tei
ses; apšvietimo cenzas: at
sakantis laipsnis apšvieti
mo, duodantis tokias jau 
teises.

Cinizmas — Neturėjimas 
doros (gėdos) ir pagarbos 
prie kitų ar savęs.

Cirkuliaras — įsakymas 
ar paliepimas, raštu išsiun
čiamas daugeliui ypatų ar 
įstaigą.

Civilizacija — išsiplėtoji- 
inas draugijinių ir valstybi
nių teisių-tvarkos ir įvyki- 
ninias žmonėse sandrauga- 
vimo.
, Debatai — ginčai.

Decentralizacija — toks 
sutaisymas valstybės, kur 
mažesnės dalys turi savival
dą, pavyzdin: miestai, pa
vietai, valsčiai ir tt.

Defektas — trukumas; 
klaida; kenksmas.

Deficitas — perviršijimas 
įeigų išlaidomis; nuostolis.

Dekadentiškas — naujos 
mados; be jokių priimtą į- 
statą ir nuoseklumo.

Delegacija — pasiunti
nystė išrinktą ypatų.

Delegatas — atstovas; in- 
galiotas nuo visą vienas as
muo.

Demagogas — asmuo, 
skatinantis tėvynės žmones 
žengti prie geresnės tvar
kos.

Demokratija — tokia val
stybė, kur visą įstatą leidi
mas ir valdžia yra pačią 
žmonių rankose.

Demonstracija — viešas 
išreiškimas valstybei norą, 
reikalavimą, 
ar pagarbos 
šukavimu ir 
vaikščiojimu.

Demoralizacija — ištvir- 
kinimąs.

Despotas — neapribotas 
įstatymas valdžios žmonią 
valdyme, žiaurumafei.

Diskredituoti — paliauti 
užsiti kūjus.

Efemerinis — liglaikinis; 
greitai praeinantis.

Egoizmas — saumylybė.
Ekonomija — taupa (čė- 

da) išleidimuose pinigu, 
daiktų ar medžiagos kokiuo
se nors gyvenimo reikaluo-

kunigas — buvęs kunigu; 
eks-ministeris — buvęs mi- 
nisteris ir tt.

Eksploatacija — išnaudo
jimas; ištraukimas paskuti
nių syvų iš ko nors.

Eksport — išvežimas pro
duktų i užsienį.

Ekspropriacija — atėmi
mas ar užgriebimas svetimo 
kokio nors turto, kartais su 
atlyginimu turto valdytojui.

Ekvivalentas — lygverty- 
be.

Egzekucija — viešas nu
baudimas.

Elementarinis — pradi
nis; paprastas.

Emancipacija — išsiliuo- 
savimas ar norėjimas išsi- 
liuosuoti iš po jungo ir ver
gijos; moterių smelkimasi 
turėti lygias teises su vy
rais.

Emigrantas — asmuo, iš
važiuojantis iš savo tėvynės 
į svetimą šalį.

Entuziazmas — jausmų 
džiaugsmas, gaunamas per 
intekmę kokio nors gražu
mo ar smagutiio.

Evoliucija — tolydžio ke
toj ii n;i si gyvūnų, augalų, 
pasaulio ir tt.; kokio nors 
daikto palengvėle keitimąsi 
iš vienokio į kitokį.

(Seka toliau).

Kas čia?

Nei trupučio man neskaudėjo

Pirkite Kalėdų Dovanas Pasfe. GEO KUCHARIK’Ą
Žiedų ir Laikrodžių Kraut.

1722 S. Halsted St., Chicago, ILL.

LIETUVNINKU
Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje. 

Išeina kas Sereda.

Laikraštis “Vienybe Lietuvninku” 1'J-kos puslapių, dideliu formato, 
redaguojamas gerų reduktorių, talpina raštus geriausių raštininkų ir 
visuomet telpa visokių žinių iš Didžiattos Lietuvos, Prūsų arba Mažosios 
Lietuvos, Amerikos ir abelnai Viso pasviečio.

“Vieny bfcs 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 užrubežinese viešpatystėse:

Metams $3.00, pusei metų $1.50

25 tnctiji Jubitėjinis numeris 10 c.
Rašyk greitai, n paprastą numerį gausi dykai.

In I 1 UI” ■ SPECIALISTAS Daktaras Wtsstg
Gydo pasekmingai visokius ligas vyrų ir moterų be skirtumo kaip 

yra seuos ir pavojingos. . j
Išgydė tūkstančius 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 užnuodyimą, reumatizmą, galvos skausmą, vidurių skausmą, ko
sulį, skausmą gerkles ir visokius slaptus nesvnikumus vyrų ir moterų, 

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

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

glausiu elektriškų aparatų, kurių kiti daktarai beturi.
V ALA 60S: kiekvieną dieną nuo 10 iki 12, nuo 3 iki 4 Ir uuo 6 

iki S po piet. Nodeljoms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 ISth St., kampas Wood St. (viršum ča- 
vervUų Storo). Phoue Canal 3853

'’ARION MUZIKOS
STORAS

SMUKĄI, HARMoNIBKOB.
. Visokiausi muzikaliai instrumentai.
Spttiiailiškumas — pigiausios kaluos.
1909 ŠO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.
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Nepasisekus 1831 metais

monėmis, pametė rašymą ir 
nuvyko i Turkiją rinktų 
“lenkiškų legionų” arba ka
riuomenės Lenkijai “prikel
ti iš numirusių”. Tečiaus. 
Įpuolęs į didelį vargą, ap
leistas savųjų, A. Mickevi
čius mirė Konstantinopoly
je 1855 metais.

Dauginus sveiko proto, 
už galutinai sulenkėjusį 
Mickevičių, pasirodė turįs 
antras lietuvis ir vienkart 
didelis lenkų veikėjas, kun. 
Ilieronimas Kaisevičius, gi
męs 1813 metais Slavikų 
kaime, Suvalkų gub., Mari
jampolės ap. (netoli Jur
barko). Kun. Kaisevičiaus 
gimimo šimtmetines sukak
tuves lenkai nesenai iškil
mingai apvaikščiojo. Kaise
vičius tarnavo lenkų kariuo
menėje, generolo Dvernic- 
ko pulkuose. Sužeistas lai
ke maišto 1831 metų ir vos 
neklinvęs rusų nelaisvėn, 
Kaisevičius pasižadėjo įsto
ti vienuolynan, jaigu išliks 
gyvas. Paskiau, išbėgęs už
sienin, susitikęs su kitu len
ku veikėju, mažrusiu Seme
nenko, sumanė įsteigti “pri- 
sikėlėlių (zmartwychwstan- 
cow) vienuoliją” — lenkų 
tautiniam atgijimui platin
ti. Tečiaus popežius tauti
nių ir politikinių tikslų ne
leido maišyti naujon vie- 
nuolijon ir liepė, vieton po
litikių iai-tautinės agitacijos,

lenkams atgaut neprigulmy- 
bę ir išsiliuosuot nuo rusu 
valdžios, dauguma lenku 
revoliueionistu ir maištinin
ku išbėgo užsienin, daugiau
sia Paryžiun ir čion tolinus 
tęsė savo sumanymu eilę 
apie “atstatymą” senobės 
Lenkijos karalystės. Kad 
lenku ponijos politika pasi
rodė netikusi ir nieko negel
bėjo prie savistovystės at
gavimo, imta ieškoti kito
kiu priemonių ir atkreipta 
savo akis i katalikų Bažny
čią. Lenkai visuomet buvo 
palinkę tikėjimą ir bažny
čią išnaudoti svietiškiems 
ir net asmeniškiems tiks
lams. Taip} skaitė savo 
priederme, apkrikštyti Lie
tuvą ir savo jaunutę kara
laitę Jadvigą privertė tekė
ti už Jagielos, neva del ti
kėjimo praplatinimo, ištie- 
su gi dauginus del to, kad 
per tai tikėjosi prijungti 
prie savo karalystės dide- 
liausius Lietuvos plotus ir 
buvo užmetę Jagielai prie
dermę užmokėti Lenkijos 
skolas. Panašus lenkimas 
bažnyčios prie tarnavimo 
savo politikiniams tikslams, 
o tikėjimo išnaudojimas 
tautiniams arba, tikrinus 
sakant — šlėktų luomo rei
kalams, lyg baltoji siūlė —

yra žymi per visĄ lenkų 
tautos historiją.

Nenusisekus lenkų maiš
tui 1831 m., jo buvusieji va
dovai ėmė galvoti, — kaip 
katalikų Bažnyčią priver
tus sau patarnauti ir suma
nė įsteigti tam tikrą “Pri
sikėlimo Vienuoliją”, kuri 
rūpintųs gaivinimu Lenki
joje tautinės dvasios ir 
stengtus “atstatyti” Lenkų 
karalystę. Didžiausiu šali
ninku to “nepaprasto” su
manymo buvo Audi*. To- 
vianskis, žmogus ligotas ir 
nuo gimimo aklas. Jisai ė- 
mė skelbti, kad Lenkija 
suirusi ir sugriuvusi ne del 
savo kalčių, bet per ypatin 
gą Dievo Apvaizdą, kad pas 
kiaus, prisikėlusi iš savi 
griuvėsių, kitas tautas ir 
valstijas atnaujintų dvasio 
je; reikia tik, kad kitos tau- 
tos padėti] jai atgauti savi- 
stovystę. Tovianskis gyve 
no Paryžiuje ir skelbė savo 
pamokslus nuo 1838 iki 1842 
metų, kuomet liko f'rancu- 
zų valdžios išvytas už su
keltas riaušes. Tovianskiui 
savo slaptingu mokslu vis
gi pasisekė nemažam lenkų 
veikėjų skaitliui apsukti 
galvas, tarp kitų ir garsiau
siam lenkų poetui, lietuviui 
Adomui Mickevičiui, kurs, 
persiėmęs Tovianskio nuo-
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užsiimti misijomis — ty. ti
kėjimo platinimu visupir- 
mu tarp lenkų išeivių Ame
rikoje ir tarp visokių atska
lūnų Turkijoje.

Kaisevičius paklausė to 
popežiaus parėdymo, išsiun
tė kai-kuriuos savo vienuo
lius į nurodytas vietas, pat
sai gi pasiliko Paryžiuje ir 
ėmė skelbti pamokslus, 
peikdamąs Tomianskio sva
jones ir persergėdamas len
kų veikėjus, kad tikėjimo 
nemaišytų su politika ir ne
išnaudotų jo lenkystės pla
tinimui. Kaisevičiaus iškal
bingi pamokslai daugumui 
išmintingesnių žmonių at
vėrė akis ir Tovianskio in- 
tekmė ėmė mažėti. Tuo tar
pu Kaisevičius gavo išva
žiuoti su naujos vienuolijos 
reikalais į Ameriką ir į 
Turkiją, Paryžiuje gi iš 
Tovianskio aršesnių pase
kėjų ir kitų lenkų tautinin
kų ėmė tverties komitetas 
naujam maištui kelti Len
kijoje. Šitas komitetas, ne
galėdamas sukurstvti “vi- 
so svieto” Lenkijos gelbėti, 
ėmė kurstyti Lenkijos dvar
ponius prie naujo maišto, 
kunigams gi ėmė siuntinėti 
“įsakymus”, kad per pa
mokslus skelbtų pasiliuosa- 
vimo reikalu i1' kurstytų 
žmones prie naujo maišto. 
Už neklausymą — kuni
gams grasinta įvairiomis 
bausmėpiis ir net mirtimi.

Kaisevičius, sužinojęs apie 
tą naują lenkų tautininkų 
pasikėsinimą ant bažnyčios, 
ėmė savo pamoksluose ir 
raštuose vėl atkalbinėti len
kų visuomenę nuo aiškios 
prapulties, ypatingai gi 
stengėsi perkalbėti kunigus, 
kad nesiduotų save paversti 
riaušininkų agentais ir baž
nyčios vardu nedengtų 
maišto nesąmonių.

Už savo teisingus perser
gėjimus Kaisevičius liko 
apšauktas išdaviku, visi 
nuo jo atsitraukė ir nusto
jo remti naują vienuoliją, 
kaip tik pamatė, kad iš jos 
lenkinimui nedidelė nauda. 
Tečiaus Kaisevičiaus ener
gija išgelbėjo prisikėlėlių 
vienuoliją nuo suirimo ir 
medžiagiško bankroto ir ji
nai ligšiol dar tebegyvuoja, 
nors neperdaug tesiplėtoda- 
ma. Kaisevičius mirė stai
ga 1872 metais, palikęs ke
lintą kningų savo pamoks
lų, rimtų dvasiškų raštų ir 
eilių. Kaisevičiaus rupes
niu katalikų misijos įsikū
rė Bulgarijoje ir, jei ta ša
lis linksta dabar prie kata
likų Bažnyčios, tas tai rei
kia taipogi priskaityti prie 
Kaisevičiaus nuopelnų.

Neužilgo pasirodė, kad 
Kaisevičius neklysta, atkal- 
binėjant nuo neišmintingo 
maišto 1863 met., kurs, kaip 
žinome, nenusisekė ir daug 
nelaimių atnešė, ne tik len-
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jkams, bet ir lietuviams.
■ Tiktai dar lig šiam laikui 
lenkai nenori nusikratyti 
nuo Tovianskio nesąmonių, 
pasmerktų m t katalikų 
Bažnyčios, ir vis stengiasi 
po bažnyčios priedanga va
ryti lenkinimo darbu, ro- 
kuodami, anot AI olio, tikė
jimą kevalu, lenkystę gi 

| branduoliu (!) dvasinės to- 
■bulybės. Dabar tą išvirkš
čią darbą — lenkinimo per 
bažnyčią — varo endekų 
(lenkų tautininkų) partija, 

I kuri dabar (kaip ir seiliaus) 
i stengiasi į savo tinkins į- 
i painioti kunigiją ir net varu 
i mėgina ją priversti sau tar- 
I mauti.

Keikia su širdies skaus- 
jnm pripažinti, kad sveti
miems tautiniams reikalams 

; daugelis lietuvių ir dabar 
j tebetarnauja — užmiršę, 
kad savųjų tarpe darbo yra 
devynios galybės.

Tarp lenkų rašytojų, 
mokslininkų, veikėjų randa
me daugybę lietuvių, kurio 
ne tik savo jėgas ir talen
tus padėjo svetimiems be
tarnaujant, bet dar-gi ir 
savuosius tautiečius nesykį 
užgavo, jų viešai išsižadė
dami. Taip antai, garsus 
dailininkas skaptorius Pi
jus Vielionski, tikras lietu
vis Violioniškis, viešai at
sižadėjo per laikraščius sa
vo tautiečių, nors jo tikras 
brolis yra Čenstakavo vie-
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nuolyno perdėtiniu ir skai
tomas yra lietuviu. Jurgis 
Baltrušaitis, tikras lietuvis, 
yra garsus rusų poetas ir 
vertėjas, ir daug panašių 
žymių lietuvių veikėju rasi
me pas aplinkinius savo kai
mynus betarnaujant.

(lai dėlto ir mes patys e- 
sanie taip nuskurdę ir ne
turime kam veikti tėvynė
je, kad musų veikėjai ver
žiasi kitur.

Musų inteligentijos ver
žimąsi svetur neleidžia mu
sų pačių kultūrai plėtoties, 
kaip musų darbininkų bėgi
mas į visus svieto pakraš
čius trukdo musų ūkei kilti 
kaip reikiant. Tegul gi nuo
pelnų atmintis, ką mos esa
me kitiems nuveikę — pri
mena mums — kiek daug 
dar musų pačių reikalų te
belieka neatliktų.

Išlaidų sąmata. Austrijos 
valdžia parlamentui persta
čiusi karinę sąmatą — pap
rastoms išlaidoms 329 mi
lijonus koronų ir nepapras
toms — 7G9 milijonus koro
nų. Be to ministerija sąma
toj pažymėjusi dar 32 mili
jonu koronų specialėms iš
laidoms. Vadinasi, Austri
ja sumaniusi savo gyvento
jus kadi r pasmaukti, bi tik 
pralenkti kitas valstybes 
savo bosiginklavimais!

Tananevicz Savings Bank
Jonas M. Tananevičia - savininkas

3249-3253 South Morgan Street, Chicago, III.

Taupyk - čedyk - pinigus.
V-- ■ .. ......... ..................................................................................................................

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

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

neštų. Tokie pinigai pas neišmokusi taupyti (čedyti) neaugtų, bet tuo jaus išdiltų.

Vien tik sutaupyti - sučedyti - pinigai auga.
Kada žmogus atidėdamas nors po doleri kas nedėlia, sudės savo pirmą šimtinę, tai jis jau žinos, kaip sutaupyti antrą, jis jau žinos, kaip auginti savo pinigus.
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Taigi taupyk - čedyk - pinigus. Dek savo gyvenimo pamatą.
Šitoj pačioj nedėlioj atnešk savo pirmą doleri i musų saugią banką, pasiimk sau bankinę kningutę ir pradėk rupinties, kad tavo pirmoji šimtinė išaugtų. Kai rūpinsies, tai ji išaugs, 

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

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

tai Tananevičiaus Taupamojoj Banko j laiko savo pinigus.

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

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

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

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

vakarėlis.
Retai kada taip smagiai 

tenka praleisti laiką, kaip 
tai buvo T. M. D. vakarėly
je subatoje, lapkričio 22 d. 
Mažutė “Aušros” salė buvo 
pilna prisikimšus žmonių — 
vietinių ir net atkeliavusių 
iš tolimesnių Chicagos kam
pų. Visiems buvo malonu, 
visi nuo širdies linksminosi, 
šoko ir žaidė. Nebuvo vaka
rėlis ir be naudos: į T. M. 
D. 22-rą kuopą laike vieno 
šio vakarėlio Įsirašė net 10 
žmonių: Eugenijus Kulvie
tis, fotografas iš Cicero, 
Kaz. Gugis, R. Šlikienė, P. 
Kurkulis. P. Valentaitė, Z. 
Urbiutė, J. Kulis, J. Rauli- 
naitis ir J. Salvenis. — 
Taip naujas 22 kp. prezi
dentas p. A. Vizbaras ir ki
ti naujos valdybos nariai 
parodė savo veiklumą.

' Garsintojų balius.
Chicagos garsintojų drau

gija (Advertising Associa
tion of Chicago) subatoj, 
lapkričio 22 d., atliko savo 
metinį balių La Salle kote
lio didžiojoj balių salėje.

Chicagos garsintojų drau
gija yra didžiausias veiks
nys milžiniškame Chicagos 
biznyje. Ji tveria ir išplė
toja įvairiausias biznio ša
kas. Jon pridera 
džiausiu bizniškų 
žmonės. Metiniai 
jos baliai yra 
draugiškiems tarp narių ry
šiams palaikyti. Atsilikusia- 
me pereitą subatą baliuje 
dalyvavo ir “Kataliko” iš
leistuvės atstovai.

visi di- 
gabumų 

šios dr- 
rengiami

r?

Kudirkos kliubas turėtų 
veikti.

Skaitydami laikraščius 
mes matome, kad užėjus ru
denio ląikui ir pasibaigus 
vasaros pikninkams dr-jos, 
kliubai ir kuopos rengia vi
sokius vakarus, kaip tai: 
teatrus ir koncertus ir ža
dina visuomenę prie apšvie- 
tos ir dailės pamylėjimo. 
Bet ne visų darbuojamasi. 
Chicagoj nors turime kelia- 
tą draugijų, teatralių rate
lių bei kliubų, kurie užsiima 
perstatymais ir jau parodė 
Šiame sezone kai-kurie sa
vo veiklumą.

Gaila, kad nieko nėra gir
dėti apie Lietuvišką Teat. 
Dr. V. Kudirkos Kliubą, ku
ris gyvuoja antri metai prie 
parapijos Apveizdos Dievo, 
ties 18 ir Union gatvėm. 
Nors praėjusiais metais te
ko man keliatas perstatymų 
matyti, kaip tai: “Genovai
tę”, “Mariją Magdalietę”, 
1 ‘ Gyvuosius Nabašninkus ’ ’ 
ir “Vagius”, kurie buvo ga
na gerai atlikti, ir buvo ma
tyti, kad Kliube yra gerų 
aktorių bei aktorkų, kurie 
puikiai parodė savo gabu
mą ant estrados. Labai geis
tina butų, kad minėtas Kliu
bas ir šiame sezone neatsi
liktų užpakalyj kitų. Nes a- 
pylinkėj 18 ir Union gatvių 

šviesa ir nema- 
Todel L. T. V. 

Kliubas turėti] 
ką nors gerą 

prie

gyvena gana didelis skait
lius lietuvių ir labai butų 
patogu Kliubui rengti ten 
perstatymus. Juk po bažny
čia yra gana dikta apsti salė 
su elektros 
ža estrada.
Kudirkos 
pasistengti 
perstatyti ir pratinti 
dailės savo tautiečius, ku
rie, lankydami gerus persta
tymus, atpras nuo karčemų 
ir liks blaivesniais, pradės 
skaityti laikraščius bei 
kningas, pradės patys 
šviestis ir kitus ragins prie 
apšvietus.

Gudkių Jonas.

“Šviesos” dr-jos vakaras.
Apylinkėj, kur persiker

ta State ir 57 gat., yra ap
sigyvenęs nemažas lietuvių 
būrelis. Pereitą pavasarį 
čia susitvėrė dr-ja “Švie
sa”. Pereitą nedėlią ši dr- 
ja parengė dailų vakarėlį 
salėj ties State gat. ir 57 PI. 
Buvo prakalba, deklemaci- 
jos, monologai, dialogai, 
dainos. Buvo pakviestas 
“Rūtos” dvigubas kvarte
tas, ty. susidedąs iš astuo
nių asmenų. Šis kvartetas, 
p. Lankeliui vedant, padai
navo labai gražiai keturias 
daineles. Žmonių vakaran 
buvo labai daug prisirinkę. 
Tečiaus užsilaikymas neatsi
žymėjo mandagumu. Buvo 
girtų ir darė a lasą net prog
rama metu. Tik dainuojant 
visi buvo nutilę. Toje apy
linkėje vakaras yra reteny
bė, o kur rotai vakarai te- 
surengiama, tai daugiausia 
susirinkusieji užsilaiko gra
žiai ir gėrisi programų. Čia- 
gi, matyt, jau gerokai nu
puolę mūsiškiai, kad taip 
elgiasi vakaruose.

Apskritai imant, progra
mas buvo labai įvairus ir 
dailus. Gražiai kalbėjo p. 
F. Rauba. Ragino lietuvius 
prie vienybės, švietimosi, ri
šimos! į dr-jas. Vieną pir- 
mesniųjų vietų programa 
užėmė p. J. Lankelis. Gra
žiai jis deklemavo “Dirbk 
ir melskis” ir “Sudiev tu 
brangi man Tėvynė”. P-nas 
T. Brusokas pabėrė prieš 
publiką gardžių juokų sau-

Nors palyginamai retai 
kas viešo yra surengiama 
toj apylinkėj ir toliau, En- 
glewoode, vienok, čia yra 
mandagių ir darbščių vyru
kų. Juo toliau, juo labiau 
čia darbuojamasi. Su laiku 
ir čionykščiai lietuviai ims 
mėgti ir atrasti geresnių 
būdų ir vietų, negu saliu- 
nas.

Dr-ja “Šviesa” nesenai 
tesusitvėrusi, o jau turi a- 
pie 130 narių. Sparčiai au
ga.

Domicėlė.

Jonas Mačiokas pašovė sa- 
liunininką Ažuką ir liko 

pats nušautas.
Pavarytas L. Ažuko bar- 

tenderis, Jonas Mačiokas, į

ėjo jo saliunan po. No. 3301 
Auburn avė., ketverge, lap
kričio 20 d., ir šovė tris 
kartus į saliunininką iš pik
tumo del pavaryrfio. Viena 
kulipka teko saliunininkui 
į šoną, antra į petį, trečia 
palietė galvą. Išgirdęs šau
dymus Ažuko vienrankis 
sūnūs Juozas, atbėgo su au
tomatiniu šautuvu ir šovė 
į piktadarį. Kulipka teko į 
kairiąją šlaunį. Buvo duota 
žinia policijai. Iš Stock- 
yard policijos nuovados am- 
bulansas su daktaru pasku
bo nelaimės vieton. Vežėjas 
beskubindamas nepatėmijo 
gatvekario ir smogė arnbu- 
lansas jin. Daktaras liko su
žeistas ir tuoj reikėjo jį ga
benti ligoninėn. Paskui su
grįžo ambulansas ir paėmė 
Mačiuką į People’s ligoninę. 
Bet kraujo perdaug nutekė
jo ir čia urnai mirė. Ažukas, 
nors 64 metų senas ir gavo 
tris kulipkas, pasveiksiąs. 
Jono Mačiuko lavonas tebė
ra pas graborių Povilą Ma
žeiką ir bus pas jį, kol at
sišauks jo broliai —Juozas 
ir Dzidorius, kurie gyvena 
Rochester, N. Y.

d, 
nuo 

kuomet prezi-

Pagerbė Lincolną.
Seredoj, lapkričio 19 

sukako lygiai 50 mėtų 
tos dienos, 
dentas Lincoln pasakė ne
marius žodžius Gettysburge. 
Apylinkėse šio miesto atsi
liko 1863 m. šaunus mušis 
tarp kariuomenės šiaurinių 
ir pietinių valstijų ir čia pie
tinių valstijų kariuomenė 
liko sutrempta. Pagerbiant 
Lincolną, visose mokslo į- 
stagose ir kituose susirinki
muose buvo perskaityta gar
sioji prakalba ir pasakota 
apie darbus didžio vyro. Eu
gene Field mokyklos darže 
liko pasodintos dvi blindės, 
pargabentos iš lauko, kur 
atsiliko garsusis mušis.

Šv. Jono K. dr-jos narių 
domai.

Ateinančią nedėlią, lap
kričio 30 d., šv. Jurgio baž
nyčioj, 7:30 vai. iš ryto at
siliks šv. mišios už mirusius 
šv. Jono K. dr-jos narius. 
Visi dr-jos nariai turi laiky
ti už šventą pareigą išklau
syti tų mišių. Visi privalo 
pribūti laiku. Atminkime, 
broliai, savo mirusius drau
gus, pagerbkime juos. At
siminkime taipgi, kad ir 
mums reikės mirti. Tokie 
atminimai prigelbės mums 
vesti blaivesnį, doresnį, 
skaistesnį gyvenimą. Taigi, 
broliai, pildykit savo parei
gas.

Su godone,
Valdyba.

Chicagos Draugijų Sąjunga 
tikrai pradės veikti.

Šį utaminką po ilgai per
traukai vėl buvo susirinkus 
Chicagos Draugijų Sąjungos 
Valdyba.

Perkratė priežastis, del 
kurių Sąjunga iki šiol labai 

nedaug teveikė. Vieną svar
biausių priežasčių rado tą, 
kad buvo norėta viena bur
na daug apžioti. Visų noras 
buvo toliaus išvengti pra
eities klaidų ir veikti apsi- 
brėžus siauresnę sritį.

Nutarta sekančiai pelny
čiai, gruodžio 5 d., sukvies
ti draugijų ingaliotinių su
sirinkimą.

Šv. Aloizo Jaunikaičių dr- 
jos vakaras.

Pereitą nedėlią, šv. Jur
gio salėj viršminėta dr-ja 
buvo surengusi dailų vaka
rą. Buvo loštą komedija 
“Consilium Facultatis”. 
Mandagios, gražiai užsilai
kančios publikos buvo tiek, 
kad visos sėdynės buvo už
imtos. Lošimas laiku buvo 
pradėtas ir pusėtinai nusi
sekė atvaidinti komediją. 
Po lošimo linksmas jauni
mas guviai skrajojo salėj. 
Buvo taipgi lakiojanti kra- 
sa. Daugiausiai atviručių 
teko p-lei Stelai Verkeliutei 
ir ji gavo “Teddy Bear”.

-------------------- Į—5-----

Šv. Kryžiaus parapijos nau
ja bažnyčia.

Darbas prie naujos šv. 
Kryžiaus parapijos bažny
čios iki šiolei gana spieriai 
eina, orui gražiam bebū
nant, jau mūras liko išvary
tas augščiau langų, ir jai- 
gu šitoksai oras pasilaikytų 
kokias tris savaites, tai ma
noma muro darbą? užbaigti 
per tą laikotarpį. Bus tai 
labai išvaizdi bažnyčia, kal
bama, kad tai busianti gra-. 
žiausia visoje Chicagoje.

Paskola ant naujos baž
nyčios iki šiol dar nėra pa
daryta, tarybos eina su 
North Western Mutual Life 
Insurance Co.. Iš Milwau
kee, Wis. Manoma pasisko
linti $100.000.00 del apmo
kėjimo įvairiems kontrak- 
toriams už darbių bet kas 
link paskolos, iš kur bus im
ta galutinai dar nėra nutar
ta. Iš parapijos sutaupyto 
turto jau išmokėta apie $30.- 
000.00 įvairiems kontrakto- 
riarns, ir taip yra architek
to ir bažnytinių komitetų 
aprobuota, kad pastatymas 
šitos bažnyčios lūšnos apie 
$153.000.00.

Jonas J. Zolp.

Atsakymas.
Meldžiame patalpinti se

kantį atsakymą į tilpusį 
“Kataliko” No. 46 praneši
mą.

Minėtame “Kataliko” 
numeryj tilpo p. K. J. Pili
pavičiaus padėkonė draugi
joms ir komitetams ant 
Town of Lake už suteikimą 
jam auksinio medalio, kurį 
buk jam suteikę komitetai 
ir draugijos už šaunų vado
vavimą beno dienoj pašventi
nimo kampinio akmens nau
jai statomos šv. Kryžiaus 
bažnyčios. P-nui K. J. Pi
lipavičiui nereikia dėkoti, 
nes nei nuo dr-jų, nei nuo 
komitetų jokio medalio ne
gavo.

Prųųgįjų komitetas,
Pirmas Rengimo komit, 
Jonas Viskontas,

4624 S. Wood-st.Chicago.

į

tarpu jo duktė, keturių me
tų amžiaus, užsilipo ant lan
go ir buvo užmiršta. Mergai
tė, pasijutus viena, ėmė 
verkti. Didžiausia žmonių 
minia apstojo krautuvę. Su
sizgribęs tėvas sugrįžo ir iš
gelbėjo dukterį.

Šeimininis jubiliejus.
Subatoje, lapkričio 22 d., 

po num. 1624 String gat. 
atsiliko gražus vakarėlis, 
parengtas panelių — Onos 
Šit rintės ir Veronikos Kli
mavičiūtės paminėjimui jų 
motinos sukaktuviu 50 me
tų.

Vakarėlyje dalyvavo ke
liatas šiuomi ar tuomi atsi
žymėjusių asmenų, kai tai: 
p-lė S. Kaupaitė, p-lė A. Va- 
laskaitė, studentas-medikas 
S. Biežis, studentas-inž. J. 
Bučinskas, artistas J. Sta
siūnas ir kiti. Pirmučiausiai 
susirinkus svečiams p-lė O. 
Sieriutė puikiai paskambino 
ant piano ir jaunimas pa
dainavo porą lietuviškų dai
nelių. Po to svečiai liko pa
prašyti ant vakarienės. Su
sėdus prie stalo, J. Bučins
kas pasakė dailią kalbelę, 
aiškindamas vakaro tikslą. 
Paskui, valgant, linksmai 
jaunuomenė šnekučiavosi ir 
pasakojo trumpus anekdo
tėlius. Po vakarienės vienas 
iš svečių — kurio pavardės 
nebepamenu — padeklema- 
vo eilėS^Po to Maukus 
1 iko perstatytas pakalbėti. 
Jis trumpa ir karšta kalbe
le išreiškė didelį džiaugsmą 
ir pagarbą už tokius pager
bimus senųjų, garbės vertų 
žmonių. Antras kalbėjo J. 
Bučinskas, kuris savo links
ma kalba prijuokino nema
žai svečius, o ant galo pa
sakė gana jautrią pagarbos 
kalbelę. Trečias kalbėjo S. 
Biežis humoristiškai, bet 
teisingai apie lygias teises 
moterių su vyrais. Penktas. 
J. Stasiūnas, irgi pasakė ke
lintą dėkingų žodžių už to
kią iškilmę. Ant galo senu
tė motina padėkavojo už 
pagerbimą ir velijo visiems 
daug laimingų valandų 
Paskui jaunuomenė vėl pui
kiai padainavo kelintą dai
nelių, p-lė R. Žilvičiutė pa
deklamavo eiles ir taip pasi
linksminimas traukėsi iki 
vėlumos, žaidžiant įvairius 
šeimininius žaislus.

Turiu paminėti, jog vis 
kas atlikta be jokių svaigi
nančių gėrimų.

Tai labai gražus būdas 
senelių pagerbimui ir jis la
bai sektinas. Čia smagiau, 
linksmiau ir gražiau pralei
di laiką, negu kitokiuose va
karuose. Tegu dažniau buna 
rengiami tokie vakarėliai.

M. V.

Chicagos drutuoliams.
Perskaitęs pereitame 

“Kataliko” 47-tame num., 
kad Chicagos lietuviai dru- 
tuoliai norėtų su manimi 
pasimėginti, nusidžiaugiau. 
Džiaugiuosi ne dėlto, kad aš 
tikėčiaus su jais susi rėmęs 
juos priveikti ir sau garbę 
ingyti. Ne, tas man nerupi. 
Aš džiaugiuosi, kad tarp 
mus viengenčių atsiranda 
dar tvirtuolių, kad atsiran
da tarp mus ainių anų lie
tuvių, kurie ąžuoliniais bas
liais priveikdavo apsišarvo
jusius kryžiokus.

Nesmagu, vienok, man da
rosi ir to negaliu suprasti, 
kodėl gerbiami Chicagos ris- 
tininkai — p. Katauskas ir 
p. Bancevičius lyg su neapy
kanta mane pasitiko. Juk 
man nerupi sumažinti jūsų 
garbę. Aš norėčiau, kad 
tarp mus tautiečių rastųsi 
kuodaugiąu ir kuodručiausių 
tvirtuolių. Ir dručiausiu 
tarp jų aš netrokštu būti. 
Jei jau norima drutuolių 
garbe turėti, tai ar nebūtų 
geriau atsižymėjus savo 
drutumu tarp svetimtaučių? 
Tuomet mūsiškiams dides
nis but paakstinimas prie 
kūno lavinimo. Todėl sakau, 
bukime gerais tėvynainiais, 
nepavydėkime vienas kitam 
ir kuo galime patarnaukim 
saviškiams, platindami tarp 
savųjų viską, kas dailu, kas 
puošia žmogaus kūną ir sie
lą.

Chicagon man atvykus, 
buvau nekuriu labai malo
niai pasveikintas. Už tai c- 
su jiems labai dėkingas. 
Bet kitas tai ėmė man kiš
ti kumštį po nosia. Vienas 
“atletikos profesorius” per 
laišką mane sugrubijo- 
nijo. Jei jau taip norima 
paisrodyti, kad Chicagos 
drutuoliai daugiau gali už 
mane, tai galėtumėm susi
tarti ir parodyti kūno išla
vinimą.

P. Norkus. 

Nelaimė.
Ant Bridgeporto nesenai 

pasitaikė nelaimingas atsiti
kimas: 10 metų berniukas 
Karolis Jankauskas, gyve
nąs su tėvais po num. 3245 
Parnell avė., iškrito per 
langą nuo trečiojo namų 
augšto ir baisiai apsidaužė. 
Turįs perskeltą galvą ir kai
rią koją nulaužtą.

Moksleivių susirinkimas.
Pereitą nedėlią, lapkričio 

23 d., L. M. A. S. 1-moji 
kuopa laikė savo susirinki
mą. Buvo apie 13 narių. 
Tarp kito ko nutarta šieme- 
tai surengti bent tris vaka
rus. Vienas nutarta turėti 
tuoj po Kalėdų Cicero, III. 
“Jaunimo Sapnai” pasiro
dysią prieš Kalėdas.

Keturių metų mergaitė 
krautuvės lange.

Dailės dalykų krautuvėj 
po num. 1820 Wilson avė. 
ištiko sekantis nuotikis. Sa
vininkas sumanė išstatyti 
laųge naujus dalykus. Kuo
met nukraustė langus, jau 
buvo vakaras ir nusprendė 
uždaryti krautuvę. Bet tuo

Kur reikia kreiptis su
sirgus?

Anglų laikraštis “Tribu
ne” tebeveda kovą prieš 
stebuklingus daktarus. Ir, 
žinoma, jiems bus padary
tas baisus smūgis. Turbut 
netolimoj ateityj išduoti bus 
nauji įstatymai, kurie jų 
veikimą aprubežiuos. Jei ir 
bus užginta jiems garsin- 
.ties, tai vis dar nedidelė bė-

da šundaktariams. Yra ne
mažai apgavingų daktarų, 
kurie visai nesigarsina, o 
pacientų turi nemažai. An
tai kasžin koks žydpalaikis 
šalę Chicago atsidarė ofisą, 
šauk i n a I i gon i ns ei ektra j rl li
pa nuo bėdinų žmonių gerus 
pinigus. Nesigarsina laik
raščiuose, o tamsiu žmonelių 
per savo n ežiu o j imi] daugy
bės pakliūva į jo kilpas. 
Žmonių tamsumas, tai dau
giau nuveda žmonių pas ap- 
ga v i n gi i s da k tarus.

Pirmiausia reikia žinoti, 
kad geri, tikri daktarai ne- 
kuomet nesigarsina, nekuo- 
met negarsina laiškų išgy
dytų pacientų. Tą daro tik 
netikri daktarai, kurie geru 
gydymu negali žmonių pri
traukti. Tikri vaistai taipgi 
nekuomet nėra laikraščiuo
se garsinami. Tikri dakta
rai pasiduoda laikraščiuose 
tik savo pavardę, adresą ir 
priėmimo valandas.

• .1

' 'd

Štai kur reikia kreipties 
susirgus. 
Chicagos lietuviai 

daktarai 
savo ne-

ir Harri

Hospital, 
ir Wood

Chicago

Visi
daktarai yra tikri 
ir tegu lietuviai su
galėmis kreipiasi pas savuo
sius.

Jei liga yra didelė, jei rei
kia operaciją daryti, arba 
jei nori gauti gerą ir pigų 
daktarą arba gydymą uždy- 
ką, tai kreipkis į sekančias 
beturčiams ligonines:

NorfFiWcs'teni University 
dispensary (beturčių ligoni
nė), 2431 Dearborn st.

University of Illinois dis
pensary, Honore 
son streets.

Cook County
Harrison, Lincoln 
streets.

University of
Central Free dispensary, 
1744 West Harrison street.

Hahnemann Medical Col
lege dispensary, 2811 Cotta
ge Grove ave.

Littlejohn College dispen
sary, 1422 W. Monroe st.

Jewish Aid Society dis
pensary, 1012 Maxwell st.

Michael Reese hospital, 
29th st. ir Groveland ave.

St. Luke’s Hospital, 1439 
M ichigan b<nilevard.

Post Graduate dispensa
ry, 2400 Dearborn st.

Chicago Polyclinic dispen
sary, 221 West Chicago ave.

Alexian Brothers’ hospi
tal, Belden ir Racine ave.

Mercy dispensary, 2526 
Calumet ave.

Chicago College of Medi
cine ir Surgery dispensary, 
704 So. Lincoln avenue.

Klaidos pataisymas.
Ant ketvirto šio “Katali

ko” num. puslapio į neku- 
riuos egzempliorius pradė
jus spaudinti buvo įsiskver
bus klaida Kalendoriuje. 
Užuot spalių m. turi būti 
gruodis, 1913 m.

REIKALINGI DU GERI 
ZECERIAI, mokanti pir
mos klesos darbą. Taippat 
reikalingas VIENAS geras 
operatorius prie LINOTY
PE. Tuoj atsišaukite “KA
TALIKO” išleistuvėm

9
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KATALIKAS

NAUJA VALGYKLA
Pranešu lietuviams, jog atisdarė 

geras naujas lietuviškas restoranas, 
1613 S. Halsted St. Meldžiame Atsi
lankyti pas tautieti. .

W. Cukur, 
1613 So. Halsted st. Chi., Ill.

Vėliausios Žinios žiu atkeliavus, tuojaus atsi
gulus lovon.

jie atsinešanti į tą jiems 
piršiamą valdovą.

konsti- 
užėmę 

rengėsi

Degtinė ir Vynas.
Degtinė ir vynas parduodama 

čienią, kokia moka siliuninkai.
Keturios sankrovos: 

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

už

GERAS UŽDARBIS.
Kiekvienas gali lengvai uždirbti 

po $18 savaitėje platinant musą ru
sišką ir turkišką taboką. Mėginimui 
išsiunčiame uždyka. Rašykit del in
formaciją.
RUSSIAN TOBACCO 00.
560 Sutter avė, Brooklyn.

N. Y.
(48-9-50-1)

444444444 4444 -i-444- 4 4+4 444 4>
4
4 +Elektriški Pianai

Tai yra puikus daiktas tie elekt
riški pianai. Ir nemokantis gali 
groti. Pigiai ant išmokesčio ir už 
gyvus pinigus juos galima nusi
pirkti pas

H. PASCOLINI, 
2057 Sheffield Av?. Chicago.

4444444444*^*444444444444444

4 

t
i 
4

•t
4
4
4 
4

❖ 
+ 
+ 
4

Nesenai Meksiko 
tucionalistai buvo 
miestą Juarez ir 
tuojau pasisavinti visą Chi
huahua provinciją. Tečiau 
Huerta prieš juos pasiuntė 
savo kariuomenę ir jau tre
čia diena Juarez apylinkėse 
verdanti kruviniausioji ko
va. Abiejose pusėse kritę 
daug kareivių. Pasakojama, 
viršų imą konstitucionalis- 
tai (revoliucionistai). Tarp 
San Luis, Potosi ir Saltillo 
konstitucionalistai dinamitu 
suplaišinę bėganti traukini, 
su kuriuo žuvę aplink 50 fe- 
deralių kareivių.

Konstitucionalistai paė
mę nelaisvėn daug federalis
ts kurie visi tuojau sušau
dyta.

Šiame baisiame mūšyje iš 
abiejų pusių dalyvauja arti 
17 tūkstančių kareivių. Jei 
konstitucionalistams šiame 
mūšyje pasiseks imti viršų, 
tada Huerto viešpatavimui 
Meksike bus suskaitytos 
dienos.

Laivas sudegė. Andai 
Londono uostau pranešta a- 
pie koki tai nežinomą de
gantį garlaivį La Manelio 
kanale. Angliški laikraščiai 
paskubo anam pagelbon ir 
išgelbėjo laivo įgulą ir 30 
keliauninkų. Paskui paaiš
kėjo, kad tai buvo laivas 
“Scotsdyke”, plaukiantis į 
Viduržemines jūres.

Padidino mokestis. Hali- 
faxe, Kanadoj, kompanija 
“Dominion Coal Co.” vi
siems savo darbininkams, 
uždirbantiems dienoje ne
mažiau $2.00, padidino mo
kestis 6%. Padidintą mo
kestį apturėsią 10.000 darbi
ninku. Toksai vra labai re
tas atsitikimas.

Beilio bylos atbalsis. Iš 
Odesos pareina žinia, kad 
Rusijos policija tenai suse
kusi “tikrą” berniuko Juš- 
činskio užmušėją ir todėl 
byla busianti atnaujinta. 
Tik telegrame nepasakoma, 
ar tasai susektas “tikras 
žmogžudis” yra žydas, ar 
kas kits. Bet, manoma, bus 
žydas, nes juodašimčiams 
vis dar rupi surengti žy
dams “pogromus”.

tlar- 
išra- 

darąs

2 KATALIOGAI DYKAI!
Wjpjj lietuviškų KNYGŲ nuo 
• ’—4 seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

Rašant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, ar abu kartu? 
Reikalingi knygų platintojai agen
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS
9G3 W. 33rd St., CHICAGO, ILL.

Pagarsėjęs žydas 
praėjus keturiolikai 
kuriuo laiku prokuratorijai 
buvę galima bylą atnaujinti 
visai paliuosuotas. Beilis 
sakoma, tuoj iškeliausiąs Į 
Ameriką. Čionai, žinoma, 
rinksiąs dolerius.

Beilis 
dienų

j.-.

nf

Europos visokios rųšies 
garsiausieji mokslininkai ii 
rašė jai sumanę paskelbti 
aštrų protestą prieš Rusi
jos autokratą Romanovą, 
kuris be pasigailėjimo kan
kina kalėjimuose ir Siberi- 
joj savo šalies politikinius 
prasižengėlius. Tasai pro
testas šiomis dienomis pasi
rodysiąs visuose Europos ir 
Amerikos laikraščiuose.

TIKTAI $28.00 IN EUROPĄ. 
Kcgulcriai plaukjnėjimai, bovielinis teleg
rafas, dubeltavi sriubai, pigus geležinke
liais parvažiavimas i R U SIJĄ.

Kajų los $45.00 
Uranium Steamship Co. Ltd.

New York ... 13 Broadway
Chicago -. • 140 No. Dearborn St.
Philadelphia . , 422 So. 5th Street
Minneapolis . • 37 So. 3d Street

Pigiausios kainos iš Europos.

Nauja Lietuviška Aptiekę
Gaunama visokios gyduoles ir žoles, 

neišskirent ir importuot. Duodam pa
tarimus ynatiškai arba per laiškus, vi
siems ligoniams apsaugas, vedusioms ir 
nevCdusies.

JOKŪBAS RASLAVIČE, Sav.
Kreipkitės p > adresu:
3308 Wallace SI., Chicago, Ill.

“Commercial Travellers’ 
Association ’ • prezidentas 
nekoksai Benjamin Schloss 
tomis dienomis generaliame 
tos dr-jos narių susirinki
me, mieste San Francisco, 
apreiškęs, kad Amerikos at
radėjas Kristofas Kolumbas 
buvęs... žydas! žydai, regis, 
visus pasaulio veikėjus ims 
savinties. Ir jiems tas gali 
sektis. Jų rankose yra visa 
laikraštija.

Karaliaus kelionė. Bulga
rijos karalius Ferdinandas 
andai apleidęs Austriją ir iš
keliavęs Vokietijon, kui 
manąs kelias savaites po vi
sų savo vargų ir nepalaimų 
atsilsėti.

Premieras darbuojasi 
Berlyne viešįs Rusijos 
premieras Kokovcev, kuris 
ten atliekąs finansinius rei
kalus su Turkija.

Nata-
A triko j, 

dir-

Hindusų straikas. 
!iuj, šiaur-rytiiiėj 
sustraikavę hindusai, 
baiiti ant angliškų planta
cijų ir cukraus dirbtuvėse 
Paskui sustraikavę hindu
sai, dirbanti kasyklose. 
Straikininkų skaitlius sie
kiąs 150 tūkstančių. Straiko 
priežastis — darbininkų pla
kimas už nepaklusnumą. 
Mieste Durban sulaikytas 
visoks pirklybinis judėji
mas. Tuo tarpu sumišimų 
nesama, bet jų laukiama. 
Ladysmithe jau butą susi
rėmimų su kariuomene.

Mirė dainininkė. Londo
ne mirus pagarsėjusi daini- 
■linkė-mokytoja, M atilda 
Mareliesi, turėdama 87 me
tus amžiaus.

Už $3200
Tiktai už $3200 dabar gali nusi

pirkti puiką murini namą 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 kitą na
mą žemiausiomis čieniomis. 
pirksiant namus, ateik ir 

Geo. Zarovv,

Amerikos Darbo Federa
cijos konvencijoje, atsibu
vusioje Seattle, Wash., pre
zidentu išnaujo nuskirtas 
Samuel Gompers, žinomas 
šovinistas, didžiausias atei
vi jos priešininkas.

Prieš autonomiją. Londo
no laikraštijos dalis spėja, 
kad Anglijos parlamente 
Irlandijos autonomija ne
busianti užgirta, nes prie
šingai, toj šalyj laukiama 
naminis karas.

Sosto inpėdinio kelionė. 
Austrijos sosto inpėdinis 
Ferdinandas tomis dienomis 
aplankęs Angliją. Apsilan
kymas buvęs oficialis.

Bevielis telefonas, 
sus bevielio telefono 
dejas Marconi dabar
mėginimus su išrastuoju 
bevieliu telefonu. Nesenai 
atlikti mėginimai buvę pa
sekmingi, bet Marconi sa- 
vo tą išradimą vis dar tobu
linąs.

Jurininkų blogi darbeliai. 
Nesenai Neapolio uostą ap
lankė keli Suv. Valstijų ka
ro laivai. Jurininkai buvo 
paleisti miestan pasiviešė
tų, kur gerai nusigėrę ir pa
kėlę muštynes su vietos gy
ventojais. Be to, girti juri
ninkai ant gatvių užkabinė
ję praeinančias moteris. 
Jurininkų tokie pasielgimai 
tikrai atneša gėdą Suvieny
toms Valstijoms.

Nelaimingas atsitikimas. 
Iš Montreal parėjo žinia, 
kad greitasis pasažierinis 
traukinys “Imperial Limi
ted”, prigulintis “Canadian 
Pacific” kompanijai, andai 
nukritęs nuo bėgių ties He
ron Bay ir įsivertęs Supe
rior ežeran. Ant laimės eže
ran įsivertęs tik garvežis, 
gi kiti vagonai su keliaunin
kais palikę ant kelio. Prigė
ręs tik vienas pečkurys.

Raudonas lietus. Iš Gib
raltaro rašo, kad toliai nese
nai lijęs raudonas, paskui 
gi geltonas lietus. Vadinasi, 
lietaus lašai buvę raudoni 
ir geltoni. Tasai'retas apsi
reiškimas išaiškinamas tuo- 
mi, kad lietaus lašai pasi
darą raudoni nuo raudonų 
mažų vabaliukų, gi geltoni 
— nuo t\ rvno Saharos smil
čių.

pamatyk

Geo Zarovy,
1835 S. Halsted St. Chicago. 

(-17-8-9)

IM. 23 AKMENŲ 
GELZKELIO LAI
KRODĖLIS

Vyriškas arba mo
teriškas laikrodėlis 

‘ gva ra lituotas ant 20 
metą paauksuotas 
dubidtavi lukštai

marginti, gera lai
ką laikanti, la

biausia naudojami keliauninką kurie 
turi daboti laiką. Speeijališkas pa- 
siąlijiinas: Męs ntisidsilne šitą lai
krodėli kiekvienam C. O. D. už $5.- 
75 ir expreso kaštus del pepitireji- 
mo. Jei nepatiks, nemokėk nei 
to. Už jį kitur mokėtum $35. 
paauksuotas lenciūgėlis dovanai 
laikrodėlio.

EXCELSIOR WATCH CO, 
904 Athenaeum Bldg- Chicago, Ill.

ce li- 
llk. 
prie

Visokios Žinios
Meksikiečiai maldininkai. 

Tomis dienomis Vatikane 
šv. Tėvas priėmęs audienci- 
jon meksikiečių maldininkų 
buri. Suteikė jienis savo pa
laiminimą ir palinkėjo jų 
tėvynei Meksikai kuogrei- 
čiaiįsios ramybės.

Potviniai. Pastaromis die
nomis visoj Francijoj lijęs 
smarkus lietus, nuo ko upės 
išsiliejusios ir visur daug 
nuostolių padariusios. Ii 
Paryžiuje upėj Sekvanoj 
randuo buvo taip pakilęs, 
kad jau laukta nelaimingų 
atsitikimų. Tečiau viskas 
praėjo laimiugai.

Galvos
Skaudėjimas

neprivalo būti lengvai 
traktuojamas. Jis rei
kalauja greitos pagel
iuos ir greito palengvini
mo. Imkit

Severas 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 jų dėžutęporanka.

Kaina 25 centai už dė
žutę su 12 plotkelių.

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

Severos Pigulkas
Del Kepenų

sulig padavodijimo. Jos 
veikio smagiu budu ir 
patoiso sirguliuojančių 
žmonių sveikatos padė
jimų. Imkite po vieną 
arba po dvi kas vakaras, 
o ištikro jausitės daug 
geriau. Kaina 25 c.

Apt ekose. Neimkit 
Sakyk t “ieveros”. 
neturėtų, pasilruk t 

nuo mus.

Karaliene susirgo. Hispa- 
nijos karalius su savo šei
myna leidosi kelionėn po 
Europą. -Jam pirmiausiai 
apsistojus Paryžiuje, susir
gus jo žmona. -Jis buvo imi 
nęs iš ten tuojau keliauti 
Vokietijon ir Austrijon, bet 
žmonai susirgus, privalo 
Paryžiuje susilaikyti ilges
niam laikui. Karalienė trau- 
kiiiyj “peršalus” ir, į Pary-

_________________ -

Moteris prieš smukles. 
Franci jos 22 tūkstančiu mo
terių perstačiusius su savo 
parašais parlamentai! rei
kalavimą, kad visoj Franci- 
joj butų sumažintas smuklią 
skaitlius.

NEPAPRASTAS STRAI-
Carlisle, Pa. Šio miesto 

šeimininkės susitarė nepirk
ti sviesto ir kiaušinių del jų 
nesvietiško brangumo. 
Kiaušinių tuzinas esąs 45c., 
sviesto svaras 38c. Strai- 
kuosiančios ištisą menesį. 
Pardavėjai turėsią atpigin
ti. Geriau butų sustraikuo- 
ti ir nepirkti nuo krautuv- 
ninkų, o. daryti sutartis su 
farmeriais ir tiesiog nuo jų

Naujas karalius. Iš Ru
munijos rašoma, kad Rumu
nijos karalienės Elzbietos 
giminaitis, kunigaikštis 
Wied, pagaliau apsiėmęs 
likti Albanijos karaliumi. 
Sakoma, valstybės su jo 
kandidatūra į karalius su
tinkančios, tik nežinomas 
ura albaniečių noras, kaip

________

aras

Vyriški augštos 
rūšies siutai ir 
overkotai už $20.

Moteriškų kotų 
Specialė pasiūla 
už $14.75 ir už 
$25.00.

$32 kotai už $25.
Uralo avies vilną, a- 

rabišką vilną ir k. su 
drapnuotu efektu, iš- 
lainuoti kiaurai skin
ner satinu ar dažytu 
materiolu $32 vertės 
už

$25

KH1NBM 11 HALSTED. 20™ ST’S W ■ 
JIB.C AN ALPORT AVEb^

P—S. CHAS PUTRIS,
Yra musų žmogus lietuvių vyrų drabužių parda
vėjas. Jis visuomet maloniai patarnauja lietu
viams kostumieriams. 8 metus p-nas Putris dirbo 
drabužių pardavėju, pas Morris & Goldsmith, 
1932 So. Halsted St.

$20 kotai už $14.75
Kaukazo aviu vilną 

puikus kotai, kaikurie 
iainuoti pilnai, kimono 
rankoves; kotai 54 uo
lią ilgio, $20 vertės už

$14.75

kitų.

stačiai

WRSeVERACO.’
CEDAR RAPIDS lOV/Ą

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” stslelna metams $2, puse! m. $1 
Užsieniuose metams $3. pusei metų $1.50 

Rašydami laiškus adresuokite 

DRAUGAS PUB. CO. 
2634 W. 67th St. Chicago, HI.

pirkti produktus.

DU VAIKIUKU IŠGEL
BĖJO TRAUKINĮ 

NELAIMĖS.
Camp Douglas,

Traukinys lėkė 60

NUO

Wis. 
mylių 

valandoje. Ant geležinkelio, 
kuriuo lėkė traukines, du 
vaikiuku po 8 metus am
žiaus, bežaizdamu buvo radę 
pagadytą relę. Pamatę pri
siartinant traukinį, juodu 
ėmė smarkiai mosuoti savo 
siautalais. Mašinistas pama
te ir dasiprotėjo kaine daly
kas. Ir sustabdė traukinį. 
Vaikiuku busią gausiai ap
dovanotu.

JUSU NAMUOSE
Visados, turėtą rastis z.opostos geresnės degtinės, 
kaipo dėl priėmimo savo pažystamą arba drau
gą ir dėl apsisaugojimo nuo. ligą kiekvienas gy
dytojas velija Jlandmesomc Bourbon, Riebus, 
skanus, švčlrtus.. Labai tinkanti arielka šeimy
nom. I’asimkit butelį namo šeudie. Gaunamas vi
suos geresuiubs saliuuuos ir pas:

NATIONAL WINE &UQUOR CO.
3430-32 ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL.

Turime visokios degtinės iš kitą žemią. Teisin-
A. J. Jureviče gas pardavimas. Parduodam Uhicagoj ir po ki

tus miestus. Prisiąskite orderį per laišką o mes 
LIETUVIS Pardavėjas dastatysim tokį ta vorą kokio reikalausite.

OBM

L

Siutai. Audimai yra 
puikus čionikšeiai ir at- 
vežtije, visi šilku ap
siūti su geriausios rū
šies Princess kašimiru. 
$25 "ertės siuvąs spe- 
ciališkai atpiginti už 

$20.

Overkotai. Išsiskiria sa
vo audinio puikumu 
gražios šinšilos, Bea
vers, Kerseys ir k. 
Ilgumas 46 ir 50 uolią, 
liutisį su diržais ir są
varžomis užpakalyje. 
Micros iki 44, $25 ver
tės overkotai už

$20.

Jubilerija žymiai atpiginta
BRONZOLETOS — gryno auksu išpildytos, dailiai išgraviruotos, ati
duodamos tik už $3.50.
MAIŠELIAI IŠSIŪTI POTERĖLIAIS, puikus 
$3.00.

ŠUKOS išdailintos žibančiais akmenimis
BIRETES plaukams laikyti, didelis specialia 
Kaina. $1.00.

maišeliai $5 vertės už

$3.50 vertės už $2.50. 
pasirinkimas, specials.

n

DU-KART NEDEL1NIS LAIKYTIS

SAULE’
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas ir petnučla.
—--------— PRENUMERATA KAŠTUOJA*

AMERIKOJ f „ę pusei matų $>1.25
EUROPOJ TRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-

u i avj |^jojįrŠkotijoj 15š.Prūsuose 15m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

■W. D. Boczkauskas & Go.
1520-522 W. South Ali., • Mahanoy City, Pa,

t

Išmitingas žmogus
Visuomet aprūpins savo senatvę, atidėdamas dalį savo uždar
bio ir padėdamas ją ten, kur jį vali didinties ir augti. Musų 
pi tus banko isteisėjimas ir direktoriai, kurie stovi u pabalyje, 
suteikia patarnavimą, kurs užganėdina ir yra atvangus. Mes 
atliekame vist.s bankinius dalykus ir mokam • ant taupomųjų 
pinigų 3 procentus sudedarusius kas pusę mėtų.

The Stock Yards Savings
BANK

(Stok Y n rd lt ToupoinAsis Bitukus)

4162-64 S. HALSTED ST., 6HICAG0, ILL.
Atidarąs stbatvakarais 
nuo 6 iki ‘8 vai. vakare.

D I K E K T O K I A I.
J. OGDEN ARMOUR
J. A. SPOOR 
.JAMS H. ASHBY
U. M. MACFARLANE
W. A. HEATH

Su v. Valstijų padėliu. 
Pačio Taupomiems pinigams.

EDWARD MORI8 
LOUIS F. SWIFT 
ARTHUR G. LEONARD 
SAMUEL COZZENS 
C. N. STANTON

i.

■> 

_______
•».
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Dabartinis Mažo* skriaudėjams 
sios Lietuvos 

padėjimas.

gyvenantiems 
susi- 

gyvu žodžiu

Kiek pasitaikė iš tūlų ap
sireiškimų patėmyti,, tai 
turbūt Amerikoje gyveną 
lietuviai pirmą kartą užsi
interesavo Mažąja Lietuva; 
man pirm dviejų metų atsi
lankius Suv. Valstijose — 
tada jie pradėjo kalbėti a- 
pie ten gyvenančių vienge- 
eių reikalus, būtent, apie 
tautinius reikalus tos žy
mios dalies lietuvių kūno. 
Važinėjant tuokart po lie
tuvių kolionijas, gan tan
kiai patirdavau, kaip mažai 

. Amerikos lietuviams buvo 
žinoma Mažoji Lietuva ir 
ten esančių lietuvių tauti
niai reikalai. Man šiek-tiek 
nušvietus musų, ty. Prūsų 
.lietuvių, vargus ir kovą su 
galinga germanizacijos jė
ga, radosi nemaž atjaučian
čių, kurie pasiryžo gelbėti 
savo brolius nuo pražūties, 
ty. galutino ištautėjimo.

Aš tuomet viešuose susi
rinkimuose viešai išdėsčiau, 
kaip politikini, taip ir tauti
nį lietuvių stovį Mažojoje 
Lietuvoje. Čion gi, šitame 
straipsnelyje, užsiganėdįsii 
nors keliais sakiniais pami
nėti apie tas permainas, ko
kios įvyko tenai laike tu 
dviejų metų. Plačiau gi a- 
pie tą pasistengsiu pranešti 
Amerikoje
tautiečiams viešuose 
rinkimuose
Taigi, labai geistina, kad vi
si, kam rupi lietuvių tauta, 
kam rupi musų tautinis at
gijimas, neatsisakytų atsi 
lankyti panašiuose susirin- 
kifitfWe ir paremtų mane 
darbą savo užuojauta.

Pirmiausia kas link poli 
tikos. Keliatas metų atga1 
Mažosios Lietuvos lietuviai 
buvo susitvėrę savo rinki 
mo draugijas, kurių vieni' 
iš svarbiausių tikslų būvi 
išrinkti tikrus, tautiniai su 
sipratusius, lietuvius atsto
vus parlamentan, kad jie 
ten išreikalautų sugrąžinti 
lietuviams atimtas teises.

Vienok, lig šios dieno$ 
neprisiminė apie šį svarbu 
tikslą nei vienas lietuvių iš
rinktas atstovas. Bent ne
prisiminė ant tiek, kad bu
tų aišku, jog jis lietuvių 
vardu to reikalauja. Nepri
siminė todėl, kad išrinktie
ji būva ar tai tautiniai negy
vi, be jokio savo tautai at
jautimo, arba buvo tikrais 
vokiškos valdžios šalinin
kais (kaip tai dabar y re 
kun. Gaigalaitis ir valdžios 
patarėjas d-ras Steputatis). 
kurios vienintelis troškimas 
yra sugermanizuoti lietu
vius, vadinas, — tautiniai 
juos nubengti. Tas, rodos, 
pakaktinai paaiškina, kad 
nebuvo galima laukti tokia
me atvėjyj gerovės iš ten. 
kur nuspręsta lietuvius, kai
po tokius, galutinai panai
kinti.

Antras dar dalykas tame, 
kad lietuvių vadai intikėjo 
vokiškų partijų viliojimams 
ir ar tai su viena arba antra 
partija rinkimų laike susi
dėjo, o jų atstovai prisiglau
dė prie vienos ar kitos vo
kiečių partijos. Ir tokiu bu
di! jie nei menkiausios nau
dos neatnešė savo tautai. 
Labai graudu matyti, kad 
tūli vadai veidmainingu bū
du išdavinėja savo brolius

il' visokiais 
i budais juos stengiasi inti kin
ti, kad vien tik jų gerovei 
tarnauja.

Aiškiai pasirodo, jog lie
tuvių didžiuma Maž. Lietu
voje yra be mažiausio poli- 
tikinio subrendimo. Nes ki
taip juk negalėti! keliatas 
veidmainių arba jokios sąži
nės neturį žmonės juos už 
nosies vadžioti.

Daba r dirstelėki me 
tautinės dirvos. Tuomet 
pranešiau, kad didžiuma lie
tuvių jau tais nesijaučia. 
Kita dalis tautinį klausimą 
tiktai išdalies tesupranta. 
Tūli galvoja, kad ko čia 
mums reikia savotiškumo, 
— juk kas kur geriau ku- 
mietauti, negu būti savisto
viais, nors ir 
vininkais. Kiti vėl nori būti 
kuogeriausiais vokiečiais ir 
šalo to, tartimi iš malonės, 

lietuviais. Pirmiausiai 
viską,

ant

menkais sa-

dar 
jie stengiasi gerbti 
kas vokiška, paskui, kada 
niekas negirdi-iiemato, pa- 
■iigriebt i I i etų viškumo.

Šitą nuomonę palaiko vi
la išgale pirmiausiai laik
raščiai. Tai yra laikraščiai, 
‘šeinanti lietuvių kalboje. 
Yra jų tenai keliatas, kaip 
uitai: “Lietuviška Ceitun- 
*a” Klaipėdoje, “Nauja lie
tuviška Ceitunga” ir “Tit
les Keleivis” Tilžėje, “Kon
servatyvų Draugystės laiš
kas” Prekulėje ir “Apžval
ga” Klaipėdoje. Pirmieji 
ris leidžiami vokiečių del 
liznio ir stengiamasi su ją 
lagelba patraukti lietuvius 
>avo pusėn. Paskutinieji du 
eidžiamu lietuvių, liet “K. 
). Laiškas” — tai stačiai 
/aidžios remiamas, nes gan
ią metinę piniginę pašelpą, 
iž ką jis kuoaršiausiu bildu 
■ina prieš visą lietuvių tau- 
inį krutėjimą. Tas tai vi
siems lietuviams yra aiškus 
lalykas. Bet kitaip stovi da- 
ykai su “Apžvalga”. Čio- 
uii yra labai gabus sugalvo
simas vokiečių konservati- 
ni partijos. Savo laiku, kaip 
iš pradėjau išleidinėti “Bi- 
•utę” ir ją platinti lietuvių 
Arpe, tai tie vokiečių kon
servatorių šalininkai stengė
si kokiuo nors bildu užkirs- 
Li tam kelią. Matydami, kad 
‘Birutė” yra grynai tauti- 
ds laikraštis, kuris nenori 
tarnauti jokiai vokiečių par-

tijai, pasiryžo ir jie išleidi- Lietuvą .14 draugijų, kurių 
,nėti naują laikraštį. Idant nariais esti jaunikaičiai ir 
lietuvių didžiuma, neper- 
pi'astų tą paslėptą tikslą, 
tai jie stengėsi surasti ke- 
liatą intekmingų žmonių, 
kurių vardu ir suorganizavo 
laikraščiui leisti bendrovę. 
Kiek yra jau šiandien ištir
ta, tai tam pavedė ta vokie
čių partija nemenką krūvą 
pinigų. Jos pakraipa nuo 
pat pradžios buvo grynai 
vokiškai-konservativinė,, ir 
dažnai kuoaršiausiai kovo
jo prieš “Birutę”. Tuo jų 
sumaningu sugalvojimu ne 
vienas lietuvis liko patrauk
tas jų pusėn, nes laikrašty
je dažnai pabrėžiama, kad 
tai “pačių lietuvių leidžia
mas laikraštis” ir jį privalo 
skaityti visi lietuviai. Vie
nok tikrų prenumeratorių 
teturi vos 500. Nežiūrint ne
tikusios lietuvių kalbos ir 
vokiškų raidžių, jo pakrai
pa tai nei maž nesiskiria nuo 
kitų tos rūšies laikraščių. 
Beje, iš vieno atžvilgio tai 
šitas laikraštis gana kenks
mingas lietuvių tautiniam 
krutėjimui, — būtent, savo 
veidmainiškumu.

Palieka tiktai vienintelis 
grynai tautinis laikraštis 
“Birute”. Apie jos pakrai- 
pą, rodos, nereiks man gerb. 
tautiečiams aiškinti. Kadan
gi dabar visi tie laikraščiai 
klaidina ir ištautina lietu
vius, tai reikia būtinai 
stengties dar energiškiau 
varyti pradėtą darbą. Tam 
tikslui vra reikalinga, kad 
“Birutė” įgytų Prūsų lie
tuvių tarpe vis didesnę, in- 
tekmę. Butų labai geistina, 
kad “B.” galima but. išlei
dinėti vieton Vieno kįirto į 
savaitę, tris arba keturis 
kartus. Visi anie laikraš
čiai, išėmus “Apžvalgą”, 
eina tris kartus i savaitę, 
taigų nebūtų galima “B.” 
taip dažnai išleidinėti, kaip 
anuos, tai nors reiktų ją 
žymiai padidinti. Tiktai 
taip veikiant bus pasekmin-

Aplamai imant, tai rei
kia pripažinti, kad tautinė 
idea tarp lietuvių Maž. Lie
tuvoje bėgyje tų dviejų me
tų žymiai sutvirtėjo. Vienas 
iš žymiausių apsireiškimų 
— tai jaunuomenės prisidė
jimas prie tautinio krutėji
mo. Susitvėrė po visą Maž.

mergaites nuo 15 iki 25 me
tų amžiaus. Tūlos draugijos 
turi apie 30—50 narių. Jos 
tai ir stengiasi auginti gry
nai tautinius jausmus. Jau 
iš to atžvilgio yra malonu 
tą apsireiškimą paminėti, 
nes kieno jaunimas, to ir a- 
teitis! Toliau, tos visos dr- 
jos susiglaudusios į vieną 
organizaciją, stengiasi dar 
daugiau sudrutinti savo jė
gas. Žodžiu, geras žingsnis 
jau yra padalytas pirmyn, 
ir dabai' reikia tiktai kuo- 
daugiausiai stengties varyti 
agitaciją tarpe to Maž. Lie
tuvos lietuvių jaunimo, i- 
dant eilė kovotojų kas metai 
padidėtų. Iš kitos pusės 
taippat nesnaudžiama. Vo
kiečių valdžia, sukrutus 
mums dirbti musų jaunimo 
tarpe, subruzdo visur, kiek
viename bažnytkiemyje, or
ganizuoti visą jaunimą į 
tam tinkamas draugijas. 
Jie turi daugybę apmokėtų 
darbininkų, ir visi valdinin
kai remia ant kiekvieno 
žingsnio tą jų vokietinimo 
darbą. Mums to trūksta — 
juk visur reikia darbininkų 
ir, svarbiausiai, pinigų. To- 
delei reikia kokiu nors bū
du stengtiesi įgyti, kaip vie
no, taip kito, idant galima 
but pasekmingiau vesti ko
vą galutinam laimėjimui.

Trumpai suglaudus mano 
išdėstymus, galima keliais 
žodžiais pasakyti, kad poli- 
tikinis lietuvių judėjimas 
nieko neįiužengo pirmyn, 
bet tautinis susipratimas y- 
ra žymiai padidėjęs. Nors 
yra viltis, kad ir politikinis 
susipratimas ateityj augs, 
nes jau iškila šen-ten vis 
daugiau balsų, kurie reika
lauja sutvėrimo naujos lie
tuvių partijos su tinkamai 
aiškiu, kuodemokratiškiau- 
siu programų. Butų labai 
geistina, kad išsipildytų 
šiandieniniai musų troški
mai artimiausiame laike, ty., 
kad vis daugiau ir daugiau 
glaustųsi po Lietuvos Vėlu
va, nuo kurios žiba viltinga 
ateitis, būtent “Lietuva lie
tuviams!’’

Jonas Vanagaitis, 
“Birutės” leidėjas.

Visais reikalais kreipkitės
adresu:
Jonas Vanagaitis, 

e. o. V. Daunora, 
229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

**************************
*
*
*
*
********
*
*
*
*
*
*
*
*
**
/f*************************

Telephone Yards 687

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

Pranešu visuomenei, kad aš esu 
seniausias gydytojas ant Bridge- 
porto, praktikuojant 21 metus. Vi
sus ligonius stengtsiuosi užganė
dinti sąžiniškai ir esu visuomet 
ant pareikalavimo dieną arba nak
tį. Esu specialistas ligose vaikų, 
moterų ir vyrų. Taipgi darau 
visokias operacijas.

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

A T ęi Jūsų akjs yra gležniau- A T/* T
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MATYMAS
’ Kada daigiai išrodo migloti, kada akis ašaroja, kada daigiai pasidvėjinn 

raudonos ir užsidegusios, kada skauda galvą, TADA 
nuo akiu specialisto, kadangi jusą akims reikia pri- 

i-iuJ

Akiniai
akyse, kada akis yra 
laikas gauti patarimo 
žiūrėjimo.

Gali apsirėdyti 
beveik uždyka.

Nauji ir truputi 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 
už §5.

Parsiduoda 
gaminai.

puikiausiu sportu tiktai

pigiai čemodanai ir la-

Ateikite I

S. Gordon
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ STORĄ 

1415 S. Halsted st., Chicago.

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies (lei statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 5500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHON pard.

Ka<ln akjs kaip reikia apžiūrėtos, tąsyk reikia įsigyti akiniai.
Tautiškoji Akiu klinika, yra didžiausia lenkiškoji ištaiga Chicagoje, 

kuri išdirba akiniu aptaisus ir šlifuoja savus stiklus. Tprupinsime jusą 
akis kuogeriausia.

Jeigu turite akinius ir jie yra negeri, ateikite pas mus ir męs ap
žiūrėsime jusą akis ir duosime gerus stiklus, galime pataisyti seuus sti
klus ar duoti naujus. Padarome tai jums belaukiant.

Si įstaiga yra atvira visą dieną.

Tautiškoji Akių Klinika
J. J. SMETANA, O. I).

1801 S. Ashland Avė., kampas 18-os gatves
Viršuj l’latto aptiekos.

KAIP GYDYTI REUMATIZM4.
Mažai yra tokią ligą kurios suteikia tiek skausmo kaip reumatiz 

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

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

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

metą išbuuvęs Varšuvoj ir Ainerike 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, IU. U. S. A.

$7.00 už $2.38 ■

Elektros lemputė vertybės 
Britva tikro plieno 
Peilis angliško plieno 
Atomat. cigaru uždegtuvas

Viso labo

$1.25 
$3.00 
$1.25 
$1.50
$7.00

Visus šituos daigtus atiduodame už 
$2.98 vien todėl, kad norime ap
skelbti savo bizni 
nigu, kol negausite daigtu. 
jie nebus tokie, 
grąžinkite 
kaštais. __ ____ ______ _____
proga yra tik trumpam laikui. A- 
dresuokite.

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

Depart. 13.

Nesiąskite pi- 
Jeigti 

kaip sakome, su- 
juos mums atgal musu 

Pašykite šiandien. ši

PASISKOLINK PINIGU,
PIRK NAMUS,
APSAUGOK NUOSAVYBE

nuo ugnies
Senoj įstaigoj, gyvuojan. nuo 1898 m.

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

Tel. Canal 26. Money orderiai.

c

8 Met House 8 fr 8 
W 3215 S. M0RG1H ST., CHICAGO. U W 

TAUPIOS SEIMININKES KLAUSYKIT! ą
pasinaudosit mąskasdieniniais specialiais pardavimais, tai

jus sutaupyste savaitėje mažiausiai 30% ant mėsos.
Mus specialūs kainos del lapkričio 21 d. bus geri švieži taukai ir 

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

arba atsakančia pigiau nuolatai.
Geros jautienos šonai .........................................................  9c.
Geros Chuck Pot Roast ................................................................ lie.
Geros jautienos nuo strėnų bifšteksui .............................. 14c.
Šviežia kapota mėsa .........................................   11c.
Geros liesos avienos ..............................................   10c.

avies daljs .............................................. ?7u4. .. 8c.
arba kojos ................................. .v 10c.
lenkiški kilbasni ...........   12%c.

kilbasai ............................................................ 12c.

langus suimtomis. Buna specialių pardavimų.

Priešakinės
Pasturgali nės
Namie dirbti
Kiaulieniniai

Tėmyk musu
Vienas Blokas į šiaurę nuo TANANEVICZ SAVINGS BANK.

Kokią ten nebūk kainą jus 
manysite mokėti arba kokios ten 
nebūk mados siutų arba švarkų 

jus panorėsite

VESTUVES!i* ES

$10 iki $30
Dabar Pirkit Kalėdų

Brezentus

ir už pi-

laikrode- 
akm. El-

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

St. Romanouskis, 
ir Jos. Blože 
Lietuviški pardavėjai.

Nauji Puikiausi Automobiliai 
vestuvėms mus speciališkumas 

Telephone Canal 259S 

MARSHFIELD GARAGE 
1633-35 W. 12th Street

yra daug visokiu tavorą pasiskyriinui. Mes 
nes visokius tavoms per

P. K. BRUCHO
Didžiausia ir SeiiiausiaLietiiviškaDeninian- 

tų ir Laikrodėlių krautuve Chicagoje.

D

1800 ir 1808 BLUE ISLAND AVENUE.G.2051

Atdara 
kas vaka
ras apart 
seredos ir 
pėtnyčios.

Tel. Canal 285
K. KATUTIS, 

Lietuviškas Grahorius.
710 W. 18th St., Chicago, IU.

liai 
gin

Mes dabar 
parduodam pigiau kaip kitur, 
kam tiesiog iš fabriku ir krautuvo laikom savo loc.naine 
name. Parduodame teisingai gvarantuoti} tavorą 

prekę.
Gold filled paauksuoti 20 metu gvarantuoti
Elgin $10 iki $20. 25 metams gvarantuoti 17
$19. 14 kar. gryno aukso vyriški laikr. po $21 iki $75.
14k grino aukso Moteriški laikrodelei po $18.00 iki 

$45.00.
Lakeliai paauksinti po $1.00 iki $9.00.
Lavaleriai Diementa $6.00 iki $50.00.
Žiedai Deimento $6.00 iki $500.00.
Žiedai Grino aukso $1.50 iki $10.
Ateikit j mušti krautuvę persitikrinti. Su kožnu pir- 

kemu gausit dailų Kalendorių už dyka.
Iš kitu miestu prisiąskite savo adresų mes prisusim 

naują ihistruota Katalogą už dyką.

$45.00.

P. K. BRUCHAS__
3248 S. Morgan St., Chicago, Ill,

TANKUS PLAUKINEJ1MAI.
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 teisotus agentus.

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

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

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

I CHAS. N. SMITH*
*
*****

Pritaiso
Szilumą, Gazą, Vandenį 

ir stogo blekes.
5107 S. Michigan avė., Tel. Oakland 3457 
Res- 2103 S.State st., Tel- Calumet 1684

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

Nedėliomis 
nuo 8 vai. 
iki 12 vai. 

iš ryto.

11



katalikas

Pasakoja apie savo 
nepalaimas.

Ateinanti geresne gadyne.
Sukaktuvių apvaikščiojimas.

Senyvas policiantas.
IŠGELBĖTIEJI PASAKO

JA APIE GAISRĄ.
Vos nežuvo 103 asmenįs.
New York. Atplaukė gar

laivis Pannonia Cunard 
kompanijos su išgelbėtais 
pasažieriais nuo užsidegu
sio hispanų garlaivio Bai
mes. Pasažieriai pergyvenę 
baisias valandas.

Nelaimingojo garlaivio 
kapitonas Juan Ruiz per 
penkias paras nesudėjęs a- 
kių, dirbo ir darė tvarką 
ant degančio laivo. Ačiū be- 
vieliniam telegrafui atėjo 
Pannonia ir išgelbėjo pasa- 
žierius.

Gaisrą, pajutę patįs pa
sažieriai. Vienas, pamatęs 
durnus, tuoj pranešė juri
ninkui. Po to ant denio bu
vo prakirstos šešios skylės, 
per kurias pilta nuolatai 
vanduo. Pasažierių buvo 71 
vyras, 32 moterių ir vaikų. 
Kuomet jurininkai be galo 
ivargo bedirbdami, tuomet 
pasažieriai ėmėsi darbo. 
Kuomet Pannonia paėmė 
pasažierius, tai pakilo baisi 
vėtra ir subangavo jure. Jei 
truputį but pasivėlinusi pa- 
gelba, tai del baisaus ban
gavimo vargu bau keli but 
buvę išgelbėta.

DEL BURTININKĖS 
NUOTAKA NUSIŽUDĖ. 
Burtininkė paplepėjo nuo

takai, kad jos vyras gir
tuokliaus ir bus jai 

neištikimas.
Kansas City, Mo. Del po

licijos neapsukrumo čia yrr 
daug visokių burtininkų 
Šiomis dienomis viena mer
gina, burtininkės žodžiams 
patikėjus, nusižudė.

Nekoki Agnes Fairbanks 
20 metų amžiaus, taisėsi u- 
mai ištekėti. Bet pirma nu
ėjo pas burtininkę. Ta paša 
kė: “Tavo vyras girtuok
liaus ir bus tau neištiki
mas”. Mergina nebuvo tu
rėjusi progos lankyti mo
kyklos, nebuvo nei kiek pa 
gudrėjusi ir patikėjo nelem 
tai bobelkai. Nebuvo kan 
ją pertikrinti. Nebuvo čir 
tėvų, gyveno pas numylėti 
nio tėvus. Parėjusi narni 
tik verkė ir verkė. Pasakė 
savo dalyką busimam švo 
gėriui. Tas nenuinaldino 
Visiems išėjus darban, pa
siėmė busimojo švogerio re
volverį ir paleido kulipkr 
smilkiniu. Tai burtų, ne- 
mokslo, tamsumo auka.

GERESNĖS DIENOS 
ATEINA.

Sekr. Daniels pamato nau
ją gadynę.

St. Louis, Mo. Sekr. Da
niels sake prakalbą moterių 
kliubo narėms. Pasakojo a-

žmonių gerovės didinimui. 
Sakė:

“Nors žmonės dar tebe
silaiko partijų, jie ir turi 
laikyties ir godoti savo par
tijas, vienok, aklas prie jų 
prisirišimas jau pranyko. 
Mes dažniau ir dažniau ma
tysime, kaip partijos nusto
ja žiūrėjusios i kitų partijų 
narius, kaipo priešus, bet 
ims lenktiniuoti ir žiūrėti, 
kuri jų gali daugiau patar
nauti žmonių gerovei.

“Jau nėra Amerikoj pir
kimo ir pardavimo rinkimų. 
Papirkimai rinkimuose yra 
užginti, viešoji opinija pa
smerkia tokį elgimąsi ir pi
nigų vartojimas rinkimams 
mažėja ir mažėja”.

GELEŽINKELIŲ MAŠI
NISTŲ STRAIKAS 

PASIBAIGĖ.
Straikininkų viršus.

Houston, Tex. Mašinistai 
ir konduktoriai Southern 
Pacific geležinkelių kompa
nijos buvo sustraikavę. 
Straikas tęsėsi penkias die
nas. Kadangi ta vieta ran
dasi arti Meksiko rube- 
žiaus, ir svarbi politiniu at
žvilgiu, tai prezidentas Wil
son tuoj pasiūlė tarpinin- 
kystę. Kompanija ir strai- 
kininkai sutiko, kad jų ir 
valdžios atstovai peržiūrėtų 
darbininkų su kompanija 
prietikius.

$20.000.000 ŽAISLAMS.
Daugiau, negu bile kada 

pirmiau.
Washington, D. C. Sulyg 

oficialių aprokavimų šie
met Amerikoj bus išleista 
virš $20.000.000 vaikų žais
lams. Iš užsienio busią par
gabenta už $9.000.000. Iš 
užsienio daugiausia gabena
ma lėlės. Ypač daug gabe
nama iš Vokietijos; paskui 
eina Anglija, Japonija, 
Francija, Austrija ir Belgi
ja. Iš Suvienytų Valstijų 
nedaug teišgabenama žais
lų.

PIETINIŲ VALSTIJŲ 
DAKTARŲ SUVAŽIA

VIMAS.
Sako, kad tarp negrų mir

tingumas esąs didis.
Lexington, Ky. Iš 16 pie

tinių valstijų suvažiavo a- 
pie 3.000 daktarų ir laiko 
posėdžius. Ypač daug kal
bama apie negrų didį mir
tingumą. Del nešvaraus už
silaikymo siaučiančios tarp 
jų įvairios limpančios ligos. 
9 nuo jų užsikrečia ir bal
tieji. Todėl tose valstijose 
sveikatingumo pakėlimas 
tarp negrų esąs vienas svar
biausiųjų.

griutuosius. Ekspliozijos 
priežastis nežinoma.

PREZIDENTO DUKTĖ 
GAVO DAUG DOVANŲ.

Lapkričio m. pabaigoj buvo 
vestuvės.

Washington, D. C. Labai 
gausiai plaukė dovanos į 
Baltuosius Bumus. Dovanos 
skiriamos prezidento dukte- 
rei Jessie, kurios vestuvės 
atsiliko pabaigoj šio mėne
sio. Daugiausia dovanos y- 
ra naminiai dailus indai, o 
ne kokios tuščios graznos 
arba papuošalai. Senatas 
taipgi nutarė suteikti nuo
takai dovaną. Dovanų atei
na ir nuo kitų šalių ambasa
dorių.

SNKAKTUVIŲ AP
VAIKŠČIOJIMAS.

Keturi vyrai laikė prakal
bas, kurie girdėjo kalbant 

Lincolną.
Gettysburg, Pa. Lapkri

čio 19 d. š. m. sukako 50 me
tų nuo tos dienos, kuomet 
po garsaus mūšio ties Get
tysburg civilio karo metu, 
tuolaikinis prezidentas Lin
coln pasakė čia garsią pra
kalbą. Ta prakalba atsižy
mi didžiu literatiniu gražu
mu ir persisunkusi giliu 
patriotizmu. Mokyklose vai
kiukai mokinasi ją atminti
nai. Visose Suvienytose 
Valstijose ta diena buvo ap
vaikščiojama. Gettysburge 
keturi vyrai — teisėjas Wm. 
McGlean, prof. J. Calvin 
Hamilton, Dr. T. C. Bilhei- 
mer ir Dr. P. M. Bikle, gir
dėję tą garsią prakalbą sa
kant patį Lincolną, didžiai 
miniai žmonių pasakojo sa
vo atsiminimus.

POLICIANTAS, 93 METŲ 
SENAS.

Tikisi pildyti tarnystą iki 
100 metų.

Weymouth, Mass. Oliver 
Houghton, 93 metų senas 
policiantas, yra tvirtas ir 
pildo kuogeriausiai savo 
pereigas. Draugams, kurie 
sveikino jį gimimo dienoj, 
jis pasakė, kad tikisi svei
kas sulaukti savo užimame 
urėde 100 metų. Šiame mies
telyj jis tarnauja jau nuo 
civilio karo, tai yra, buvo 
policiantu apie 50 metų. Jis 
yra seniausias Suvienytose 
Valstijose policiantas. Jis 
per 20 metų buvo policijos 
viršininku. Bet 1902 m. at- 
siske nuo to urėdo.

Tokios senatvės sulaukė ir 
sveiku tebėra ačių tam, kac 
didesnę savo gyvenimo da
lį praleidžia ant tyro oro.

VISAM AMŽIUI NU
TEISTAS YRA KAIP IR 

MIRUS.
Jo pati gali tekėti.

New York. Žmogus, užda
rytas kalėj iman visam am
žiui arba neapribotam laikui, 
teisminiu žvilgsniu yra mi
ręs. Jo pati gali ištekėti už 
kito vyro be jokio teisminio 
perskyrimo. Nekokia Gar- 
gan yra nuteistas visam am
žiui kalėjiman ir sėdi Sing 
Sing kalėjime už antro

pie auštančią gadynę poli
tiniame Suvienytų Valstijų 
gyvenime. Nurodinėjo, kad 
partijų ėdimosi gadynės jau 
praeinanti, dabartės parti
jos imančios žiūrėti ne kaip 
čia viršų gavus ant kitų, 
bet žiūrėti, kuri partijų y- 
ra geresnis instrumentas Į

EKSPLIOZIJA KASYK
LOJ.

Apie 20 darbininkų žuvo.
Acton, Ala. Kasykloj, ku

ri priguli Alabama Fuel and 
iron kompanijai, ištiko 

smarki ekspliozija. Gyvas
ties gelbėtojai dirba dieną 
ir naktį, kad išgelbėjus už-

laipsnio užmušėjystę. Šio
mis dienomis jo pati krei
pėsi į teismą klausimu, ar 
ji gali tekėti. Vyriausia tei
sėjas pasakė, kad gali ir, 
jei ir butų jos vyras-kaįi- 
nys paleistas, tai jis jokių 
priekabių negalėsiąs daryti 
del jos ištekėjimo.

Šitą Nedeldienį

LIETUVIŲ DIENA
DIDŽIOJE

Žemes Parodoje
Nei viena tauta taip neatsižymi meile savo tėviškės, savo žmonių ir šalies, kaip lietuviai.
Didžiosios žemės Parodos vedėjai pripažįsta tą dalyką ir žino, kad jokia panašios rųšies paroda ne

gali būti pilna, jaigu joj nebūtų paskirta specialiiškos dienos lietuvių tautai.

Speciališkai Lietuviški Dalykai.
Musų senos brangiosios Lietuvos dainos—tos dainos, kurias musų karžygiai dainavo — taipgi tos, kurios 

kvėpuoja jausmais ir jaunyste, bus galima išgirsti žemės Parodoj per intaisytą čia stebėtiną Musolofo- 
ną, didi ir naujausią išradimą.

Musų garsius dainininkus ir svieto didžiausius muzikantus galėsime čia girdėti dainuojant musų lie
tuviškas melodijas per naujausią ir didžiausią muzikališką išradimą.

«• Bus taipgi lietuviški šokiai, kuriuos atliks parinkti šokikai po direkcija prof. Malinowskio, o prof. 
Francis Przybylskis suteiks šokiams muziką.

Prakalbą, kurią galima bus girdėti visame Coliseume, pasakys lietuviškai vienas iš musų žymių tau
tiečių.

Lietuvių kareiviškos ir gimnastikos organizacijos pilnoj uniformoj bus įleidžiamos į Coliseumą Lie
tuvių Dienoj Dykai.

- ' Puikiausia savo rųšies paroda, kokia kada 
nors buvo Amerikoje.

Jus esate girdėję, kaip galima puikiai įsitaisyti ant žemės Amerikoje, žemes paroda nurodo kelią, 
kokiu jus galite pasinaudoti stebėtinai puikiomis progomis.

Ištisus mėnesius žmonės dirbo del šitos parodos visuose kampuose Suvienytų Valstijų ir Kanados, 
ir viską sudarė naudai žmonių, kurie nori žinoti, kaip jie gali pasidaryti neprigulmingais išdirbinėda

mi žemę.
Suv. Valstijų valdžia, Kanados yaldžia ir įvairios didžios valstijos, miestai, apskričiai ir dideli gele

žinkeliai — visi čia yra reprezentuojami puikiai išstatytais daiktais.
Pamatykite “Hiawatha”, kurią atloš Odžibwė’s Indionai ant didžiausios scenos Chicagoje. Pamaty

kite dilginantį karišką šokį ir ceremonijas Juodos Kojos Indionų vadovą. Pamatykite $50.000 judomuo- 
sius paveikslus ir stereoptikono parodas, kas yra rodoma visą laiką dykai. Ir tai yra tik mažumėlis iš 
tūkstančio kitų stebėtinų dalykų.

KOMITETAS.
Lietuvių dienos vedėjai:
JUOZAS ELIAS, Pirmininkas.

J. M. TANANEVICZ 
f A BIERZYNSKIS 
* MIKAS MELDAŽIS

JONAS BAGDŽIUNAS 
DR. K. ZURAWSKIS

ANTANAS OLŠEVSKIS * 
DR. L. A. GRAICUNAS 
JONAS EUDEIKIS 
S. MARCINKEVIČIUS 
A. CZARNECKIS

v '■

Viena įžanga duoda pamatyti viską.
LAIKAS: Nuo 10 ryto iki 11 vai. vak., šiokiomis dienomis ir Nedeldieniais.

K > H

KOVOS PRIEŠ NETIKU
SIUS ŠOKIUS.

Moteris ir bažnyčios pa
smerkia nekuriuos šokius 

ir aprėdalus.
Atlanta, Ga. Visos profes

inių sektos ir svarbiausios 
moterių dr-jos ėmė kovoti

prieš bjaurius šokius, neti
kusias motelių madas ir 
tvirkinančius lošimus. Kaip 
šokių, taip ii’ aprėdalų yra 
papiktinančių ir todėl pa- 
smerktinų. .Reikalinga, tad, 
juos naikinti.

SCHMIDTO TEISMAS 
PRASIDEDA.

Teisėjai nuspręs ar jis pa
mišęs, ar ne.

New York. Daktarai ilgai 
ty rinė j o k unigo-žmogžudžio 
protą. Nieko galutino nega
lėjo pasakyti. Dabartės tei

sėjai kaip norės, taip nu
spręs. Teismas prasidėjo 
lapkričio 25 d. Kadangi jis 
prisipažino prie kaltės, tai 
jis išteisintas tik tuomet 
butų, jei jis butų pamišėliu 
pripažintas.
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| MOTERIŲ SKYRIUS?
tik aš bent taip manau, nes 
skrybėlė labai madoje ir lę
šiui j a net keturiasdešimts 
dolerių. Žinoma, tiek lėšuo- 
j a “ fasonas-modelis ’ ’.

Nauja rudenine skrybėlė.
Ji — būtent mano žmo

na, jau kelinta diena yra ko 
tai stebėtinai užsimąsčiusi ir 
tankiai, tarytum, netenka 
sąmonės. Dūsauja į mane 
kokiu tai melancholiniu žiū
rėjimu retkarčiais sušnai
ruoja, tečiau visuomet yra 
man labai prielanki, saldi, 
jausminga, švelni. Gamina 
labai gardžiai man numylė
tus mano valgius, į mane 
kitaip ir neatsiliepia, kaip 
tik “vyreli” arba “balandė
li”.

Visko sykiu, o tų paskuti
niu jos žodžiu labiausia bi
jausi, kadangi žinau, jog 
tai yra apsakas kokio nors 
‘ ‘ nuožmaus ’ ’ reikalavimo, 
su kuriuomi iš persitikrini
mo turėsiu pradėti smarkią 
kovą! Mano žmona labai 
myli katinėlius (tuos netik
rus sutvėrimus), ir todėl ne
rasi jai glamoiiingesnio ir 
jausmingesnio žodžio, jei aš 
ją pavadinu “kataite”; to
dėl tatai kad atsilyginus jai 
už gražu su manimi apsiė
jimą, apie kurį iš persitik
rinimo, žinau, ką tur reikšti, 
nesigailiu jos vadinti tuo 
jai mieliausiuoju žodžiu 
“kataite”.

Ak! Ak! Štai jau ir simp
tomai, jie nekuomet nesu- 
vilia.

Suprantama, kad tame 
dalyke yra kalta “ji”, toji 
bjauriausioji už visus drie
žus, toji baisiausi šmėkla, 
trečiasis asmuo, poros sugy
venime; žodžiu sakant: to
ji nelaboji rudeninė skrybė
lė. Taip bent aš nemanau, 
nors — stengiuosi susira
minti: juk pereitais metais 
mano “kataite” iškilimai 
užtikrino mane, kad jei aš 
jai nupirksiu tą už trisde
šimts doleriu skrybėlę, se
kančiais metais sutaupysiu 
tokią pat sumą, nes — ži
noma — kad pas mus visus 
mados atsiranda vis anks
čiau poros metu, taigi toji 
skrybėlė dar tik po porai 
metu ineis “tikron madon”! 
O kokias ypatybes turėjau 
ir aš — kaipo paikas galvi
jas daviausi perkalbėti, už
mokėjau trisdešimts dole
riu už darkią aksominę ne
užaugą su skeletėliu iš 
plunksnų. Mano žmona tvir
tino, kad tai tikroji “čap- 
lė”, gi aš bučiau kadir savo 
galvą kam nors atidavęs, jei 
ten neturėjo būti truputį 
sufrizuota paprastojo varno 
plunksna. Tuomet aš ir 
klausinėjau, kokiuo bildu 
dešimts colių aksomo ir var
no viena plunksna gali lė- 
šuoti net trisdešimts dole
riu! J tai man su “pamoka” 
mandagiai atsakyta, kad 
tiek mokama už “modelį”, 
už naujanybę!

Ak! o! atjaučiu ką tokio 
blogo!... bet nepasiduosiu; 
juk ir kirmėlaitė raitosi, 
kuomet ant jos užsistojama, 
o aš — aš taipgi pajėgsiu 
raičioties!

Einame pro “modes”; 
neapkenčiu tos idiotinės 
“modes”; kas yra “modes”, 
kas galėjo ką tokio pana
šaus išgalvoti?... Ir štai 
staiga mano žmona sustoja, 
ima garsiau dūsauti ir man

dagiai sulaiko mane ties 
krautuvės langu. “Kokia 
tai puiki!” — kalba paty
lomis. .. Leidžiu jai džiaug- 
ties, gi aš pavirstu akme
niu. “Žiūrėk, turteli (žodis 
“turteli” argi nėra “sal
dus”), kokia tai puiki!” Aš 
tėmijuosi į tą puikumą, 
koks raibas vailokas akso
mu dalimis aptrauktas ir 
užpakalyj riogso iš kelių 
povo plunksnų ilga šluotelė. 
Manau, ar tik tas nebus 
dulkėms dulkyti.

“O koks originalia faso
nas!” — stebisi mano katai
te — “tikrai dangiškas — 
taip, dangiškas!” Paskui į 
mane atsisukus jausmingai 
sako: “Tą norėčiau įgyti!” 
Mano tylėjimas erzina ją. 
“Paklausiu kaip brangus”, 
sako ir nori eiti krautuvėm 
Aš nenoriu ir sakau: “Ko
dėl? juk turi rudeninę skry
bėlę”. Ji surinka į mane: 
“Aš turiu skrybėlę? kur?’ 
kokią?”

“Juk turi tą pereitų me
tų, visai šitai panašią, til 
tokios šluotelės jai trūksta”. 
Ji, rodos, mąsto, kad netu
rinti jau jokios.

Aš supykau, susiraukia? 
ir tomis pėdomis atsiliepiau: 
“Tik meldžiu, perdaug ne- 
persistatinėk. Žinai gerai, 
turi juk skrybėlę, už kurią 
pereitais metais rugsėjo 
septintą dieną, šeštą valan
dą vakare, užmokėjau tris
dešimts dolerių ir kuri tu
rėjo patekti trims metams” 
Ji gi tai išgirdus ima juok- 
ties ir taip garsiai ir taip 
pašiepiančiai, jogei net pa
miršta, kad stovime ant gat
vės. Paskui apima ją piktu
mas ir sako: “Visupirmr 
meldžiu iš manęs nesityčio
ti, paskui — turi žinoti, kad 
aš negaliu nešioti pereitų 
metų skrybėlės, kuri visai 
netekus savo formos ir išė
jus iš mados. Be to ant jos 
plunksna yra tik viena imi
tacija, ir toji dar nusišė- 
rus. Emilija, kuri pereitais 
metais sykiu su manimi pir
ko sau skrybėlę, šiandien 
jau turi naują su minkštu 
kuodeliu, nes šiemet tie 
kuodeliai yra madoje. O jau 
jei aš negaliu kas metai nu
sipirkti sau naujos skrybė
lės, tai tas aiškiai liudija, 
kad tavo visi reikalai ran
dasi apverktiname padėji
me. Aš visuomet sakau, kad 
jus, vyrai, tik todėl įsilei- 
džiate į įvairias spekuliaci
jas, idant mes, bėdinos ino- 
terįs, turėtumėm taupyti; 
pagaliau savo pinigus, ku
riuos susitaupiau (aha, to
dėl tatai vasaros metu taip 
tankiai buvo gaminama tik 
viena sriuba, kurios karš
čiais negalima pekęsti) ir 
maniau, kad mane truputį 
myli, kad neatsakysi man 
tokio menkniekio... Bet ži
noma, po trijų metų mote
rystėje sugyvenimo manimi 
jau nesirupini; tai visi vy
rai yra tokiais; taip sako ir 
Emilija; jei taip, neturime 
ir j tinus rupinties. Verčiau 
aš susirgsiu,'tai tau dau
giau pinigų išlėks iš kiše- 
niaus... ”.

Mano žmona gavo naują 
skrybėlę. Užsidėjus ant gal
vos išrodo lyg indionas. Bet

KAIP RINKTIES 
ŽMONĄ.

Tarp Amerikos lietuvių 
nemažai rasime šeimininių 
suiručių. Vyrai apleidžia 
pačias, moterįs išdunda su 
kitais vyrais, tinkasi daug 
persiskyrimų, dedasi ir ki
tokių negerumų. Tokių da
lykų lietuviai yra pasimo
kinę nuo amerikiečių. Juk 
niekur ant svieto nėra taip 
daug persiskyrimų, kaip 
šioj šalyj. To priežastis yra 
neapmąstymas poravimosi, 
permažas atsižvelgimas į 
kits kito budus. Todėl čia 
gali būti labai naudingi pa
tyrusių asmenų patarimai.

Niekas žmogui negali su
teikti ant šios žemės tiek 
laimės ir džiaugsmo, kai 
meilingas šeimininis gyve
nimas. Iš antros pusės nie
kas nesuteikia žmogui tiek 
kartybių, niekas jo sielos 
taip nenualina, kaip ne
nusisekęs apsivedimas. To
lei žengti moterystėn rei
kia su didžiausiu prisirengi
mu ir su didžiausiu apgal
vojimu. Šiaip gyvenimo 
klaidas galima atitaisyti. 
Bet klaida apsivedime daž- 
liausia yfa nepataisoma.

Jei, sakysim, žmogus nori 
nusipirkti gerą laikrodėlį, 
tai jis mažai arba visai ne
atkreips domos į dėžutę, 
kurioj laikrodėlis randasi, 
lis prisižiūrės į patį laikro- 
iėlį. Kuomet gi jis renkasi 
sau gyvenimo draugę, tai 
jis ypač turi žiūrėti į jos 
sielą ir vidurinį pobūdį, o ne 
vien prisižiūrėti į jos viršu
tinę išvaizdą.

Žmogus, pirkdamas na
mus, labai juos apžiuręs, ap
svarstys, ar geroj jam vie
toj jie stovi, ar jie atsako 
jo skoniui, sulygįs su kitais 
namais, kurie jam maž-daug 
tiko. Viską čia daro su iš- 
rokavimu. Bet namą daž
niausia su nemažu pelnu 
galima parduoti ir tinka
mesnį nusipirkti. Todėl 
kaip tai yra neprotinga im
ti moterį be nuodugnaus iš
tyrimo jos budo, be sulygi
nimo kits kito pobūdžių, be 
atviro išsikalbėjimo apie 
savo palinkimus, pažiūras į 
gyvenimą, naminius, šeimi- 
ninius reikalus.

Moteries gražumas, tur
tas, šaunus manierai yra jos 
geri pridėčkai; bet be pa- 
matingesnių ypatybių jie 
nėra pakaktinai sudarymui 
laimingo gyvenimo. Meilu
mas, skaistumas, padoru
mas kur kas moterį geriau 
puošia, negu įvairus kūno 
tobulumai. Taigi, dora, kuk
li moteris, atliekanti gerai 
namų darbus, yra pagei
daujama į marčias ir pripil
do gyvenimą laime.

Gerai reikia permatyti 
merginą pirm prašnekant 
jai apie apsivedimą. Prisi
žiūrėti reikia į jos pasielgi
mus, papročius, ištirti ją 
kuonuodugniau. Ilgą laiką 
padraugauti reikia su ja. 
Bedraugaujant su patogia 
mergina, jei pobūdžiai su
tinka, tai draugavimą seka 
meilė. Čia tai jau ir yra a- 
tėjęs laikas, kuomet reikia 
prašnekėti apie apsivedimą.

Po to, jei iš merginos pusės 
yra prielankumas, nereikia 
drovėtis būti atviram viso
kiose smulkmenose. Tųomi 
užkertama kelias visokiems 
nesusipratimams ir apvyli
mams.

Vedęs vyras.

Laukiama naujos respub
likos. Bulgarijos caras Fer
dinandas iškeliavęs savo 
dvaran į Vokietiją. Paskui 
jį tuoj iš Bulgarijos paspru- 
dęs ir sosto inpėdinis Boris. 
Ferdinandas, sakoma, norįs 
“abdikuoti” todėl, kad bul
garai sumanę savo šalį pa
daryti respublika.

Milžiniškas Išpardavimas
TIKTAI LAPKRIČIO 28 DIENĄ.

Šimtai Nepaprastai Dideliiį Atpiginimą
Dabar tiktai prieš Kalėdų Sezoną overkotai 

ir siutai verti iki $30.00 parduodami

Pradedant nuo $8.75 iki $20.00
Su šitais kuponas gaus gerų daigtų dar pigiau kaip didžiau

sias pigumas. Išsikirpk juos ir ateik su jais.

39c.

su
tik

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

KUPONAS 3 
TIKTAI 28 LAPKRIČIO

KUPONAS 4
TIKTAI 28 LAPKRIČIO

Moteriškos naminės drapanos (dre- 
sė) puikaus perkalio atsiulėtos 
gražiomis siūlėmis, išmargintos ar
ba dryžos, mieros nuo 36 
Vertybė $1-00. Su šituo 
tiktai už

KUPONAS 2.
TIKTAI 28 LAPKRIČIO

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

17c.

KUPONAS 1.
TIKTAI 28 LAPKRIČIO

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

už 6c.

iki 46. 
kuponu

55c.

Ar žiiai ku ateit r gru? nispi kt

Naujo <r Antrų Rankų Medžio
Durų, kutų,, lentelių, renių, 

švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
Musų č ev^s yra žemius os.

Carr Bros. Wrecking Co.
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL

‘pADEKOS DIENOS įszpardavimash

lykai! Dykai! 
Dykai!

DUODAME KURKĖ 
ARBA ŽASI. ' |

Prie kožno Siuto arba 
Overkoto už 

bud 
Ar daugiau.

Puikią riebią anti duo- Į] 
dame prie kiekvie- 
no siuto ar over- Į 

koto už $7.50 
ar daugiau. j!

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,
Vyrų ir Jaunikaičiu išrengejaj i

1922-1932 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL^

Laivakortes atpigo.
Iš krajaus tikietas per vandenį nuo Rotterdamo, Ant- 
verpo, Bremeno ir Hamburgo iki New Yorko, $27.00. 
Platesnes informacijas duodame ant kiekvieno užklau
simo. •
Nuo Libavos iki New Yorko $32.25.

TANANEVICZ SAVINGS BANK

® Musų Bernaičiams ir Mergaitėms. ®

RADINYS.

Petrukas ir Matildėlė ėjo 
sau vieną rytą mokyklon. 
Štai gatvėje pamatė jiedu 
gulint puikų naujutuką 
auksiną. Buvo tai labai ne
turtingų tėvų miestelėnų 
vaikai, ir tas radinys juos 
'abai nudžiugino. Tečiau vy
resnysis, Petrukas, atsilie
pė:

— Tik tą auksiną turėjo 
kas pamesti, — jis priguli 
le mum.

— Tiesa, — tarė Matildė
lė, — pastovėkiva čia valan
dėlę, gal kas ateis jo ieš
kodamas, tai atiduosiva 
jam.

— Gerai, palaukiva.
Vaikučiai pastovėjo kiek 

laiko, visiems praeinantiems 
į akis žiūrėdami, bet niekas 
nieko neieškojo ir vaikučių 
zisai nepaisė.

— Na, tai nėra jau ko 
stovėti, savininkas neatsi
ras, tarė Petrukas.

— Ar nepirktume už tuos 
pinigus dabar ko sau, — 
man reikėtų naujų sąsiuvi 
nių, pieštuvėlio? — paklau
sė Matildėlė.

— Tiesą sakai, Matildė 
'e; ir man reikėtų šio-t< 
pirkti.

— O ko tu nori pirkti?
— Plunksnų kotelį, pieš 

tuvėlį, sąsiuvinį...
— Na, tam viskam mun 

neišteks, — tarė MatildėK 
— o žinai kas man atėjo į 
galvą? — nusipirkiva sav 
už tuos pinigus skanių py 
ragiukų pas “turkų”, ta’ 
bent skanius pusryčius 
šiandien mokykloje turėsi 
me.

Dar turiva laiko ką pirk
ti, — tarė Petrukas, taipg' 
rydamas seilę prie skanių 
pyragiukų, — bet mes čir 
bešnekant vos neužmiršova 
šiandien, kaip paprastai 
užeiti pakeliui bažnyčion 
štai bažnyčioje kaip sykis 
giedotos mišios — eiva, Ma- 
tildėle.

Bažnyčioje buvo giedotos 
Mišios.

Malonus vargonų balsai 
mielai liejosi į švelnią, jaut
rią vaikelių dvasią. Jie jau
tė, kad jų širdelėse atsilie
pė lyg koks malonus liud 
numas, lyg graudumas.

— Tėve musų, kulisai esi 
danguose... — meldėsi iš 
širdies Petrukas.

—Ir nevesk mus į pa
gundymą. .. — ištarė Matil
dėlė pakeldama akytes prie 
kūdikėlio Jėzaus paveikslo 
Pamaži akytės jos nuslinko 
nuo paveikslo žemyn ir su
silaikė ant nedidelės pini
ginės, prikaltos čia po pa
veikslu, ant kurios perskai 
tė parašą: “aukos alka 
uiems”.

Lyg nepaprastai sudrebo 
jo mergaitės širdis.

Jau tiek kartų teko ja’ 
skaityti tasai pat parašas 
kelis syk net įmetė ji į j r 
po skatikėlį, o niekad da» 
nuo to nepajautė ji savo 
širdelėje tokios lyg baimes 
lyg neramumo...

Ir rodėsi mergaitei, kad 
aplinkui savęs girdi ji dau
gybę graudžių' balsų: Noriu 
valgyt!

— Esu ligotas ir alkanas!

— Mirštu badu, gelbėk 
mane!

Net užėmė kas mergaitei 
kvapą, norėjo jau nežiūrėti 
į tą parašą ir pakėlė akytes 
vėl prie kūdikėlio Jėzaus 
paveikslo, ir rodėsi jai, kad 
švenčiausiasai Kūdikėlis 
žiūrįs į ją taip graudžiai- 
graudžiai ir lyg sakytų:

— Girdi, jie alkani!
Matildėlė negalėjo ilgiau 

jau iškęsti, kumštelėjo nc- 
žymei Petruką, rodydama 
jam akytėmis tą parašą.

Vaikiukas be žodžių su
prato sesutės mintį, nusi
šypsojo ir greitai įmetė auk
siną į piniginės skylutę.

Kada po pamaldų geri 
vaikai atsidūrė vėl gatvėje, 
Matildėlė pusbalsiai tarė 
broliui:

— Taip man kasžin ko 
ypatingai linksma ir rainu 
širdyje!

Petrukas tik suspaudė 
širdingai sesutės ranką ir 
abudu linksmu ir širdingu 
nuskubėjo mokyklon.

Vertė Sesute.

kuriame 
linksmai 

gražios 
Mažajai 
pagaliau

GAILESTINGOJI ALIU
TE.

Kambaryje ant stalo sto- 
zėjo nedidelis stiklinis hi
tas (ak vari jum), 
jo tyrąjį vandenį 
Jaukiojo penkios 
uksinės žuvytės. 
Yliutei suskaudo
Širdelę į žuvytes bežiūrint.

— Nabagėliai gyvulėliai, 
lieną ir naktį turi vargšai 
vandenyje mirkti, — palau
kit, aš jus kartą išimsiu, 
gražiai apšluostysiu ir į sa
vo lovelę prie krosnies pa- 
guldysiu, — tarė gailestin
goji mergaitė, užkopdama^ 
ant suolelio.

Bet štai suolelis virsta, ir 
Aliutė drauge su stikliniu 
dideliu krinta ant žemės. 
Geroji mamytė pakėlė išsi
gandusią, sušlapusią mer
gaitę, apšluostė ją gražiai ir 
paguldo į lovelę.

Sesutė.

MOKSLAS NUO MIRTIES 
IŠGELBĖJO.

Buvo maža mergaitė. Ji 
mokėjo rašyti ir skaityti. 
Už gerą mokinimąsi motina 
nupirko jai gražų žieduką. 
Kartą, kada nieko nebuvo 
nrkioj, ji paėmė pasi
džiaugti ir pasigėrėti jo 
gražumu. Bežaizdama įsidė
jo į burną ir užspringo. 
Nieko nelaukdama parašė: 
“Aš užspringau žiedu”. O 
lati parvirto pusgyvė... 
bet neužtroško, nes dar šiek- 
tick kvėpavo. Tuokart atė
jo tėvas. Pamatęs tokį regi
nį, puolėsi prie dukteries, 
bet, pamatęs ir perskaitęs 
suprato kame dalykas: tuoj 
pakvietė daktarą, kuris iš
gelbėjo nelaimingąją.

A. Žvirgždas.

Prieš valstybinę bažny
čią. Vokietijos didesniuose 
miestuose prasidėjus agita
cija, kad atskyrus nuo val
stybės protestantų bažny
čią. Agitacijomis užsiimdi- 
nėją daugiausia socialistai,, 
ateistai ir visokios rųšiej 
laisvamaniai. 1
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KATALIKAS
apie NAMINIUS 

PAUKŠČIUS.
Pirmutiniu naujai išskilu- 

siii viščiukų lesalu turi bū
ti kietai iššutinti kiaušiniai, 
prie kurių reikia pridėti 
smulkučių kruopų ir smul
kiai sukapotų žalesų: salo
tų, burokų lapų, apšiltintų 
kruČkų ir tt.; toliau reikia 

. pridėti grudų, reikia duoti 
varškės arba, vieton jos, 
rūgštaus pieno su kviečių 
sėlenomis (tešlele). Pradė
jus augti plunksnoms nau
dinga duoti prie lesalo kau
linių miltų.

Išpradžių viščiukus rei
kia lesinti 4—5 kartus per 
dieną. Jaigu bus duodama 
bulvių su sėlenomis, tai la
kai viščiukų reikia pusė gor- 
čiaus bulvių ir pusė gor- 
čiaus sėlenų dienai. Vienai 
suaugusiai vištai vasaros 
metu reikalinga viena šešio
likta dalis gorčiaus grudų 
(miežių) per dieną, o žiemos 
metu — viena trisdešimts 
antra dalis gorč.

Kurkiuukai lesinama to- 
kiu-pat budu, bet jiems nau
dinga pridėti prie kiaušiniu 
duonos minkštimo ir trupu
tį lininių sėmenų, o taipogi 
kapotų svogūnų ir dilgėlių. 
Lesti duodama 3 kartus die
noje. Suaugusioms kurkėms 
reikalinga 5—7 lotai grudų 
(miežių) dienoje.

Žąsiukai lesinama taipogi 
kapotais kiaušiniais su duo
nos trupiniais, arba duoda
ma trintos duonos arba ko
šės su varške. Būtinai rei
kalinga žalesų. Reikia lesin
ti 3 kartus dienoje. Po 5—6 
dienų galima duoti šutintu 
bulvių, sėlenų, rugių, kvie
čių. Suėjus trims savaitėms, 
jaunikliai galima leisti van
denin. Suaugusiai žąsiai rei
kalinga 4—6 lotų avižų die
noje.

Ančiukų lesalas tasai-pat, 
\-kaip ir viščiukų, tiktai dau

giau reikia duoti žalesų. 
Vandenin ančiukai tegali
ma leisti ne anksčiau, kaip 
sukakus dviem savaitėm. 
Suaugusiai ančiai reikalin
ga 3—4 lotai avižų dienoje.

Karveliui duodama 1 lo
tas grudų dienoje.

Vienas patinėlis tinkamai 
gali apeiti šia kiek patelių: 
kurkinas — 8—12 kurkiu, 
gaidys — 15—20 vištų (ki
tų veislių gaidžiui tegalima 
duoti 5 savo vištas), žąsi
nas — 5—8 žąsis, antinas — 
10—12 ančių, karvelis — pa
telę.

Be to, reikia minėti: a) 
kad veisliniai paukščiai tu
ri būti ne jaunesni: gaidys 
ir višta — 1 metų, kurkinas 
ir kurkė — 2 metų, antinas 
ir antis — 1 metų, žąsinas 
ir žąsis — 2 metų ir b) kad 
žemiau pažymėtojo senumo 
paukščiai jau netinka veis
lei: gaidys — 4 metų, višta
— 5 metų, kurkinas — 4 me
tų, žąsinas — 5 metų, žąsis
— 8 metų, antinas — 
tų, antis — 4 metų.

Dabar parodysime, 
naminiai

ftI

■i

.5 me-

kiek 
paukščiai deda 

kiaušinių ir kokiu laiku.
Vištų kiaušininke yra ne

daugiau 600 kiaušinių, ku
riuos ji ir gali išdėti. Devy- 
neris metus gyvendama viš
ta paprastai deda: 1-siais 
metais — 20, 2 metais —120, 
3 met. — 135, 4 met. — 115, 

met. — 80, 6 met. — 60, 
met. — 40, 8 met. — 20, 
met. — 10 kiaušinių. Ge- 

višta sudeda per metus

5
7
9

85—120 ir net 150 kiaušinių. 
Geriausias dėjimo laikas — 
2 ir 3 metai. Gera višta de
da 10 mėnesių per metus 
(lapkrityje ir spalių mėn. 
šeriasi, todėl nededa).

.Taigų vištoms duodama 
mėsos, tai jos daugiau deda. 
Todėl kai-kur vištos lesina
ma arkliena, kad tik dau
giau gavus kiaušinių.

Kurkė deda du kartu per 
metus — pavasayje ir rude
nyje, deda pradieniui, rotai 
kasdien, sudeda 12—25 
kiaušinius. 2—3 metų kurkė 
langiau sudeda kiaušinių ir 
tie kiaušiniai didesni, negu 
metinės kurkęs.

Antis pradeda dėti sausio 
mėnesyje, deda kas trečią 
dieną, sudeda kiaušinių, 
žiūrint pagal veislės ir svei
katos. Pavasaryje išskilu- 
dos antis tų-pat metų rude
nyje gali sudėti ligi 75 kiau
šinių, ateinančiais gi me
tais ligi rudenio — 130, va
dinasi, per metus viso labo 
205 kiaušinius. Antis deda 
ryte arba nakčia.

Žąsis pradeda dėti kovo 
) kartais dar sausio mėn.: 
leda nedaugiau, kaip per 
mėnesį ir 2, 3 ir net 4 kar
tus metuose. Pirmutiniu dė
jimu duoda daugiau kiauši
nių (7—15), per metus su
deda 15—30 kiaušinių.

Karvelė deda 2—3 kiauši
nius, paskui peri nuo 5 ligi 
10 kartų metuose.

Arčiau mums žinomesni 
laukiniai paukščiai tiek de
da kiaušinių: ėrubč — 6— 
12, teterva — 9—12, baltoji 
kurapka — ligi 15, strazde 
— 4, gervė — 2, pilkoji ku
rapka — 8—20, bukosas — 
1, žąsis — 9—10, antis —8 
—12.

Toliau reikia žinoti, kiek 
kokia paukštė tinkamai iš
beri, kiek reikia dėti kiau
šinių: višta — 12 (žiemą) 
—14 (vasarą) savo kiauši
nių, kurkė — 12—17 savo 
kiaušinių, 20 antinių arba 
vištinių, žąsis — 10—12.

Geriausias lizdui pakloja
mas — avižiniai šiaudai, po 
jais gabalas velėnos, o po 
velėna plonutė eilelė kalkių. 
Geriausias 
viščiukams 
nuo.

Naminiai 
tiek laiko:
dienas, normalis laikas 21 
diena; kuo šviežesni kiauši
niai, tuo geriau ir greičiau 
išsiperi viščiukai; iš tik-ką 
sudėtų kiaušinių viščiukai 
išsiperi per 21 dieną, iš pa
gulėjusių 8—15 dienų — 
per 21 dieną, iš pagulėjusių 
15—20 dienų — per 23 die
nas. Kurkė peri 26—30 die- 
dienų, antis — 28—30, 
sis — 28—30, balandė 
14 (19) dienų.

Laukiniai paukščiai
veik visi tupia perėti gegu
žės mėnesyje.

Vidutinis naminių paukš
čių amžius: vištos gali pra
gyventi 12—14 metų, vištos 
sartais gali pragyventi ligi 
30 metų.

Kaip pažinti, ar iš kiauši
nio išeis patele ar patinėlis1? 
Pasirodo, kad iš tų vištos 
kiaušinių, kurių smailaga- 
is šiurpus ir aiškiai maty- 
;i skrituliukas, išeina gai
džiukas, o iš kiaušinių, ku
rių smailagalis lygus ir be 
skrituliuko, išeina viščin
es.

Kiaušinių laikymas. Ge
riausia kiaušiniai išbūna vė-

šioje vietoje. Galima jie iš
laikyti ir ant ledo. Laiko
muosius kiaušinius pataria 
taipogi tepti vazalina, ku
riuo tikslu imama vilnonis 
skuduras ir juo tepama. 
Taip išteptieji kiaušiniai 
išlaikoma šviežiais nuo 3 li
gi 6 mėnesiu. Labai naudin
ga prieš patepimą Įleisti 
kiaušinį labai trumpam lai
kui verdantin vandenin. Va
zelino galima gauti aptięko- 
se.

Prekyboje, siuntinėjant 
kiaušinius toliau, jie užpi
lama kalkių pienu ir tokiu 
budu ilgai išsilaiko. Tečiau 
jaigu kalkių pienų užlieti 
kiaušiniai taip ilgai pasto
ji, tai dažnai netenka gero 
skonio, o kartais ir visai ne
tinka valgyti.

KAREIVIAVIMO LAIKO 
PAILGINIMAS.

perėjimo laikas
— gegužės mė-

paukščiai per: 
višta — 19—2^:

Rusijos valdžia rengia 
naujo įstato projektą, ku
riuo remianties kareiviavi
mo laikas bus pailgintas 
trims mėnesiais. Nepapras
tas Austrijos ir Vokietijos 
ginklavimosi ir kareivių 
skaičiaus dauginimas ver
čia Franciją, o su ja kartu 
ir Rusiją pagalvoti, kokiu 
budu kovoti su Austrijos ir 
Vokietijos pastangomis. Šis 
naujas įstato projektas ke- 
’is kartus buvo slapta nag
rinėjamas. Todėl pirmasai 
apie jį gandas laikraščiuose 
karo ministerijai labai ne- 
oatiko. Buvo pasiųstas val
dininkas į sužinojimo biurą, 
kuris suteikė tą žinią laik
raščiams, paklausti, kas juos 
ingaliojo pranešti. Pasirodo, 
kad sužinojimo biuras ga
vęs liepimą iš karo vyriau
siųjų valdininkų, todėl pro
jekto nėra ko slėpti. Reikia 
pažymėti, kad kareiviai da
bar paleidžiami tik spalių 
mėn.,’ todėl kareiviavimo 
laikas bus ilgesnis ne tri
mis mėnesiais, bet penkiais. 
Kilo klausimas, ar neigus 
tik naujas įstatas perdaug 
sunkus žemdirbiams, bet 
įstato šalininkai išrodinėjo, 
kaip tik bus žiemos mėne
siais, kada svarbių ūkio 
darbų nebūna. Karo minis
terija, nelaukdama, ar pri
ims durna šį naują sumany
mą, ar ne, paliepė šių metų 
atsarginius paleisti tik nuo 
sausio 1 d., 1914 metų.

za-

be-

Beveik sveikas.
Žinoma, jums teko maty

ti žmonių, kurie išveizi vi
sai sveikais, nors jie yra 
tik beveik sveikais. Jie ne
sijaučia, kaip jie turėtų 
jausties ir kaip jie jauzda- 
vosi. Jiems netarnauja ape
titas kaip pirma, jie urnai 
pavargsta ir nėra taip 
linksmi, kaip kad jie būda
vo. Ko jiems reikia, yra tai 
išvalyti vidurius, nenusilp
ninant kūno. Jie tuoj pri
valo vartoti Triner’s Ameri
can Elixir of Bitter Wine, 
kuris sustiprįs ir išvalys 
virškinimo sistemą. Vidurių 
ligose, kepenų ir vidurių, 
eur netekimas apetito ir 
sukietėjimas yra svarbiau
sieji simptomai, ta gyduolė 
"uri gerą veikmę. Aptieko- 
se. Jos. Triner, ingabento- 
jas ir išgabentojas, 1333-39 
So. Ashland avė., Chicago, 
Ill. Sustingę raumenis ir są
nariai privalo but ištrinami 
Triner’s Linimentu. Jus ap-| 
iekininkas suteiks jums.

Ačlvt.

M. Kara Batai Visuomet.
Jeigu norite paskiausios mados batų mes turime 
juos. —

Jeigu norite gerinusio darbo batų, mes tu
rimo juos.

Taip, per 27 metų mes par<l avi nėjom ge
riausią skurini ir 
je vyrams

guminį avalą Chieago- 
moterims ir vaikams.

Kalėdiniai eeverykai visokiu 
stilių.

Didžiausių Batų krau
tuvė ant Halsted gtv.

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

Didžiausia batu krautuvė ant Halsted St.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS

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

Klausymai ir Atsakymai Skaitytoj. ™ TZX
ka 4 sykius brangiau arba (langiaus už ziegoreli? Atsaky
mas: Už tai kad mažai supranta apie fabrikantu prekes arba 
nežino, kur galima pigiau pirkt. Klausimas: Kodėl štor
ninkas ima 4 kartus brangiau už žiegoreli negu .jis vertas? Atsa- 
kinias: Už tai kad štorninkas parduoda vieną arba tik keletą 
per savaite, iš to turi užmokėti už stora, pragyventi ir uždeng
ti kitokius expensus, priek-tam štorninkas gerai žino kad žmo
nes mislina, kad gera žiegoreli negalima gauti už pigia preke. 
Dabar čia jumis išaiškinsime šita dalyk’a. Jaigu fabrikas žie
goreliu indeda in laikraštis šitokį apgarsinima “Kodėl mokėt 
štorninkui $25 už žiegoreli jaigu galite už $6 loki pat žiegoreliu 
pirkt.”. Ka žmones sako apie toki apgarsinima ? jie mislina kad 
tai negalima but, yra. tai apgavyste, sako kaip tai gali pirkti 
ziegoreli už $(> jaigu kiti ima užtoki pat ziegoreli net $25 arba 4 
sykius daugiaus. Ar žmones teipnekalba apie teisinga apgarsini
mą ? Dabar žinote kodėl štorninkas ima 4 sykius branginus, bet 
da nežinote kodėl fabrikas gal parduot toki pat ziegoreli už $6. 
Dabar tik skaitykite! Fabrikas neperka ziegorelius nog kito fa
briko bet palis jas padirba priek-tam fabrikas neparduoda, vie
na arba keletą žiegoreliu ant sanvaites kaip tai štorninkas 
daro. Fabrikas parduoda šimtaiarba tūkstančiu žiegoreliu kas 
dien. Fabrikas parduoda 100 žiegoreliu per diena ir turi tik 25e

HAMBURG AMERICAN 
LINIJA.

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

Laivai nesimaino — Dešimt dienose 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji klesa.
iržemoi Kainos 

$34
Tarpdėnis.

Tobuliausias išrengimas 
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.

— labai ge-

HIRSSH, WEISBERG & Go.
Išdirbėjai

Pūko ir
Paduškų.

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

1715S. Hoisted St. Chicago.

ir Skaitei Kada Laikraštį “LIETUVA?” 
Gal nežinai kur jį gauti?

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

tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

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

Šalin nusiminimas! 
Gramofonas ant išmokeščio 

po 10c. kasdien.
Jei apsiimate mokėti po 

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

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

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

Del paaiškinimii indėk krasos ženklelį ir 
rašyk.

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

uždarbio ant kožno ziegorelio tada .jau turi $25 čisto uždarbio. 
Dabar žinote kodėl fabrikas gal parduoti ziegoreli už teip pigia 
preke.

Jaigu norite gara ziegoreli už fabrikus preke tada pirkite 
nuog mus o sueedinsite daug pinigo. Musu ziegorelei yra la
bai gražius, naujos mados iš geriausio padarbimo, grarantiti per 
fabriką ant 20 metu (14k. Gold Filled) puikiai išmarginti ge
gių viduriu, regulavosi ir išbandyti idant laikytu atsakanti lai
ka. Taigų dabar norite viena iš šitų $25 vertes ziegoreli už $(> 
peržiūrėkite virš padėtus paveikslus, iškirpkite kokis jumis ge
riausia patinka, prisiuntė mumis su $1 ir bus tuojausk.jumis iš
siųstas išrinktas ziegorelis, gražiam baksukije. Kada atneš ju
mis ir stuba ziegoreli, apžiūrėkite ir jaigu jumis patiks tada už
mokėsite rešta pinigu $5 su nusiuntimo kaštu* apie 25c. Jaigu 
ziegorelis nepatiks tada neimkite o mes sugražinsime jumis ju
sti doleri. Temykite kad jaigu pirkaite nog mus ziegoreli tai 
neapsigausite. Ziegorelei gvarantiti ant 20 metu ir jaigu prieš 
ta laika pasigadytu. mes dykai pataisysime arba duosime nau
ja ziegoreli visiškai dykai, tik jima nusiuntimo kaštu. Prašo
me guodotiniu skaitytoju idant kitiems parodytu šita apgarsini
mu už ką busime jumis dėkingi ir Adresą vokite:

NATIONAL COMMERCIAL CO., 
Dept. 116 505 E. 5-th St. NEW YORK CITY.
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Halsted Furniture Co.
1936-1938 SO HALSTED ST., tarp 19 ir 20 gatvių I1936-1958 SO HALSTED ST., tarp 19 ir 20 gatvių

Speciališkas atpiginimas šią savaitę.
RAKANDŲ, KAURŲ IR PEČIŲ Pinigais ar ant lengvo išmokėjimo. 

Neikite i netikusius departamentinius storus, eikite ten, kur jus busite teisingai 
aptarnaujami.

šitas extra didelis pečius, gva- 
rantuojamas 20 metų, dailiai išnike- 
liuotas, geriausias kepimui, kitur par
davinėjamas už $22.50; musii kaina

$17.95.

šitas visas ąžuolinis 
bario stalas su vidurine 
Jiai išdirbtom kojom šiame 
vinie tiktai

svečių kūin- 
lentn ir <lai- 

išparda-

$2.29.

lova su žalvario vir- 
stiebais, su gerais spring- 

su puikiu, bovelniniu matrnsu, 
pilnai šiame išpardavimo

$9. 95.

ši plieninė 
šutiniais 
sais ir 
viskas

Ši 
puikiais 
tais šiame

plieninė sudedamu lova 
springsais ir gerai padirb-

išpard. Tiktai

$2.89.
šitas lopšys tvirtai ir 

dirbtas šiame išpardavime

$1.49.

gerai pa
tiktai

krėslas įšis grynai ąžuolinis 
valg. kąmborj, gerai išdirbtas, Kitur 
parduodamas už $1.25, pns mus tik 
už

87c.

) ■'■ f V ’ V'Xl
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Nauji Išradimai
Naudingi pramanymai, įvairiausi visokių 

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

Atrasta anglis prie pietų 
poliaus.

Paskutine Scotto ekspe
dicija prie pietų poliaus at
rado svarbu dalvka. Pasiro
do, kad prie pietų poliaus 
yra dideli laukai anglies. 
Tęsiasi tie laukai 650 my
lių nuo Beardmorc ledyno. 
Anglis daugiausia 7 pėdų 
augščio. Gali but, kad kada 
nors bus vežami darbinin
kai prie pietų poliaus kasti] 
esančios ten anglies.

Sena bobutė pasistatė na
mus iš kriauklių.

Sako, seniai tik užpečkyj 
begali gulėti. Tai nevisai 
teisingai. Štai Californijos 
valstijoj Santa Ana mieste
lyje viena sena bobutė, su
silaukusi 73 metų amžiaus, 
pasistatė sau pati puikius 
namus. Ir tai dar labai ne
paprastus. Jos pastatyti na
mai yra sulipdyti iš viso
kiausių varledėžių, kurias 
ji per keliate] metų rinko 
pajūryj. Tik langus, duris, 
grindis ir stogą ji davė 
meistrams padaryti, o šiaip 
visus namus pati savo ran
komis sulipdė. Kambarius 
namuose ji išdabino viso
kiausiais gražiais akmenu
kais iš pajūrio. Viskas yra 
nepaprastai gražu.

“Viena koja kapuose”.
Tas žmogus tikrai turi 

vieną koją kapuose. Win- 
cliesterio, Ind., miesto vie
nam piliečiui atpjovė prie 
operacijos koją. Tai jis pa
ėmė, padarė grabą, indėj o į 
jį savo atpjautą koją ir pa
laidojo užmiestyj. Išstatė 
paminklą, kuriame parašė: 
“Čia guli Do vido Fudge’o 
koja”. Kapas yra gražiai 
užlaikomas, nes savininkas 
tikisi, kad gal greit ir kitas 
savo kūno dalis čia pat pa
laidos.

ADMINISTRACIJA LIET. TEATRA.L 
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Petr. Andrijauskas, pirm., 

918 — 33td St.
Juoz. Szidlauskiš vice-prez. 

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

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

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

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

2118 W. 20th St.

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

1853 W. 45 th 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.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDž. 
L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OF 
LAKE.

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

Vincas Petkeviče, Pagelbiniukas
4403 S. Honote St.

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

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

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

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

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

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

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

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

Didžiausi vištų kiaušiniai.
Didžiausius kiaušinius de

da vištos Mandžurijoj. Ten 
vištąi kiaušiniai sveria 4*4 
uncijos, tai yra, keturi kiau
šiniai sveria daugiau kaip 
vieną svarą. Amerikoj gi 
į svarą eina vidutiniškai 
septyni kiaušiniai. Mandžu- 
rijos vištąi kiaušiniai blo
gesni, kaip amerikoniniai 
tai dėlto, kad ten vištos 
blogai penimos ir visai ne- 
pridabojamos.

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

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

425 S. Grant St.
J. Ažis Pagelbiniukas, 

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 Teehery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JONO KRIKŠTYTOJO.

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

Jonas Sagauskis, Vice-Pirmi įlinkas, 
3325 So. Morgan St.

Jurgis Sereika, l’rot. Rašt. 
3221 Illinois Court.

Jonas Kazukauskas, Fin. Rašt. 
Jonas Zylvitis, Iždininkas, 

841 W. 33rd St.,

Špilka persidūrė ranką be 
skausmo.

Kiekvienam skauda, kada 
špilka dūri i ranką. Bei 
štai vienoj Amerikos kole
gijoj vienas studentas špil
ka persidūrė ranką savo 
draugų akyse ir sakė, kad 
nei kiek jam neskauda. 
Pervertą per ranką špilką 
buvo gan sunku ištraukti. 
Ištraukus visai netekėjo 
kraujas ir paskui ranką 
neskaudėjo ir nesutino.

Muzejus intaisų nuovargiui 
palengvint.

Providence, B. 1. mieste 
yra įrengtas indomus mu- 
zejūs. Surinkta čia visokiau
si intaisymai, kurie pade
da nuvargusiam žmogui gė
lai pasilsėti, o taipgi ir to
kie intaisymai, kurie palen
gvina žmonių darbą, neduo
da dirbant perdaug nuvarg
ti. Yra čia daugybės viso
kiausių pagerintų mašiną 
ir mašinėlių, taipgi visokią 
krėslą, kėdžių bei suolą, 
pritaikytų prie visokiu dar
bu ir pasilsiui po darbui.

NERUGOK!
Ncrugok, kad svietas tau 

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

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

J. Polekas, rašt.
1802 W. 46th St.

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

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

Kam gali būti suvartotas 
senas vagonas.

Seni geležinkeliu vago
nai dažniausia Su maža nau
da suvartojama. Iš vieno 
seno vagono daugiausia 
naudos gavo vienas Pensyl- 
Va ui jos geležinkelio tarnau
tojas. Nusipirkęs seną va
goną, jis parsigabeno jį. į 
laukus ir įsitaisė puiku va
sarnamį; viename gale įren
gė virtuvę, prie kito pridir
bo gotikas, kuriose galėjo 
pasisėdėti ir pakvėpuoti ty
ru laukų oru. Vakacijoms 
praleisti tas namelis buvo 
puikiausias.

Jaigu nori gauti geres
nio darbo,

Jaigu bijai, kad kas ta
vęs neapgautą,

Jaigu tau kokia nelai
mė atsitiko,

Jaigu nori gauti uždv- 
ką advokato pagel
bės, arba jaigu nori 
už pinigus gero ad
vokato,

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

Visuomet gausi už dyką 
gerą ir sąžiningą! patarimą 
ir pagelbą “Kataliko” Pa
tarimų Skyriuje. Šitas “Ka
taliko” skyrius yra naujai 
intaisytas, kad suteikus 
žmonėms pagelbą, kad ap
saugojus juos nuo visokią 
apgaviku ir tt. Patarimai 
yra suteikiami asmeniškai 
ir laiškais, ir neimama už 
tai nei cento. (Atsakymams 
laiškais reikia pridėti pačtos 
markę už 2c.).

Atsilankykite arba kreip
kitės laišku, kada bus reika
las, į “Kataliko” Patarimų 
Skyrių.

J. M. TANANEVIČIA, 
3249 So. Morgan St. 

Chicago, Ill.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Leo Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagalbininkas, 

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

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

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

‘ ‘KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMIN ISTRACUA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsčdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

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

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

Antanas Kasparaviez Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius

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

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

Vincas Adominas, l’rot. Sekr., 
501 New Grand St., 

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

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

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

386 New Grove St.

NUSISAMDYK AUTOMOBILIUS

W. ZAWLEWICZ

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JURGIO KAREIVIO K. WILKES- 

BARRE, PA.
J. Lauktis, Prezidentas. 

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

57 Oak Lane.
S. Picckis, l’rot. Sekr., 

462 E. South St.
J. Daužys, Kasierius, 

18 N. Meade St.
V. Adomynas, L Finansų, Sekr., 

34 Logan St.
J. Anekaitis, II Fin. Sekr., 

New Grove St.

3237 AUBURN AVE., 
Telephone Yards 2220

ant Vestuvių, Krikštynų I’agrabu
i ir t. t. 1’cr daug melu užsiimu su 

raudavojimu automobiliu. Užlaikau 
i geriausius automobilius. Atsargus

važiavimas. Reikalui atsitikus 
| kreipkis prie manes, o aš geriau

siai užganėdinsiu diena ir nakti. 
n Prekes žemiausias.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES BARRE, PA. 

Jurgis Ažis, Pirmininkas. 
13 Collins Str. 

Vaclovas Kasparaviče. 
273 Stanton Str.

Silvestrą Pileckis, Prot. Raštininkas. 
462 E. Siuth Str.

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

Petras Aceviče. 11 Finansų Rašt. 
60 Sheridan Str.

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Doughcr line 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Mautvila, Maršalka. 
192 Almond lane

—---------- -—r f
S. L. R. K. P. D. A. CENTRO VAL

DYBA
Kaz, Vaškevičius, pirmin., 

184 New York Avė., 
Newark, N. J. 

M. Akialis, Iždininkas, 
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 Dcvoc Str., 
Brooklyn, N. Y.

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

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

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

Draugija ‘,DaiIydės” 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)

SUSIRINKIMAS.
Dr-tč šv. Juozapo L. M. ant Town 

of Lake, turės savo susirinkimų ne
dalioj 30 d. Lapkričio (Nov.), 1913 
m. Ima vai. po pietų šv. Kryžiaus 
salėj ant 46-tos ir So. Wood gatvių 
kiekvienas iš sąnarių privalo būti 
ant susirinkimo, nes turime svarbius 
dalykus ant apsvarstymo. Su pagarba.

J. J. Polekas, rašt.
1802 W. 46th St.

SUSIRINKIMAS.
Gvardija Didžio Lietuvos Kuni

gaikščio Vytauto laikįs savo mėne
sini Susirinkimų šv. Kryžiaus sve
tainėj ant 2 vai. po pietų 30 d. Lap
kričio 1913 m. Taigi visi nariai turi 
pribūti, nes bus svarbių svarstymų.

Su pagarba
Pirm. J. Klimas
Rašt. W. Szarka

4540 S. Honore St.

DIDŽIAUSIAS IR PUIKIAUSIAS 
BALIUS.

Parengtas Draugystes Palaimintos 
Lietuvos Subat. va., Lapkrieio-Nov. 
29, 1913 m. Pilsen Auditorium Sve
tainėje 1655-57-59 Blue Island Ave. 
Pradžia 8 vai. vak. Inžanga 25c. Po
rai

Jaigu tikrai gražiai ir linksmai no
ri praleisti savo liuosų laikų, tai at
silankyk Į šitų gražų balių, kur sma
giai ir linksniai pasilinksminsi, o jai
gu. laime bus tai iškurnėsi gražių do
vaną. — Dovanos už atvirutes (post 
cards), vyrui $5.00 vertės gvarantuo- 
tą plunksnų, o merginai $5.00 vertes 
skėtis (umbrella).

E. Bakševičiaus Orchestra.
(IS)

$H

fe KAM RŪPI PINIGŲ SAUGUMAS
TEGUL PASIDEDA

State Bank of Chicago
(Vidurmlestyj).

Tas Bankas veda reikalus jau 34 metai.
Jo Kapitalas ir perviršis daugiau kail)

KETURI MILIJONAI DOLERIŲ
35 000 žmonių turi čia savo pinigus pasidėję

Tas Bankas yra saugus dėlto, kad jj prižiūri ir 
Kontroliuoja valstybes valdžia, taipgi Chicagos miesto 

Apskaitų Biuras.
Kas nori, kad jo pinigai butų pilnai apsaugoti, ~ 
tegul naudojas šio banko patarnavimu.
DEPOZITUS PRIIMA NUO 81 IR DAUGIAU 

IR MOKA 3% METAMS.
Atdaras nuo 9 vai. ryto Kalbame lietuviškai..

iki 3 po pietų. Subatomis
iki 12 vai. pietų.

IM |ll|l|llll.lj LA SALLE AND WASHINGTON STS-

PAIEŠKOJIMAI.
Ieškau darbo prie keitėjo (bekerio) 

vežimo už draiverj. Tame darbo esu 
ilgai buvęs ir gerai išsilavinęs. Kam 
toks darbininkas reikalingus, tegu 
tegu kreipiasi pas:—

Julijonas Vilnius,
10501 E. Curtis Ave., Chicago, 111.

(46-7-8)

Reikalingas vaikinas, mokus lietu
viškai, lenkiškai ir angliškai. Dirb
ti turės seredomis, pčtnyčiomis, su
batomis ir nedėliomis iš ryto. Kreip
tis adresu:

John Smith
3813 S. Kedzie Ave. Chicago, 111

Paieškau brolio Pranciškaus Daug- 
vcckio Kauno gub. Šiaulių p., Triškių 
!>?; Nobazu k. Pirmiau gyveno pas 
švogerį Jonelaiti Pittsburg, l’a. Lie
tuvoj mirė motina. Todėl esu dide
liame reikale ir prašau atsišaukti.

Adomas Daugvcekis, 
153 Moultre St., Pittsburg, l’a.

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus ‘ ‘ Kataliko ’ ’ Redukcija 
neatsako ’ ’.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKI!' PINIGUS!

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

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

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti koletų 
akcijų. Akcijos užsibaigia už 6 Vi 
metų ir kiekvienu akcijų atnešu 
$100.00.

Todėl kviečiamo Lietuvius ir Lie
tuvaitės prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra geriau
sia budus del suečdijimo pinigų.

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

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

Skolinamo pinigus aut lengvų iš
lygų del pirkimo arba statymo na
mų, ant pirmo mergišiaus (Mort
gage) su peržiūrėjimu visų popiery.

Su godone,
Bcn. Butkus, Prezidentas

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

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

KVIEČIAME:
Į dideli, nepaprastai Įdomų “ Vaka

rą“! “Jaunų Lietuvių Amerik. Tau
tiškas Kliubas“, Ketverge; Lapkri- 
io (Novembet) 27 d., 1913 m. (Padė- 
avonės dienoje), “šv. Jurgio parap.“ 

Svetainėje 32 Pl., Auburn Ave., ren
gė iškilmingų pokyli. Bus vadinama 
Br. Vargšo -Irių aktų drama “Gadi
nęs Žaizdos“. l’o 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 kuosąžiniugiausiai ir už- 
gančdnti kiekvienų atsilankiusi sva
jų. Pasitikime kad musų malonus 
aunimelis, nepraleis puikios progos 

ir atsilankys apvertintu musų triū
so. Mes-gi kuoširdingiausiai visus už- 
kviečiame!

“J. L. A. T. Kliubas”

PUIKUS KALAKUTINIS BALIUS.
Dr.jos šv. Matcušo atsibus Ketver

ge lapkričio 27 d. l’adėkavonės die
noj š. m. Freiheit Turner salėj 3421 
S. Halstad St., Prasidės 5 vai. po pie
tų.

Užkviečiame visus lietuvius ir lie
tuvaites, vedusius ir uevedčlius šin 
musų iškilmingan baliui). Tai bus 
paskutinis prieš adventų. Paskutinė 
proga pasilinksminti. Prie geros mu
zikos galėsit šokti kad ir namas lin
guos. Nepamirškit dienos.

PUIKUS BALIUS!
“Strumilos Brolių“ svetainėje 23 

Lapkričio 1913 m. “Lietuvių Jau
nuomenės Pasilinksminimo Kliubas“, 
rengia iškilmingiausių puotų-balių. Už- 
kviečia visus be išimties.

“L. J. P. .K“ Komitetas.

IŠKILMINGAS BALIUS.
Rengiamas rupesniu dr-jos šv. Sta

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

Ant pardavimo. Namas su bizniu 
— bučerne ir groserne galima nu
pirkti už pigių prekęš labai geroj ap
gyvento] vietoj per lietuvių Grand 
Works, 111.

Kas nori pirkti tai atsišaukyte.
TANANEVIO SAVINGS BANK 

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

Parsiduoda namas geroj vietoj BU 
storu, dviejų lubu. Parsiduoda pigini, 
nes savininkas, važiuoja Lietuvon.

1’. Sadauskis,
3943 S. Fnuiciseo Av. Chicago

(38-40)

Parsiduoda pigiai duonos kepykla 
(bakery) arba išduoda ant rendos 
menesiui 25 dol. gera proga geram 
žmogui; teipogi yra vieta del pasta
tymo 4 arklių su vežimais. Kas no
rėtu pirkti ar pareudavoti tegul at
sišaukia po šiuo adresu:

Jonas Stiapauas,
40 Woodbridge Hartford, Conn.

Paieškau pusbrolio Viktorio Laba
nausko. Paeina iš Vilniaus g., Trakų 
p., Vergekiemio s. gyveno pereitų 
vasarų Chicago, III., ir dirbo Charles 
Brothers ligoninėj. Gavau labai svar
bia žinių nuo motinos iš Lietuvos. 
Tuoj noriu jam apie tai parašyti. 
Pats ar kiti kreipkitės šiuo adresu:

Juozas Matulevičia, 
3116 R. St. So. Omaha, Neb.

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

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.

Paieškau K. Žako. Paeina iš Kau
no g., Šiaulių p., ž'agarės p., ir Vin
cento Katiliaus. Paeina iš Kauno g., 
Šiaulių p., Joniškio p., Ivaškių s. Ži- 
nančiųjų apie juos meldžiu praneš
ti.

Karolius Katilius,
1311 So. 50-th Ct. Cicero, III.

Paieškau pusseseries Marijonos Iva
nauskaitės. Paeina iš Kauno g., Rc- 
seinių p., Skaudvilės p., Vilkuluių s. 
Pati ar kas kitas rašykit adresu:

J. Ivanauskas,
858 \V. 33rd St. Chicago, III.

(48-9-50)

Paieškau brolio Prano Žigo. Paei
na iš Vilniaus g., Traku p., Butrima- 
nin valsčiaus, Stakliškių p., Gaila- 
kimių k. 13 Alėtų, kai Amerikoj. Tu
riu didi reikalą. Kreiptis šiuo adre
su:

Ona Zumorienė
Box 477 llollislon, Alass.

Paieškau savo draugo Antano Juš
kevičiaus, .Suvalkų gub. Vilkaviškio 
pav., Alvito parap. Septyni metai kaip 
Amerikoje. Pirma gyveno Shenan
doah, Pa., o dabar nežinau kur. Alei- 
džiu atsilepti ir pranešti man šiuo 
adresu:

J. Alatulaitis,
1038 Elizabeth St.,

Grand Rapids, ■ Alieh.
(18-19)

ANT PARDAVIMO.

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

F. Narlouovicz
1755 W. 17th St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsčdis, 
8-10 .W. 33rd St.

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

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

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

Jouas Bijanskas, Iždininkas, 
840 ~ 33rd St.

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

“Lietuva“ Paskolini jimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

40 Serija prasidėjo Utarninke Lap
kričio (Nov.) 4 - 1913. Susirinkimai at
sibuna kas Utarninkas 8tų vai, va
kare Dom. šcmaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatves.

Akcijos kaina 25c., todcl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tu akcijų į mokant po kelius cen
tus arba dolerius j savaitę, gauna 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožnas akcija užsibaigia už 6*4 me
tų it atneša $100.00.

Todcl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites priirašyti.

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

Teatras.
Liet. Mot. “ Apšvietus “ Dr-jos Ned. 

Gruodžio 7, 1913 m. Scenoje statoma 
5 veiksmų Drama “Orleano Mergelė“ 
AI. Mcldažio Svet. 2242-12 W. 23rd. 
PI. Pradžia 5ta vai. vak. lužuuga 35c 
ir augžčiau.

Gerbiamieji ir gerbiamosios. Malo
nėkit atsilankyti kuoskaitliugiausia j 
mtlsų parengtų vakarų, nes manom 
kad busit pilimi užganėdinti. Veika
las yra gana žingeidus ir užimantis, 
iš atsitikimo 500 metų atgal. Kviečia.

A“pšvietos“ Komitetas.
Tikietus galima iškalno nusipirkti 

šiuose vietos.
J. Al. Tanauovicio Laukoje, A. Ol- 
ševvskio Bankoje, Z. S. Mickevičių, 
23-12 S. Leavitt St. J. Ugandą, 1841 
S Halsted St. Bagdžiuno Rankoj, 23- 
34 S. Oakley.

Z. K. U RBANOVIGIA
Atsakaučiausias Lietuviškas

Fotografistas
Ant Town of Lake

4852 S. Aschland Ave. CHICAGO.

POPIERIAI LAIŠKAMS RAŠYTI.
Popieriai laiškams rašyti su viso- 

iais gražiais pasveikinimais ir su 
am pritinkančiomis dainelėmis, bu

Ikinėmis kvietkomis ir su visokiais 
aveikslėliais. Parsiduoda labai pi- 
iai. Kas prisius 25c. pačtos markū- 
is, aplaikys 12 popierų su konver- 

ais ir dar pridėsiu dovaną, labai gfa- 
Žią^staiuclę Kristaus užgimimo, išloi- 

žiamų ant pavydalo altorėlio, vertės 
5c. Už $1.00 duodu 6 tuzinus popie

rų. Reikalaujam agentų ir duodam 
gerą, uždarbi.

Adrcsuokit:
K .J. Intas,

P. O. Box 73 Chicago, HI.
46-49)’

SVARBIAUSIAS MUSŲ TAVORAB
— geriausi apsiaustai po $9.98. Vė
liausios mados. SIJONAI, kurių dau
giausia parduodame j>o $2.98. Aleli
ui ir juodį. Vėliausios išdirbinio.
Tai tik mes taip parduodame:

S. BUFFENSTEIN,
Drabužių krautuvę.

3447 S. Halsted st., Chicago.

PARDAVIMUI.
Parsiduoda namai su salinau ir 

laisuiu labai geroj vietoj, lietuvių ap
gyvento]. Namai turi du gyvenimu 
ir butų prie saliuno; raudasi ant 
kampo. Rondos neša $90 į mėnesį.. 
Saliuno visi intaisymai k nepuikiausi. 
Viskas geroj tvarkoj. Saliunas at
neša didelį pelną. Šitie namai su sa- 
liunu parsiduoda tik todėl, kad sa
vininkas išvažiuoja Lietuvon. Kai
na $12,000. Sužinoti.

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Dept.

3249-53 So. Morgan St., Chicago, Ill.
Ant pardavimo Saliunas. Parsiduo- 

dama labai pigiai.
Atsišaukit pas:

\Vm. Bartkus 
1800 S. Morgan St. Kamp. 18 St.

Lietuvių domaf
Per šešis metus nebuvo jums pra

nešta apie namų statymo ir taisymo 
cikalus. Kurio manote naujus na

mus statyti arba senus taisyti kreip
kitės pas mane. Darbas jums bus at
liktas sulig kontrakto ir sulig jųsų 

oro. Tikiu kad dauguma jau žino 
pasekmingų, kontraktorių.

S. Markūną,
1725 W. 47 St., Chicago, Ill.
Telephone Yards 4389.

(46-7-8-9)

Telephone Yards 2750

Pirmos klesos karčema.
Turiu geriausių gėrimų, o cigarai, 

tai net iš pat Kauno. Sale veseli- 
joms, susirinkimams. Čia pauedė- 
liais, utarniukais ir kotvergais mo
koma šokti, šokiai prasideda 8:00 
v. v.

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

15


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

