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Meksikos konstitucionalistu 
laimėjimai.

Jų didis žiaurumas
Panamos kanalo reikalai.

siąs šalyj tvarką. Naivus 
tvirtinimas.

Atsiliepimas į visas tautas
Ir-gi “pranaše”

ATSILIEPIMAS Į 
TAUTAS.

Pasmerkiama Rusijos Ro
manovas.

VISAS

buvo 
ir visą 
valstiją 
Huerta

KONSTITUCIONALISTU 
LAIMĖJIMAS.

Huerto kariuomenė 
išblaškyta.

Meksiko federalę kariuo
menę patiko baisus smūgis. 
Nesenai konstitucionalistai 
užėmė miestą Juarez, atsi
randantį ties Suv. Valstijų 
siena. Tai padarė genero
las Villa. Užėmus miestą, 
konstitucionalistai 
manę pasisavinti 
provinciją arba 
Chihuahua. Bet
prieš juos pasiuntė 10.000 
savo, ty. federalės kariuo
menės. Prasidėjo baisus su
sirėmimai Juarezo apylin
kėse1. Federalistams svar
biausia rūpėjo atgal atimti! 
Juarezą ir, žinoma, nubaus
ti konstitucionalistus su pa
čiu jų vadu, generolu Villa. 
Kruvini susirėmimai tęsėsi 
tris dienas. Išpradžių rodė
si federalistai imą viršų, 
bet paskui paaiškėjo jų di
di nepalaima. Po trijų die- 
nų mūšio federalistai liko 
visomis pusėmis sumušti ir 
išblaškyti. Vadinasi, konsti
tucionalistai gavo viršų ir 
jų vyriausias vadas, gen. 
Carranza, nun tik krikštau- 
ja. Po šiam laimėjimui jie 
sumanę galutinai pulties ant 
pačios sostinės Mexico City 
ir padaryti galą Huerto 
žmogžudiškai valdžia i.

Reikia pažymėti faktas, 
kad konstitucionalistai pa
ėmę nelaisvėn kelis šimtus 
federalistų kareivių ir ge
nerolą Salazar, viena vv- 
liausiu vadų. Suimti karei
viai, žinoma, tuojaus sušau
dyta, bet su generolu dar 
palaukta. Tečiau, sakoma, 
jis busiąs pakartas, nes gen. 
Carranza senai buvo pa
skelbęs, kad visi Huerto ša
lininkai turi būti nužudyti, 
kaipo paprastieji piktada
riai ir išdavikai.

Apskaitoma, kad tame 
mūšyje iš abiejų pusių kri
tę 2.000 kareivių. Mieste 
Juarez visi viešbučiai pa
keisti laikinomis ligoninė
mis ir pilni sužeistųjų. Kon
stitucionalistai netik kad 
apveikę federalistus, bot dar 
paėmę iš jų daug kanuolių, 
šautuvų ir karo amunicijos.

Aišku, kad Huerto vieš
patavimo valandos baigiasi. 
Tečiau diktatorius laikosi 
savo “sosto” ir nuolat tvir
tina, kad jis konstituciona
listus apmalšysiąs ir įve-

INDOMUS GANDAS.
Pasiuntinys Lind norįs ap

leisti Meksiką.
Meksiko diktatorius Hu

erta nesenai į Paryžių pa
siimtos savo speciali pasiun
tinį Adalpe. Kokiuo tikslu 
jis jį pasiuntęs — negalima 
sužinoti. Tečiau šiais laikais 
pasklido gandas, kad Adal- 
pe’ai įsakyta paprašyti 
Francijos įsimaišyti tarpai! 
Suvienytų Valstijų ii1 Mek
siko nesutikimų. Huerta rei
kalaująs tik vieno daikto, 
būtent, idant jam butų leis
ta pabaigti savo šešerių me
tų prezidentavimą, paskui 
jis pats iš tos vietos kuora- 
miausiai pasitrauksiąs. Bet, 
norįs, idant Suvienytos Val
stijos pripažintų jį legaliu: 
prezidentu. Už tai jis Su
vienytoms Valstijoms pa-j 
siūląs šv. Magdalenos inta
ką, kuri yra strategine vie
ta prieš japonų užpuolimą. 
Ir jei tasai Huerto sumany
mas butų įvykintas, žino
mas dalykas, Huerta tuoj 
Francijoje gautų paskolinti 
pinigų ir tada sau ramiai 
“diktatoriautų”.

Be to iš Meksiko sostinės 
apturėta žinia, kad Suvie
nytų Valstijų specialia pa
siuntinys Lind manąs savo 
misiją apleisti ir sugrįšti 
namo, kadangi prezidentas 
Wilson jo visus nurodymus 
kas link Meksiko ignoruo
jąs ii1 todėl jam tenai nėra 
kas veikti.

ŽUDO MOTERIS IR 
VAIKUS.

Huerta šaukiasi pagelbon 
Porfirio Diazą.

Anglijos karo laivyno ad
mirolas, Craddock, andai 
skubinai iš Tampico uosto 
atplaukęs skraiduoliu “Suf
folk” i Vera Cruz ir buvo 
manęs ton išsodinti savo ju
rininkus. Tečiau jam tai 
daryti neleido Suv. Valsti
jų karo laivyno komendan
tas, admirolas Fletcher, ka
tegoriškai apreikšdamas, 
kad kur randasi amerikoni- 
nis laivynas, ten nesą rei
kalinga svetimoji pagelba. 
Anglijos admirolas, žinoma, 
paklausė, bet iš to gimė ne
sutikimai. Amerikiečiai vis 
dar nori laikyties senos me
todus, ant Amerikos saus- 
žemio neužleisti europiečių.
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THEBES PRANAŠAVI
MAS.

Kokie busią 1914 metai.
Pagarsėjusi Paryžiaus 

•‘burtininkė”, ponia Thebes, 
pranašaujanti, kad 1914 me
tai busią liudininku didelių 
sumišimų Europoje, gi Ame
rika busianti laisva nuo vi
sokiu katastrofų. Žemesni *• € • 
jos spėjimai yra sekanti:

1914 metais viešpataus 
planeta Marsas.

Anglija pergyvensianti 
kritiškas valandas Indijoj. 
Londonas turėsiąs didelius 
nuostolius nuo potvinių ir 
upių išsiliejimų. Toji ka
tastrofa supurtys visą Euro
pą.

Andai Europos laikraš
čiuose atspaudinta atsiliepi
mas į visą civilizuotą pasau
lį reikale politikinių kalinių 
Rusijoj!1. Po tuo atsiliepi
mu pasirašę 500 žymių ra- 
šėjų, artistų ii* profesorių. 
Atsiliepime sakoma, kad 
nuo 1905, kuomet Rusijai 
buvo pažadėta konstitucija 
ir šioki-toki laisvė, politi
kos kalinių padėjimas dar 
labiau paaršėjęs.

Nuo 1905 m. — rašoma 
— daugiau kaip 40.000 žmo
nių nuteista už politikams 
pažiūras ir prasižengimus. 
Iš to skaitliaus ne mažiau 
3.000 žmonių nužudyta, gi 
10.000 užkasta kalėjimų ka
pinėse. Iš tos 10 tūkstanti
nės žmonių armijos didžiu
ma užtorturuota, lazdomis 
užmušta, kiti gi mirę nuo 
įvairių ligų, kurių pilni Ru
sijos kalėjimai. Kaliniai 
Rusijos kalėjimuose neturį 
nei lovų, nei kėdžių. Sėdi 
arba miega ant medinės ar
ba cementinės aslos. Gyve
na tiesiog pragaro kentėji
muose. Kalėjimuose siau
čia tik įvairiausios epidemi
jos ir smaugia nelaimin
guosius kalinius.

Pas sergančius kalinius 
neleidžiama gydytojų, lai
komi be jokios priežiūros. 
O kadangi iš namų jiems 
siunčiami pinigai visuomet 
tenka užvaizdams, tatai ka
liniai, neturėdami tiems var
gams galo, žudosi kits pas
kui kitą. Iš valdžios išdo ka
liniams skiriama 10 kapei-i 
kų dienoje, bet ir tie pini-1 
gai tenka viršininkams, o 
kaliniai visuomet badiimi. 
malinami.

Atsiliepimas baigiasi rei
kalavimu, idant visas svie
tas tuojau pradėtų tyrinėti 
kalėjimų stovį Rusijoje, pa
siremiant taisykle, jogei ne
galima ramiai žiurėties į 
tūkstančių žmonių baisiau
sius kankinimus ir tas daly
kas negalima laikyti vidu
riniu Rusijos reikalu, bet 
viso civilizuoto svieto daly
ku; civilizuotos tautos turi 
padaryti galą toms baiseny
bėms.

Bet vargiai tie žodžiai 
pasieks ir sujudįs kraugerį 
Romanovą. Jį suvaldyti tik 
gali kulipka arba durtuvas. 
Į kitką jis yra abejingas,

kitką. O seniau kalbėta, kad kaipo didžiausias pasaulyj 
kanalas dar šiemet busiąs nevidonas.
atidarytas. -------L--------
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Šį panedelį Washingtone atidaryta 63-čioji regulerė Suvienytų Valstijų kongreso 
. sesija.

Kaip ilgai jie panašiai elg
sis?

Huerta kviečia Diazą.
Huerta atjauzdanias, jo- 

gei negalįs ilgai Meksike 
šeimininkauti, išnaujo, kai 
kad keli mėnesiai atgal, pa
kvietė buvusį Meksiko pre- 
zidentą-diktatorių, Porfirio 
Diaz, siigrįšti iš Europos 
namo ir pagelbėti jam nu
raminti įsibušavusią šalį. 
Tečiau senis Diaz nemanąs 
grįsti. Jis ten esąs sau ra
mesnis.

Nusižudė gubernatorius.
Į Vera Cruz pranešta, kad 

Tamaulipas provincijos gu
bernatorius, specialiai atsa
kantis už miestą Victoria, 
kurį konstitucionalistai pa
ėmę, nusižudęs. Jam Huer
ta, mat, buvo įsakęs arba 
miestą apginti, arba pačiam 
žūti. Kadangi priešininku 
kulipka jo nepasiekė prara
dus miestą, tatai jis pats 
nusižudė.

Nieko nereiškia motinos 
ašaros.

Konstitucionalistai suim
tuosius federalistus be jokio 
skirtumo tuojaus visus žu
do. Andai sušaudytas jau
nas Cabarello, vieno konsti
tucionalistu generolo gimi
nietis. Gen. Cabarello suse
kęs, kad jo giminietis nors 
laikosi konstitucionalistu

pusės, bet nuolat padedąs 
visame kame federalistams. 
Tada nusprendė kaipo išda
viką. nužudyti. Motina nu
žudytojo ant kelių verkda
ma maldavus generolo jos 
sumaus nešaudyti, bet tasai 
jos akyse tai padaręs, ty. 
liepęs kareiviams jį sušau
dyti.

Žudomi net vaikai.
Konstitucionalistai paė

mę miestą Victoria. Už tą 
miestą kova virus tris die
nas ir naktis. Pagaliau kon- 
stitucionalistai federalistus 
nuveikę ir Įsiveržę miestan 
žudydami, kas tik pasisuko 
jiems po ranka. Žudę net 
moteris ir vaikus. Išžudė 
visus federalius kareivius ir 
kelis desėtkus gyventojų. 
Dalis miesto sudeginta. 
Daugiausiai nukentėję ten 
gyvenanti hispanai. Ilispa- 
nų pirklių krautuvės api
plėšta ir jų keli nužudyta.

Gen. Villa su savo kariuo
mene šiuo laiku stengiasi 
paimti miestą Chihuahua ir 
paskui leisties sostinės link, 
kur Huerta tuo tarpu šei
mininkauja.

PANAMOS KANALO 
REIKALAI.

Regis nuskirtu laiku nebus 
atidarytas.

Nesenai paskelbtame vy-

riausiojo inžinieriaus, pulki
ninko Goetals, raporte apie 
Panamos kanalo stovį visai 
nieko nepasakyta apie to 
kanalo atidarymo laiką. Tik 
pažymima, kad apie atida
rymą pirm 1915 metu ge
riau nei nekalbėjus, kadan
gi tam dalykui esama daug 
klinčių. Svarbiausioji kliū
tis — tai žemės griuvimas 
ties Culebra. Nor tuo tarpu 
žemė kanalai! neslenkanti, 
tečiau visuomet tas gali at
sitikti, ypač žemės drebėji
mo laikais. Nekurtose vie-•
tose kanalo dar nesama pil
nai vandens, tatai pakraš
čiuose žemė neskalanduoja
ma negriųva. Bet prilei- 
džius vandens — visaip ga
li atsitikti.

Nors, taip sakant, aplink 
kanalą darbai yra baigiami, 
bet jo galutino atidarymo 
pirm 1915 metų negalima 
laukti ir lig tam laikui lai
vai negalėsią plaukioti. 1914 
ištisais metais busią daro
mi tik mėginimai su garlai
viais ir tik po tų išmėgini
mu ir krantu sudrutinimu «. t *-
bus galima pagalvoti apie

Portugalija sulauksianti 
m< mareli i nės va I dž ios.

Austrijoj gimsią sumiši
mai ir revoliucijos. Ant 
Vienos gatvių bus išlieta 
daug kraujo. Habsburgų di
nastija atsirasianti didelia
me pavojuje.

Vokietijoje gimsią baisus 
sukilimai.

Italija busianti liudininkė 
atmainų Vatikane, šv. Pet- 
i'o sostas susilauksiąs nau
jo popežiaus, kuris busiąs 
prielankus Italijos valdžiai.

Rusi ja įves tvarką Balka
nuose.

Paryžius busiąs laimin
giausias miestas.

Ponia Thebes kas metai 
panašus plepalus paleidžia 
svietan
iriai” kaip 
neišsipildo.
“nuburė”, 
šiemet liksianti respublika, 
gi kaizeris turėsiąs prie
glaudos ieškoti net Pary
žiuj. Ir pasirodo kaip tik 
melas, daugiau nieko. Nors 
p. Thebes apie ateitį netu
ri supratimo, kai kad kiek
vienas musu, tečiau vis dar

ir tie “pranašavi- 
sykis nekuomet 
Juk pernai ji 
kad Vokietija

ITALIJA IR VATI
KANAS.

Valdžia susiartina su po- 
pežiumi.

Nesenai Italijoj buvo rin
kimai atstovu parlamentai! 
ir kitu šalies valdininku. 
Katalikai daugiau laimėję. 
Delei to net ir Romos vir
šininkas, žydas masonas 
Nathan, su savo šalininkais 
pasitraukęs iš vietos. Taip 
dalykams virtus, persikei
čia politika valdžios kas 
link Vatikano. Ligšiol val
džia Vatikanui buvo labai 
neprielanki. Šiais laikais 
santikių pagerėjimas visai 
aiškus. Štai anądien kara
lius Viktoras j senatorius 
nuskyręs popežiaus naminį

(Tąsa ant 6-to pusi.).

___________________ . . ■ ■ ■
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KATALIKAS

LIETUVIAI AMERIKOJE.
Miestas. Lietuviu susiprati
mas. Viešumas. Inteligentai.

“Teatras — biznis“. 
Bedarbė.

Philadelphia, Pa. Tai ga
na didelis miestas, nors gy
ventoji) skaičius ir nepra
lenkia kitu (skaitoma 2 mil. 
su viršum). Paviršutinė 
miesto išvaizda nebūtų blo
ga, yra da-gi daug vietų ir 
labai dailiai išpuoštų. Jei 
ne dideli vasaros karščiai ir 
tasai nešvarumas, kuris iš 
gražaus didžiulio miesto 
virsta žydų priterštu “stal- 
du“, tai gyvenimas Phila- 
delphijoj butų gana smagus. 
Ištikro. švarumo čionai sto
ka. Ypač pasisukus i 
“South’o“ pusę, šlykštu ir 
pereiti. Gatvės purvinos, 
priterštos srutomis, dvo
kiančių šiukšlių krūvos 
kartais ir nosį užsiėmus 
sunku pereiti. To viso ne
švarumo palaikytojai dau
giausia žydai, nors ir lenkai 
netoli ji) sėdi. Philadelphiją 
man rodosi, be apsirikime 
galima pavadinti “žydų 
sostine“ Amerikoje. Var
giai jų kitur kur daugiai: 
beatsirastų... Veik dides
nė dalis krautuvių ir šiaip 
iškabų jų rankose, ką liu
dija iškabos su žydiškais 
parašais. Dešimts sinagogų 
ir kitokių jų tautinių įstai
gų-

Lietuvių čia irgi gana 
daug, spėjama, apie 30 tūks
tančių esama. Turi jie dvi 
parapijas ir 3 liet, kunigus 
2 para]), lietuviškas mokyk
las. Šv. Kazimiero phr. baž
nyčioje gieda žave jaučiai 
gerai vedamas ir sutvarky
tas choras. Lietuviai turi 
puikią teatrams salę “Lith
uanian Music Hali“, kurio
je atsibuna vietinių draugi
jų susirinkimai, spektakliai 
ir šiaip puotos-pasilinksmi- 
nimai. Lietuvių “biznierių“ 
skaičius, sulyginant, labai 
mažas. Jei ir atidaro mūsiš
kis vieną-kita krautuvėle, 
ar smuklę-saliuną, bet vie
šai pasirodyti neišdrįsta. 
Nes ir sunku neįgudrusiam 
lietuviui sutverti gerą biz
nį įsigalėjusioje “Žydų 
viešpatijoje“. Iškabų su lie
tuviškais parašais visai ne
simato. Tautinis lietuvių 
susipratimas ir apšvieta —- 
labai menka. Kalba phila- 
delphicčių pusiau maišyta 
su angliška. Jaunimas, ypač 
čia augęs, ištautęs, gatvė
je lietuviškai šnekėti drovi
si. Ir nestebėtina. Švietėjų- 
inteligentų, tėra mažutytė 
saujalė. “Koviečiai“, vienas 
kitas kunigėlis, keliūtas 
moksleivių, “Meteoro“ na
rių, kurie patįs visuomet 
dagi per susirinkimus an
gliškai kalbasi. Tai ir visa 
Philadelphijos lietuviškoji 
inteligentija.

Šitai vienas faktas, kiek 
aiškiau charakterizuoja 
phijadelphiečius. Kartą 
(spalių mėli.) gaunu pa
skelbimą. Kasžin koks Dau- 
norius, kaip vėliau sužino
jau, mėsininkas, 'pasivadi
nęs save profesoriumi Lapkričio 9 d. Concordia 
“skrajojančios trupos“. salėj vietinės lietuvės mo
renge spektaklį-balių. Ma-|terįs parengė teatrą ir ba
liau, nueisiu, gal ir ištikro 1 iii ant naudos nupirkimui 
bus kas naujo, indomaus, > vieno naujo šalinio alto- 
nes vakaras rengiamas di- riaus. Teatras ir balius gū
džiojoj liet. “Richmondo” na gražiai ir linksmai nusi- 
svetainūje. Nueinu. Žmonių sekė. Vadovaujant Juozui 
prisirinkę galia skaitlingas1 Kudirkai buvo sulošta

barėlis, Laukiame pradžios. 
Prieš pakeliant uždangą iš
eina pats “profesorius“. 
“Garbinga., publika!“ — 
pradeda jis — “mes čionai 
susirinkome -antrą rozą pa- 
sibovyti, prašau neperiška- 
dyti, jei iš musų pričinios 
kas nenusisektų, prašau 
prabočyti“. Na, manau sau, 
tikras “profesorius“. Pra
sideda vaidinimas. Vaidina 
jo paties “sukrevezotą”, ne
va tai iš angliško — 8 ak
tus. “Veikalas neužvardy- 
tas. Pasipylė iš lupų jau
nuolių 4 ‘ žargoniški plepa
lai“. Rodo buk tai musų 
šeimininius nesutikimus, 
kaip žmonos nuo vyrų pa
bėga, kaip vyrai su savo 
moterimis nesugyvena ir tt. 
Tas vis nieko butų, bet kad 
scenoje užgaunama dora ir 
tvirkinama, piktinama jau
nimas, tai jau nedovanoti
na. Žinoma, turinio tų visų 
šlamštų aš nekartosiu. 0 
publika — ji klausosi su 
pasigėrėjimu tų visų bjau
rių plepalų ir jaučiasi už
ganėdinta. Kitur panašius 
■‘artistus“ iššvilptų, kalio
šais, supuvusiais obuoliais 
išmėtytų. Tiesa, čia buvo 
susirinkę patįs tamsieji, 
daugiausia fabrikų vargdie
nėliai. Reikėtų pasirūpinti 
ir užkirsti kelią panašių 
‘profesorių“ — mėsininkų 

veikimui. Scena, tai gyveni
mo mokykla, negalima jos 
teršti. Yra “Philadelphie- 
čių teatrališka kuopa“. Jai 
ir reiktų tuomi pasirūpinti, 
statant gerus veikalus.
Pragyvenimas Philadelphi- 

įoj; eina sunkyn. Bedarbių 
daugybė. “Bulvinas“ ir ki
tos dirbtuvės atleidinėja 
darbininkus. O čia da su
važiavę iš ūkių ir pritrukę 
darbo siuvėjai didina be
darbių skaitlių.

P. Vardunas.

Apvaikščiota parapijos ju
biliejus. Moterių vakaras.
Sheboygan, Wis. Lapkri

čio 2 d. vietiniai lietuviai 
apvaikščiojo jubiliejų de
šimties metų sukaktuves 
nuo uždėjimo parapijos. 
Dešimts metų atgal įsteigė 
tą parapiją ir nupirko baž
nyčią visai maža saujalė 
lietuvių, kurių tik buvo vos 
apie 20 šeimynų, o šiandie 
jau prisirinko pilnutė baž
nyčia. Yra dvi didelės dr- 
jos: šv. Juozapo ir šv. Ka
zimiero; jos dalyvavo for
moje, su šarpomis.

Artinanties tam iškilmin
gam jubiliejui dešimties me
tų sukaktuvių parapijos, 
musų gerb. klebonas, kun. 
Antanas Ralinskas, rinko 
aukas visokiais budais, už 
kurias buvo įtaisyta bažny
čioj puikios sėdynės, du ša
liniu altorių ir grotelės. Ži
noma, tam tikslui dar ne
užteko suaukotųjų pinigą, 
bet tikimės sulaukti dau
giau iš šalies pinigą, kuriais 
galėsim apsimokėti neimant 
iš parapijinės kasos.

“Gudri našlė“ ir pasakyta 
du monologu: “Joanna” ir 
“Bačka silkių“. Labai gra
žiai atliko “Joanną“ p-lė 
Ona Čižauskiutė. Gana juo
kingai papasakojo “Bačką 
silkių’4 Juozas Kudirka. 
Gaila tik, kad del stokos 
dainininkų negalima buvo 
sudainuoti.

Svirplys.

Darbai eina gerai. Vestuves.
Clinton, Ind. Darbai ang

lių kasyklose eina gerai. Iš 
kitur pribuvusiems galima 
gauti dalbas. Nekurie ge
resnius darbus perka už pi
nigus, o prastesnius už ru
dį.

Lietuvių čia nemažas bū
relis. Jų apšvieta žemai te- 
stovi. Praleidinėja brangų 
laiką ir pinigą prie stiklo. 

■ Negali žmonės atrasti ge
resnių būdų pasilinksmini
mams. Nesenai čia atsiliko 
vestuvės. Praėjo ramiai, 
bet degtinės ir rudžio tai 
gausiai liejosi. Apsivedimas 
yra tai vienas svarbiausių 
atsitikimų žmogaus gyveni
me. Saldžiausi turėtų būti 
atminimai. O mūsiškiai ap
svaigina savo galvas nelem
tais gėralais toj svarbioj 
dienoj ir jokių gražių atsi
minimi) negalės turėti. Kaip 
tai žmonės mažai teišmano.

Albinas Rasimavičius.

Gražus, blaivus balius. Lie
tuviai perkasi namus. Dar

bai eina gerai.
Beloit, Wis. Lapkričio 8 

d. šv. Antano dr-ja turėjo 
parengusi balių. Buvo ketu
ri muzikai. Merginų buvo 
atvažiavę ir jš kitų mieste
lių. Čia jų nedaug tėra, nes 
joms tinkami) darbi) nėra. 
Taigi balius . buvo labai 
smagus ir linksmas. Nebu
vo vartojama svaiginančių 
gėrimų. Seniau irgi ta dr- 
ja surengdavo dailių balių. 
Vienok, socialistėliii laikraš
čiuose buvo bjauriai išnie
kinti. Į tą paskutinįjį balių 
nutarta buvo neleisti socia- 
listėlių. Mes nepaisome, jei 
kokie nelabukai apie mus 
neteisybes skleidžia. Gaila 
tik, kad tuomi žmones klai
dina ir taipgi gadina. Me
las nekuomet neatneš jo
kios naudos nei rašytojui 
melagysčių, nei skaityto
jams, nei kam kitam. Šio 
miestelio lietuvių gyveni
mas yra padorus. Yra pa
siturinčių, taupių vyrų. Ne
kurie' jau įsitaisė sau na
mus. Uždarbiauja daugiau
sia liejyklose. Darbai eina 
gerai.

Dr-jos narys.

Parapijos vargai.
Providence, R. I. Nuo se

nai čia žmonės vargo ir te
bevargsta del savo parapi
jos reikalų. Kaip tik čia 
atsirado lietuvių ganėtinas 
būrelis parapijos užlaiky
mui, tai tuoj ėmė rupinties 
apie bažnyčios statymą. Bet 
jiems pakišo koją lenkų ku
nigas. Tasai prikalbėjo vys
kupui, kad lietuviai visi su
pranta lenkiškai ir kad čia 
lietuviii nėra pakaktinai pa
rapiją užlaikyti. Todėl jo
kiu budo nebuvo galima 
pertikrinti vyskupo. Paskui 
pasipainiojo žinomas “kuni
gas“ Mickevičius ir ėmėsi 
tverti parapiją ir statyti 
bažnyčią. Pašventinti pri
buvo “vyskupas“ Hodur ir 
tiesiog pasakė, kad tai ne- 

prigulminga bažnyčia. Tada 
daugelis pametė tą parapiją, 
ėjo prie lenkų, airių, o dau
gelis, tai visai neteko ape
tito prie bažnyčios del len
kų apgavysčių ir kitokių su- 
vilimų., Dabar lietuvių ta 
bažnyčia turbūt bus parduo
ta.

Labai sudemoraliziioti, 
pakrikę čia lietuviai del tos 
parapijos reikalų.

Yra čia šv. Jono K. dr- 
ja ir D. L. K. Gedimino dr- 
ja. Dabar susitvėrė moterių 
dr-ja “Birutė“.

Darbai čia eina silpnai. 
Vienok, galiūnai varo gerai 
savo biznį. Neturėdami dva
sinio vadovo lietuviai tvirk- 
sta ir nekimba nei prie nie
ko augštesnio.

Lietuvis Katalikas.

Prasidėjo bedarbė. Lietu
viai neatboja, girtauja.

Waterbury, Conn. Pas 
mus kartu pasirodė sniegas 
ir bedarbė. Daug darbininkų 
atstatyta. Kitose dirbtuvėse 
dirba tik po 4—5 dienas 
savaitėje. Jau nekurie ima 
aimanuoti del bedarbės, v- 
pač tie, kur su šeimynomis 
Nežinia, kada pradės dar 
bai eiti geriau. Kiti neatbo
ja bedarbės. Saliunuose tu- 
noja ir leidžia savo paskuti
nius grašius. Turbūt nežino, 
kaip smagu, kuomet kiše
nių j e švilpia vėjai. Žinoma 
yra su užnejautrinta sąžine, 
kurie nei Dievo bijosi, nei 
žmonių gėdinasi, išeina sau 
šeimininkėms neatsilyginę 
Ji) tai niekas jau nepabai- 
dys.

J. R
7--- **----- ------

Gatvekariš ‘suvažinėjo lietu
vi. Girtavimas per krikš

tynas.
Spring Valley, Ill. Lap

kričio 16 d. atsitiko didi ne
laimė. Gatvekario linija ėj< 
keliatas lietuvių. Iš užpaka
lio • atlėkė gatvekaris. Vie
ną, Kazį Barsį, pagavo gat
vekaris ir nupjovė galvą ii 
rankas. Regis, tai ncblaivu- 
mo auka. Nabagas palike 
Lietuvoj vargstančią žmo
ną.

Tą pat dieną buvo vienoj 
šeimynoj krikštynos. Tokia 
kilta diena buvo suteršta 
girtavimu. Prisipūtą ėmėsi 
už čiuprinos. Net du langu 
liko išpiškintu. Tai tėvai 
turės paaugusiam kūdikė
liui gražių dalykėlių papa
sakoti, kaip jo krikštynos 
liko praleistos.

Misviečių Albinas.

Darbai silpnai eina. Lietu
vių nedaug..

Fairfield, Conn. Yra čia 
tris dirbtuvės. Bet darbai 
labai sumažėjo. Lietuvių y- 
ra 12 šeimynų. Laikraščių 
neskaito. Nėra ko labai pa- 
dyvyti, nes, darbams silp
nai teeinant, žmonės x vos 
ant pragyvenimo padaro. 
Kiti norėtų užsisakyti laik
raštį, bet neturi už ką.

Vyras.

Lietuviai gyvena sutikime. 
Uždarbiai nedideli.

Becmeyer, III. Lietuvių 
šeimynų čia yra apie 17, 
pavienių, regis, 31. Viduti
niai imant, lietuviai gražia
me sutikime gyvena. Lap
kričio 16 d. saliune du lie
tuviu susikivirčiję su vienu 
čiutabakiu, jam - vieną ran
ką išnarinę.’. JČia yra vienas 
lietuviškas galiūnas ir viena 

valgomųjų daiktų krautuvė. 
Darbai eina gerai. Bet daug 
žmonių privažiavo ir dar
ban priimta, taip kad po že
me kasyklose negauname 
užtektinai vagonų Kodavi
mui anglių. Todėl turime 
dažnai dykauti, per ką ir 
uždarbiai nedideli tebūna.

Mykolas B.

Teinie “Katalikas“ du kar
tu savaitėje ir galop 

kasdien.
Waterbury, Conn. Nuo 

širdies džiaugiuosi, kad 
“Katalikas“ padidėjo, kad 
jame randama daugiau nau
dingų pasiskaitymų, žinių ir 
kitokių dalykėlių. Tai didis 
žingsnis pirmyn. Bet ar ne
būtų geriau, jei “Katali
kas“ butų perskeltas ir citii 
po 8 puslapius du kartu sa
vaitėje ir paskui gal but 
galima paversti jį į dienraš
tį. Aš daug žinau tokių, ku
rie mėgtų kasdien paskaity
ti laikraštį. Aš manau, kad 
butų naudinga ir pelninga 
paversti “Kataliką“ į dien
raštį.

Dabar “Katalikas“ yra 
šauniausias laikraštis.

Jonas Raibikis.

“Katalikas“ yra geriausias 
laikraštis. '

St. Louis, Mo. Labai 
džiaugiuosi, kad “Katali
kas“ liko padidintas. , Vi
suomet buvau “Kataliko“ 
orieteliumi, o dabar dar la
biau veliju jam pasklysti po 
Mačią liaudį. Iš savo pusės 
š kiek įstengdamas rūpin

siuos supažindinti žmones 
su “Kataliku“ ir priparodi- 
uėsiu, kodėl jis yra geriau
sias ir smagiausias lietuvių 
laikraštis.

‘ 4 Kataliko ’ ’ ska ity to j as.

Patogi vieta mokinimuisi.
Peru, III. Šis miestelis 

randasi ant kranto Illinois 
upės, labai puikioje vieto
je. Mieste Peru yra apsigy
venusių lietuvių nemažas 
būrelis, tik gaila, kad mažai 
girdėti apie jųjų judėjimą.

Šį kartą nemanau daug 
ką rašyti apie darbus ir pa
tį Peru miestą, bet štai į 
ką norėčiau skaitytojų aty- 
dą atkreipti. Netoli nuo Pe
ru, apie porą mylių, ant 
kranto Illinois upės, randa
si “St. Bede” kolegija; a- 
pie šią kolegiją ir manau 
ką daugiau parašyti.

Apie kitas mokyklas, kur 
yra keli lietuviai mokslei
viai, dažnai galima užtėmy-i 
ti šis bei tas lietuvių laik
raščiuose, bet apie šią kole
giją dar mažai kas buvo gir
dėta. Gal dėlto kitų mokyk
lų moksleiviai daro didesnę 
reklamą, kaip va: Valparai
so universiteto lietuviai ga
li pasididžiuoti turį įsteigę 
lietuviškas klesas. Ir mes, 
šv. Bedo kolegijos lietuviai 
-moksleiviai, jau galime pa
sigirti turį reguleres klesas, 
kur yra išguldoma bei mo
kinama lietuvių kalba, ra-' 
šyba ir historija. Mokyklos 
perdėtiniai yra prielankus 
lietuviams, nekuomet lietu
viai nėra atskirti, visur ly
gus su kitataučiais.

Šioje kolegijoje yra kla
sikos, komercijos, muzikos 
kursai ir prisirengimo sky
rius. Išlaidos nedidelės. 
Mokslo metai su viskuom 
lėšuoja $250, ty. už mokslą, 
valgį, kambarį, apiplovimą, 
kniligas ir gydytoją. Valgis 

gana geras; viskas švariai 
užlaikoma; mankštinimuisi 
intaisai kuopūikiausi, žodžiu 
sakant, čia tai kolegija. O 
apie vietą, nėra ką kalbėti, 
nes gražesnės apygardos re
tai kur rastum.

Į šią mokyklą atvažiavęs 
gali tikėtis išmoksiąs, nes 
mokytojai atkreipia domą į 
kiekvieną mokinį; mokina 
gerai, — kitaip sakant, į šv. 
Bedo kolegiją pakliuvęs, tu
ri išmokti. ‘

Užvis labiausia reikėtų 
tėvams atkreipti domą į šią 
kolegiją ii leisti savo vai
kus čia. Nes yra tokių mo
kyklų, kur jauni vaikai daž
nai nėra kaip reikia prižiū
rimi. Šv. Bedo kolegijos 
mokytojai išauklės tikru, 
doru žmogumi, kuris tiks 
Dievui ir svietui. Nereikėtų 
užmiršti, kad kitose kolegi

Nepamirškit reikalauti nuo aptiekoriaus, kad Jums duotų egzempliorų 
Severas Lietuviško Kalendoriaus 1914 metams, Jis nieko nekainuoja.

Jeigu negalite gauti jo aptiekoj, rašyk,t tiesiogiai mums.

te s te te te te te te te te te te te 

Žieminiai Kosuliai
yra paprasta liga. Nevieriam iš kei čian 
čią bus smagu sužiuoti, kad

Severas Balsamas
Plaučiams <sZXTra

yra svarbiausi gyduolė nuo kosulio. Nu
malšina suerzinimus gerklėje ir tuomi 
atneša labai mielą palengvinimu ir ra
mumą pacijentui.

Kaina 25 ir 50 centą.

Severos gyduolės parduodamos aptiekose 
visose vietose. Jeig j jusą aptiekorius ne
galėtą jums ją pristatytą prasitraukite sta
čiai nuo mus.

' •.'-is r. . ‘ . * . - '

NEBO “ CIGABETTES 
____  10 for Sc____.

Geriausias iš visų rųšių
TYRAS—TIRŠTAS— 
UŽGANĖDINANTIS

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

EHO

jose jauni vaikai, ištautėję, 
užmiršta tėvynę ir savo tė
vų kalbą. Cia-gi atvykęs, 
paliks tikru tėvynainiu: 
išmoks savo kalbą bei rašy
bą ir Lietuvos historiją.

Dėlto, kas manote leisti 
bernaičius kolegijon, leiski
te į šią kolegiją. Jaigu, jau
nikaičiai, ketinate kur Va
žiuoti į mokyklą, važiuokite 
į šv. Bedo kolegiją. Visuo
met galima įstoti šion kole
gijon, kada tik atvažiuosi
te. Bet dabar yra gera pra
dėti mokslą, tai yra po Ka
lėdų, nes prasideda naujas 
mokslo metų sezonas.

Anicetas Linkus.
P. S. Norėdami platesnių 

žinių, indėję už 2c. krasos 
ženklelį, rašykite šiuo adre
su: A. Linkus, St. Bede Col
lege, Peru, Ill.
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KATALIKAS

DVBIČIAI.
(Lydos apskr.).

Musų parapijėlė grynai 
lietuviška. Tš kitataučiu v- 
ra: viena lenku šeimyna, 
3—4 gudu šeimynos ir ke
lios gudės moteris, atėjusios 
už vyru iš svetimu parapi
ją

Ši, nesuprantančiu lietu
viškai iapie 20 žmonių, sau- 
jalė turi bažnyčioj kasnedėlia 
pamokslą tuojau po sumos, 
prieš lietuvišką pamokslą, 
ir, rodos, yra pilnai paten
kinta. Nors šitokia tvarka 
inums, beveik visai lietuvių 
parapijai, persunki yra, nes 
esame priversti pirma klau
syti lenkiško pamokslo, o 
paskui lietuviško, tcčiau 
mes kantriai tylimo, bi tik 
butų ramybė. Deja, pasta
ruoju laiku ir tarp musų at
sirado ištvirkėlių, kurie ne
apkenčia kas sava, o ieško, 
kas svetima: sekmadienį, 
spalių mėn. 7 d., po sumos 
iš Gribasių M., tikriausias 
lietuvis, inkalbinėjo žmones, 
kurie skaito lenkiškas mal
daknyges, kad jie, sulaukus 
sekmadienio, ateitu į bažny
čią, nes jis giedosiąs rąžan
čių lenkiškai. Jis kunigo ne
bijąs: buvęs Vilniuje ir jam 
“pravitolius”, supi*. valdy
tojas, i n davęs cirkui erą ir 
sakęs, kad bažnyčioje kaip 
kas noris, taip tegiedąs. 
Kunigas neturįs tiesos už
ginti lenkiškai giedoti. Aš 
nors esu lietuvis, sako M., 
bet kadangi noriu lenkiškai 
giedoti, tai ir giedosiu.

Sužinojęs ' tai vietinis 
klebonas, perspėjo M., kad 
jis nedrįstų ardyti tvarkos 
bažnyčioje. Bet M. atsakęs 
kunigui: “Tu mums nezvali- 
ėii polskai giedoti, bet aš 

? zvalinu. Buvau pas pravite- 
lių, jis man davė cirkulerą 
ir liepė giedoti po polsku”. 
Spalių mėn. 14 d. du riauši
ninku anksti atėję bažny
čion užtraukė: “O Maryo, 

. cna Dziewico”. Vadinas, ne 
klebonas valdo bažnyčią, 

* bet ištvirkęs lenkbernis M. 
Kas kaltas?

sėdžiais, išsiskirstė labai 
lengvai — be rietenų, be 
degtinės. Labiausia, kad jie 
turėjo gerą matininką, Bet
renką, kuris gerai visiems 
išaišikno viensėdžių reika
lus.

GORDAI.
(Šiaulių apskr.).

Čia ant Dubisos kalno, pa
lei plentą buvo pirmiau ne
mažas dvaras. Dar užsiliko 
sena bažnyčia-koplytėlė. Se
niau prie dvarininko nuola- 
tai gyvenęs čia kunigas. 
Bet nekatalikiškai pasiel
gus ponams su kunigu, baž
nyčia liko be kunigo. Dabar 
tik atsilanko jon du-tris 
kartus per metus. Žmonės 
norėjo ją taisyti, pripirkti 
žemės ir nuolat turėti kuni
gą. Valdžia neleido.

Dvaras praskolintas. Val
stiečių bankas pardavinėja 
jį tik rusams. Beveik visas 
dvaras jau išparduotas. Že
mė labai gera. Rusai “pose- 
lencai” yra šelpiami vals
tiečių banko tai trąšomis, 
tai ūkio padargais, tai gy
vuliais, tai vaisiniais me
džiais... Nežiūrint to viso, 
kai-kurie visai nekaip ūki
ninkauja.

Be to dar yra įsteigta 
jiems liaudies mokykla. Mo
kytojas rusas. Mokyklą lan
ko beveik visi čionykštės a- 
pylinkės lietuvių vaikai. 
Vienam ūkininkui paklau
sus mokytojo, ar jis galėtų 
pamokyti vaikus ir lietuvių 
kalbos — jisai nesipriešino. 
Pasakė galįs mokyti. Bet 
kol kas nepradėjo dar mo
kyti. Žmonės tyli, nesinau
doja savo teisėmis.

Mauškalnis.

atidarė verpimo įstaigą. 
Verpimas varomas garu. 
Verpia linus ir šerius. Už
ventyje, Telšių apskr., ati
darė naują mezgimo įstai- 
o‘n

KELIŲ DARBAI.
1914 metais Kauno gu

bernijoje busią kelių darbo 
išviso 257.000 rub. Tarp kit
ko, plentas iš Jurbarko į 
Pašvenčius apsieisiąs 82.- 
000 rub., tiltas per Ventos 
upę Vėkšniuose — 43.000 
rub. ir tiltas per Virvytės 
upę Tryškiuose — 40.000 r.

NAUJAS GELEŽINKE
LIS.

Kitą pavasarį pradės sta
tyti naują geležinkelį iš Se- 
bežiaus Kaiman. Naujas ge
ležinkelis eisiąs per Dvins- 
ka, kur busianti centralė 
stotis, tenai busianti ir ge
ležinkelio valdyba. Leidi
mas jau gautas.

“V.”

VILNIAUS APSKRIČIO 
DARBININKŲ SVEIKA

TOS APDRAUDIMAS.
Buvo jau ir antras darbi

ninkų ingaliotinių susirin
kimas. Normaliuose įstatuo
se buvo daromi kai kurie 
pataisymai, tarpe kitų svar
biausias: kad kasos valdy
ba turinti būti vien darbi
ninkų rankose.

TELŠIAI.
Telšių gimnazija gavo pil

nas teises: šiais metais ji 
virs vaidino. Už savaitės bus 
egzaminai visų mokinių; 
priiminės išnaujo, kaip į 
valdžios mokyklą. Bet šiuos 
metus gimnaziją užlaikys 
dar miestas.

redakcija išleido ankietos 
lapelius su įvairiais klausi
mais, paliečiančiais sodžiaus 
vaikinų ir merginų gyveni
mą. To laikraštuko skaity
tojai kviečiami smulkiai į 
visus (14 viso labo) klausi
mus atsakyti. Labiau rūpi
namasi gauti žinių, kokia 
literatūra sodžiaus jaunuo
menei didžiau rupi ir pa
geidaujama.

Insitaisykif gerą Muziką!

muziką savo namuose

“KURJ. LITEWSKIO” 
BYLA.

Vilniaus apskričio teis
mas teisė atsakomąjį “K. 
Lit.” redaktorių A. Narbu
tą. Jis buvo kaltinamas str. 
1034 už Didėjimą laikraštin 
durnos atstovo Račkovskio 
kalbos per paklausimą del 
suėmimo kun. Milaševskio ir 
dvarininko Šalevičiaus. 
Teismas nuteisė Narbutą 25 
rubl. pabaudos arba vieto
je to atsėdėti 2 savaiti prie 
policijos.

DELTUVA.
(Ukm. apskr.).

Sekmadienį, spalių 6 d., 8 
vai. vakaro, vienas piktada- 
ris šovė per langą vieno 
kaimyno pirkion ir sužeidė 
galvą Jonui Virbickui iš 
Sesikų par., kuris tą dieną 
viešėjo pas savo gimines. 
Piktadaris dar nesurastas. 
Sužeistasis kol kas gyvena.

BETYGALA.
(Kauno apskr.).

Šiame miestelyje yra 14 
ūkininkų, kurie valdo 500 
dešimtimi] žemės. Dabar tie 
ūkininkai išsiskirstė vien

.D-RAS BASANAVIČIUS 
IR M. YČAS GRĮSTA LIE

TUVON.
Liet. Mokslo ir Dailės dr- 

jų ingaliotiniai, dr. J. Ba
sanavičius ir atstovas M. 
Yčas jau grįsta Lietuvon, 
išplaukę “Imperatore” lai
vu- Lapkričio 7 d. (n. kai.) 
turėję būti jau Cherburgo 
uoste. M. ir D. dr-jų inga- 
Hotiniai surinko išviso Ame
rikoje draugijų namams 
statyti 23.722 dolerių 45 
centus, mošų pinigais apie 
47,000 rublių.

RASEINIAI.
Paverkšnių žemutinę lė

kio mokyklą šiemet baigė 5 
mokiniai: 2 baltgudžiu, 1 
ukrainietis, vienas sulenkė
jęs bajoras ir 1 lietuvis — 
Marulis. Pastarasis žada 
stoti į vištininkavimo kur
sus, kurie esti Naugardo 
gub., Vorovcnke. Net sti
pendiją gavo. Iš kiti] baigu
siųjų mokyklą vieni bandė 
stoti Dotnavon, kiti ieško 
praktikantė] vietų.

VILNIAUS GUB. DER
LIUS.

Vilniaus gub. statistikos 
komiteto surinktomis žinio
mis šiais metais surinkta: 
valstiečių laukuose: žiemi- 
lių javų 15.343.724 pūdų, 
vasarojaus 6.697.422 pūdų, 
bulvių 32.821.739 pūdų ir 
burokų 311.408 pūdų; dva
rų laukuose: žieminių javų 
11.151.417 p., vasarojaus 3.- 
928.187 p., bulvių 27.497.760 
p. ir burokų 484.340 pūdų.

NAUJAS LAIKRAŠTIS.
M. Epšteinas gavo leidi

mą leisti Vilniuje iliustruo
tą laikraštį dviem kalbom: 
lenkų ir rusų — vardu “Fo
tografėj a žyčia 1 udzkiego ’ ’ 
(Žmogaus gyvenimo foto
grafija).

NAUJOS PRAMONĖS 
ĮSTAIGOS.

Žarėnuose, Telšių apskr.,

Petronaitis, buvęs Peter
burgo Liet. Stud, dr-jos sek
retorius, paskirtas matema
tikos mokytojum Vologda 
gubernijoiė, nors buvo siū
loma vieta Lietuvoje, tik 
privatinėje gimnazijoje.

DOTNAVA.
Šiemet Dotnavos viduri

nėje ūkio mokykloje kvoti
mai naujai įstojantiems bu
vo pradžioj spalių mėnesio. 
Norinčiųjų stoti buvo apie 
170. Priimta 48 mok., kurių 
skaičiuje 10 lietuvių: Bin
kis Albinas, Dragunevičius 
Jonas, Kanišauskas Edvar
das, Kubilius Kazys, Miko- 
laitis Vincas, Neurenis Ma- 
taušas, Šaulys Ignacas, Ur- 
belis Antanas, Valatka Jo
nas ir Žukauskas Alfonsas. 
Iš naujai pastojusiųjų tik 
vienas lietuvis gavo pusę 
stipendijos. Persikėlėme 
naujau naman, kuris garu 
šildomas ir elektra apšvie
čiamas.

ANKIETA.
“Pavasario”, Kaune lei

džiamo ii’ sodžiaus jaunuo
menei skiriamo laikraščio,

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.

2 KATALIOfiAI DYKAI!

“ECLIPSE”
Yra tai 15% coliėi kvadratas. La

bai dailiai iš ąžuolo arba raudonme
džio padarytas. Balsai aiškus, malo
nus, naturališki. Ilgai laikys.

BETRUBINE MAŠINA” .... $15.
Yra tai naujausio išradimo instru

mentas. Turi gerus muzikalius garsus. 
Labai gerai padarytas.

urauiW!

U ję.. lietuviškų KNYGŲ nuo 
■ seniausios iki naujausios 
ėaidos, 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, arabu kartu? 
Reikalingi knygų platintojai-agen- 
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS
903 W. 33rd SI., CHICAGO, ILL.

TIKTAI $28.00 IN EUROPĄ. 
Reguleriai plaukinejimai, bevielinis teleg
rafas, dubeltavi Sriubai, pigus geležinke
liais parvažiavimas i R U SIJĄ.

Kajutes $45.00
Uranium Steamship Co. Ltd.

New York
Chicago
Philadelphia
Minneapolis

Pigiausios kainos iš Europos.

• 13 Broadway
140 No. Dearborn St.

422 So. 5th Street
• 37 So. 3d Street

Nauja Lietuviška Aptieką.
^Gaunama visokios gyduoles ir žoles, 

neišskirent irjmportuot. Duodam pa
tarimus ypatiškai arba per laiškus, vi
siems ligoniams apsaugas, vedusiems ir 
nevCdusies.

JOKŪBAS RASLAVIČE, Sav.
Kreipkitės po adresu: 
3308 Wallace St.

$50.

Chicago, Ill.

Už $3200
Tiktai už $3200 dabar gali nusi

pirkti puiku murini namų trims šei
mynoms gyventi. Namai raudasi ant 
18-os gatvės netoli Halsted St. Ne: 
pražiopsok šitos progos, jeigu nori pi
giai puikius namus įsigyti.

Parduodama taipgi daug kitų na
mu žemiausiomis čieniomis. Prieš 
pirksiant namus, ateik ir pamatyk 

Geo. Zarovy,

Geo Zarovy,
1835 S. Halsted St. Chicago.

(47-8-9)

IM. 23 AKMENŲ 
GELZKELIO LAI
KRODĖLIS

Vyriškas arba mo
teriškas laikrodėlis 
gvarantuotas ant 20 
metų paauksuotas 
dubeltavi lukštai 

^puikiai visaip iš
marginti, gera lai
kų laikanti, la

biausia naudojami keliauninkų kurie 
turi daboti laikų. Specijališkas pa- 
siųlijimas: Męs nusiusime šitų lai
krodėli kiekvienam C. O. D. už $5.- 
75 ir expreso kaštus dėl peržiūrėji
mo. Jei nepatiks, nemokėk nei 
to. Už ji kitur mokėtum $35. 
paauksuotas lenciūgėlis dovanai 
laikrodėlio.

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

cen- 
14k. 
prie

KELIAUJANTIS “KATA
LIKO” AGENTAS.

Iz. Pupauskis
Atsakomas “Kataliko” 

Agentas.
Jam galima užsimokėti 

pinigai už “Kataliką”, už 
apskelbimus ii’ tt.

Su pagarba 
“Kataliko” Administr.

“FAVORITE”
Šis instrumentas yra labai gražiai 

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

$75.“LEADER”
Puikus papuošalas kambaryj ir 

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

Lietuviški
E1161

E1161

E1163

E1164

E1165

TEKĖJO SAULELĖ KAD AŠ 
JAU STUMBRIŠKIŲ POLKA.

POLKA NUO RUDOS. 
JIEVA.

TEKLYTE
GUDIŠKA

IR PRANULIS 
POLKA.

GROŽYBE
JURGIUKO KAZOKAS.

LIETUVOS

TĖVYNĖ.
AMERIKONIŠKAS MARŠAS

B.

JO-

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

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

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

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

Rekordai
E1166

E1167

E1168

El 169

r- E1170

SUKRUSKIME BROLIAI. 
KUR BAKŪŽE SAMANOTA.

KUR NAMAS MUS.
KUR BĖGA ŠEŠUPE

ŠALTYŠIUS. 
ŽVIRBLELIS.

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

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

0
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KATALIKAS

GRUODIS m., 1913 m.

5.
e.
7.
8.
9.
10.

K. Barboros p. kauk.
P. Kristinos panos
S. Mikalojaus vysk.
N. Ambro?iejaus vys.
P. Nekalto Pras. P. M.
U. Leokadijos panos
S. P. Marijos Loret.

I Patempimai, j 
♦♦♦+****+++4>**+***^***+++
Žemė esanti jam... rojus.
Milijonierius Andrew 

Carnegie lapkričio 25 d. ap
vaikščiojo savo 78 metų am
žiaus sukaktuves. Tą dieną 
jis praleido savo rezidenci
joje New Yorke. Gavęs 
daug pasveikinimų. Tarp 
kitų jį aplankę ir laikraščių 
reporteriai, kurie visuomet 
seka paskui tokius piniguo
čius ir aprašinėja visas jų 
kalbas, pasikrutinimus. į 
reporterius inili jonie rius 
pasakęs, kad tokiam žmo
gui, katras jam užtikrintų 
ilgą gyvenimą, išmokėtų ko
losalų pinigų sumą. Ir pažy
mėjęs, kad žemė jam esanti 
rojus ir jam norėtųsi kuo- 
ilgiausiai ant jos pragyven
ti.. .

Kas gi nežino, kad milijo
nieriams žemė yra tikras 
rojus. Tegu tokiam Carne
gie prisieitų dirbti sunkius 
darbus kur fabrike arba ka
sykloj ir užsidirbti dienoje 
kelis dolerius, iš kurių rei
kėtų pragyventi — tada 
jam butų “rojus”.

Ant nelaimės už pinigus 
negalima prailginti žmogui 
gyvenimo. Gamta nepaper
kama.

Reikia naturalizuoties.
Kaip tai yra reikalingos 

pilietybės poperos lietu
viams Amerikoje, liudija 
faktas, kad Illinois valsti
joj, pasiremiant ant valsti- 
jinio įstatymo, našlė negali 
naudoties pensijiniu fondu, 
jei nėra Suvienytų Valstijų 
pilietė. Sulyg to įstatymo 
toj pat valstijoj moteriškę 
arba vyriškį, atsirandan
čius bepročių ligoninėj, val
džiai leidžiama deportuoti, 
jei jie nėra Su v. Valstijų 
piliečiais. Nežiūrima net to, 
kad tie žmonės ir labai se
nai gyventų šioj šalyj.

Todėl lietuviams būtinai 
reikia naturalizuoties, nes 
nežinia, kuomet kokia ne
laimė gali atsitikti. Ir lie
tuvės moterįs privalo vers
ti savo vyrus išsiimti pilie
tines poperas.

“Birutei” leisti reikalinga 
bendrovė.

Tomis dienomis “Katali
ko” redakciją aplankė žino
mas “Birutės” leidėjas Prū
sijoje, p. J. Vanagaitis. Jis 
dabar vieši Chicago j, laiko 
prakalbas ir skatina lietu
vius amerikiečius rašyties 
“Birutės” bendrovėn. Kaip 
žinoma, Prūsijos lietuviai 
reikalauja tautiškų laikraš
čių, reikalauja lietuviškų 
kningų, reikalauja karštos 
tarp jų tautinės agitacijos, 
tatai ir neabejotina, kad p. 
Vanagaitis ras tarpe ameri
kiečių užuojautą ir atsieks 
savo tikslą. “Birutės” tve- 
riamon bendrovei! įsirašę 

1 -jau keli desėtkai lietuvių. 
\ Manoma ir tarp chicagiečių 

, gauti daug pajininkų.

kad
J.

Vėluvų dirbtuvė.
“V. L.” skaitome, 

Brooklyn^ nekoksai 
Struogis nusprendęs įkurti 
lietuviškų vėluvų dirbtuvę. 
P-nas Struogis tą įkvėpimą 
gavęs iš dr. J. Basanavi
čiaus, kuris per laikraščius 
paskelbė, kad dabartinės 
lietuvių vartojamos Vėluvos 
mėlinai-baltos spalvos nėra 
lietuviškos. Lietuviška Vė
luva turi būti raudona su 
žirgvaikiu. Todėl tuomi tik
slu busianti įkurta Brookly- 
ne vėluvų dirbtuvė ir tuo 
keliu manoma visas mėlinai- 
baltspalves vėluvas panai
kinti.

Mokyklos be mokytojų.
Rusijoje, taigi ir Lietu

vėj eį norima įvesti privers
tinas vaikų mokinimas. Bet 
kaip tas gali įvykti, jei val
džia pasielgia kaip tik prie
šingai. Antai iš Lietuvos 
rašoma, kad šiemet Suval
kijoje paimta kareivijon 
tarnauti net keli desėtkai 
mokytojų! Kaip tad gali bū
ti priverstinas vaikų moki
nimas, jei mokytojai imama 
kareivijon? Juk Lietuva ir 
taip mažai turi mokytojų, o 
čia dar ir tuos šaukiama ka- 
reivijon. Anų vietas turbut 
užimsiu rusai mokytojai. 
Taip bent išrodo.

Pelninga vietelė.
Kun. Vilhelmas Wied, 

vienas kandidatų Albanijos 
sostan, pirmiausiai pareika
lavęs pas valstybes gvaran- 
cijos, kad kuomet jis pa
liksiantis Albanijos kara
liumi, idant jam butų mo
kama mažiausiai 500.000 do
lerių algos metams. Girdi, 
Albanija esanti bėdina, ta
tai jam tuo tarpu ir pusės 
milijono pakaksią. Tiems po
nams nerupi šalies ir gyven
tojų gerbūvis, bet tik pasi- 
pelnijimas. Ir kada gi 
žmonės įgaus daugiau pro
to, kada jie nusikratys nuo' 
savęs tuos išnaudotojus ir 
siurbikus ?

Stačiatikiams nerupi pažan
gumas.

Buvo daug kalbėta Rusi
joje apie sumanymų pakei
timui senojo kalendoriaus 
naujuoju, bet dabar gauna
ma žinios, kad tasai suma
nymas jau esųs visai panai
kintas, nes tam aštriai pa
sipriešinusi stačiatikių dva- 
siškija. Popai tvirtina, kad 
naujasis kalendorius Rusi
jon galįs būti įvestas tiktai 
sutikus stačiatikių cerkvei, 
gi pastaroji tuo tarpu ne
norinti tos svarbios atmai
nos, Rusija visame kame už
silikusi nuo pažangumo.

“Liet. Žinios” — dienraštis.
“L. Ž.” štai ką skaitome: 
“Spalių 21 d. buvo dien

raščiui leisti pajininkų su
sirinkimas. Vienbalsiai nu
tarta “Lietuvos Žinias” nuo 
sausio 1 d. leisti dienraščiu. 
Kaina metams paskirta 6 
rub.”

Gi Vilniuj einanti “Vil
tis” turi virsti dienraščiu 
nuo šio gruodžio 1 dienos.

Ir Amerikos lietuviams 
būtinai laikas pagalvoti a- 
pie dienraštį.

Kun. Jauniaus paminklas.
Šiemet Kaune Visų Šven

tų dieną po pietų ant kata
likų kapinių pašvęsta a. a. 
kun. K. Jauniaus pamink’ 
las, kuris pastatytas iš su-

B □ & Iš savaites savaiten.

DARBININKŲ APDRAU
DIMAI YRA PRA

GAIŠTINGI.
Gal kiekvienoj pašelpinėj 

dr-joj atsiranda šelmių. 
Tingėdami dirbti, apsimeta 
ligoniais ir ima iš dr-jos pa- 
šelpą. Neretai pašelpinės 
dr-jos del tokių turi pakrik
ti. Vienok, čia visgi prigau- 
dūlėjimai dažnai gali išeiti 
aikštėn. Nes juk čia kiek
vienas narys yra dr-jos sar
gu ir rūpinasi jos gerove. 
Ne šiandie, tai rytoj gal 
jam reikės kreiptis į savo 
dr-ją. Todėl maž-daug visi 
rūpinasi dr-jos gerove.

Musų paprastose pešelpi- 
nėse dr-jose visi nariai yra 
veikėjai, jos palaikytojai. 
Vienok, atsitinka, kaip vir
šuj sakyta, nelabukų, kurie 
išnaudoja dr-ją. Bet kas da
rytųsi, jei dr-ja ne nuo na
rių prigulėtų ir jei ji butų 
taip sutvarkyta, kad ji ne
galėtų pakrikti. Sakysim, 
valdžia imtų apdrausti dar
bininkų gyvastį ir sveika
tą. O valdžia baisiuose kri- 
ziuosc tebankrutija. Taigi 
ar valdžios apdraudimas bu
tų geresnis, ar toks savitar
pinis, kaip čia Amerikoj 
kad matome?

Turbut kiekvienas numa
no, kad skaičius apgavys
čių milžiniškai pasididintų. 
Apsimetėlių ligoniais butų 
didis skaičius. Taip veik 
kiekvienas spėja, kas apsi
pažinęs su žmonių netobuly
bėmis ir matęs, kaip kartais 
tinginiai prigaudinėja dr- 
jas.

Tie išvadžiojimai visai 
teisingi. Tą kuoaiškiausiai 
parodo Vokietija. Tik prisi- 
žiurėkim į tą dalyką arčiau.

Niekur sviete nėra taip 
aprūpinti darbininkai, kaip 
Vokietijoj. Čia valdžia ap
rūpina darbininkus visame 
kame — ir senatvėj, ir li
goj, ir mirus, ir bedarbėj, ir 
nelaimei ištikus. Per 30 me
tų jau veikia tie įstatymai. 
Mokslo vyrai nuodugniai, 
visose smulkmenose tyrinė
jo, kaip tie įstatymai vei
kia, kokius jie vaisius at
neša. Paaiškėjo, kad netikė
tinai pragaištingus duoda 
vaisius.

Tyrinėtojai rado, kad ap
gavystės klestėte klesti vi
sur. Dar to negana. Pasiro
do, kad toms apgavystėms 
negalima užstoti kelio, nei
gi nubausti už jas. Žmonių 
manoma, kad nėra, nei gė
dos, nei prasikaltimo netei
singai imti iš valdžios pa- 
šelpą. Draugija nepasmer
kia valdžios apgaudinėji
mą, kaip kad ji pasmerkia 
pavienių žmonių apgaudinė
jimą. Negana to. Apgaudi
nėtojai atvirai didžiuojasi 
savo pasisekimais ir dargi 
laiko sau už garbę gauti iš 
valdžios pašalpą kokiais ten 
nebūk budais. Patyrusioj i 
apgaudinėtojai duoda pata
rimus, kaip apsimesti ser
gančiais. Ten duodama vie
no kitam receptus, kaip iš
rūdyti negalinčiais. Tokis 

dėtų visuomenės auką. Iš
kilmėje dalyvavo daug kuni
gu ir pasauliniu žmonių 
skaitlingi būriai. Kum K. 
Jaunius, kaįp žinomu, buvo 
garsingas šių laikų filologas. 

□ 
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surėdymas, sako tyrinėtojai, 
gadina darbininkus, mažina 
juose savęs pagodojimą, la
bai tvirkina doros atžvilgiu.

Bet apsimetimas sergan
čiu nėra dar blogiausia to 
dalyko puse. Blogiausia tai 
tas, kad tikras sirgimas pa
sididino. Mes žinome, kad 
nekuriems galima įkalbėti 
ligą, o nekurie gali sau įsi
kalbėti ligą. Iš menkos ne
galės plėtojasi ir didinasi 
liga, jei žmogus tik įsivaiz
dina ir nuduoda sergančiu. 
Šiais laikais vokiečių darbi
ninkas lengviau serga ir su
sirgęs ilgiau gydomas, negu 
pirm įvedimo valstybinės 
apdraudos. Vokietijos dak
tarai pilnai įsitikinę, kad 
žinojimas esant apdraustu 
yra didi suirimo priežastis, 
Apdraudimas veikia ant 
darbininkų kaip kokia epi
demija. Labai nustebino 
svietą tokie apdraudimo vai
siai.

Pastaraisiais laikais vi
sokie gydymo budai pato
bulinta, su ligoniais geriau 
apsieinama, geriau prižiūri
ma, vienok, sirgimo laikas 
kiekvienoj ligoj baisiai pa
ilgėjo. Vidutiniai imant, ap
draustam vokiečiui pagyti 
su nulužusiu petkauliu ima 
8 menesius. Pirmiau gi toj 
pat nelaimėj jaunas vokie
tis pasveikdavo į 15 ar 20 
dienų, senesniam imdavo 20 
arba 40 dienų. Koks didis 
skirtumas!.

Palengvesnis pasveiki
mas nėra apgaudinėjimas. 
Tas paeina nuo sergančio 
proto stovio. Jis turi padū
kusį norą sergaliuoti ir pa- 
šelpą gauti. Jam norėtųsi 
pasilikti amžinai negalin
čiu ir pensiją imti. Toks di
dis tas troškimas būti ne
galinčiais, kad Vokietijos 
daktarai nervų nesveikatas, 
paeinančias nuo nelaimingų 
atsitikimų, tepagydo tik 
9.3%. Štai Danijoj, kur pa- 
šelpa teduodama tik trum
pam laikui, čia tokių nega
lių pagydo 93.6%. Tai tie
siog netikėtinas faktas. 
Vienok, tai teisingiausi iš
tyrinėjimai. Tyrinėtojai bu
vo tikri mokslo vyrai ir 
jiems rūpėjo tik gryna tei
sybė.

Dabartės vokiečiai kitaip 
ima žiūrėti į pilną darbinin
kų aprūpinimą. Jie mato, 
kad apdraudimas silpnina 
darbininkų dorą ir mažina 
sveikatą.

Prof. Bernhard, vienas 
tyrinėtojų, pasakė: “Tos vi
sos didžios reformos trage
dija yra tame, kad nelauk- 
tini vaisiai buvo gausesni, 
negu lauktini.”

Pilnas aprūpinimas ir ap
draudimas darbininkų ligo
se, nelaimėse yra geras. Bet 
tikrai geras bus tik doriems 
darbininkams. Menkos do
ros žmogus, žinodamas vi
sokioj nepalaimoj bus ant 
visados aprūpintas, girtuok
liaus, mėtys pinigus, tingi
niaus ir kitokias niekystes 
darys.

Taigi nekurie. iš pirmo 
žvilgsnio geri, auksiniai su
manymai, gyvenime pasiro
do pragaištingi žmonėms.

įvesti

inone- 
vertos 
aukso, 
išleido

PREZIDENTO WILS0N0 
VEIKLUMAS.

Dabartinis Suvienytų 
Valstijų prezidentas Wilson 
trumpu savo prezidentavi
mo laiku apsidirbo su bai
siai sunkiu reikalu: muitų 
tarifo revizija, gi šiais lai
kais laukiama debatų pa
baigimo reikale monetari
nės reformos, apie kurią 
kongrese tariamasi.

Kadangi tos monetarinės 
reformos klausimas gimdo 
daugumui musų brolių ne
ramybę, kurie mano, kad 
amerikoniniai pmigai busią 
sulyginti savo kursu su Ru
sijos pinigais, reikia pažy
mėti, kad toji reforma turi 
tik vieną tikslą 
valdžios kontrolę į ameriko- 
ninių biržų reikalus, ty. 
tuos biržų reikalus kontro
liuoti. Čia apeina tas, idant 
pramonės kompanijos, ap- 
turėdamos grynus pinigus, 
su akcijų ir obligacijų išlei
dimo pagelba, juos suvarto
tų tik pažadėtiems reika
lams. Antra, toji reforma 
turi tikslą apgalvoti gvaran- 
tiją del visokeriopos pope- 
rinės monetos Suvienytose 
Valstijose.

Šiais laikais, apart fede- 
ralės valdžios, kuri išleidžia 
poperinius pinigus, visai pa
dengtus auksu ir pusiau pa
dengtus sidabru, išleidinė- 
ja taippat tokius pinigus 
skaitlingi bankai, taip vadi
nami tautiniai (nationals).

Tie bankai, supirkę val
diškas paskolas arba pinn- 
eiles kitas procentines po
peras, anas sudeda valdžios 
išdan kaipo depozitą ir sa
vo vardu išleidžia atsakan
čią kiekybę banknotų (po- 
perinių pinigų).

Už sudėtus depozitus pa
ima 3, 4, arba 5 procentus, 
gi išleistus banknotus skoli
na hipotekoms ir paima už 
tai 5, 6, 7 ir daugiau proc.

Valdžia išleido daugiau 
kaip ant milijardo dolerių 
sidabrinių dolerinių 
tų, kurios dabar yra 
po 42c. mainant ant 
o tautiniai bankai 
taippat daugiau milijono do
lerių banknotų, kurie turi 
vertę, jei šalis atsiranda 
normaliuose santikiuose, 
bet pasitaikius ant šalies 
užpulti grobikams, tokių su- 
deponuotų valion; kursas 
gali nupulti, o tuomet tauti
nių bankų išleisti banknotai 
gali nupulti dar žemiau ir 
visuomet gali pagimdyti 
baisią katastrofą.

Prezidentas Wilson taigi 
stengiasi apribuoti tuos po
perinius pramanytus tur
tus.

Yra dabar projektas — 
įkurti arba vieną centrai į 
banką, pavyzdžiu Franci jos 
arba Anglijos, arba kelis 
bankus ir nuskirti jiems vei
kimo lauką, gi iš tautinių 
bankų padaryti pirmutinių 
filijomis, jei turėtų tam tik
rą gvarantiją, gi jei ne, juos 
visai panai kinti.

Kuomet Wilson atliks vi
sus reikalas su monetarine 
reforma, nemano ilsėties 
ant liaurų, bet jau išanksto 
galvoja apie busimąją ko
vą su amerikoniniais trus- 
tais.

Trustai, prezidento nuo
mone, pasirengę žengti ir 
veikti sulyg naujojo muitų paskirta, 
tarifo, bet jie nori ir turi Bausminis rekordas pa
taisę sužinoti, kokiuo budu yodo, kad 1912 metais buvo 
jie liks apribuoti sekančio- paduota 3.233 skundai prieš

mis naujomis įstatymų seri
jomis.

Prezidentas kuoramiau- 
siai tvirtina, kad trustų tur
tų augimas visai nėra prie
žastis jų prisibijojimo. Jam 
neapeina nei apie trustų di
dumų, nei jų nuolatinį tur- 
tingejimą, Prezidentui išim
tinai apeina tas, idant ša
lies valdžia nesuteikinėtų 
trustams specialių privilegi
ja

Tuo žvilgsniu prezidentas 
mano veikti ir pravesti nau
jus įstatymus prieš trustus. 
Ir tikisi, kad tokie antitrus- 
tiniai įstatymai busiu pra
vesti ne vėliau vasario 15- 
tos dienos ateinančių metų.

PATAISYMO ĮSTAIGO
JE VAIKAI MUŠAMI.
Pataisymo įstaiga Ponti

ac, Ill. visai nėra jokia mo
kykla, kurioje prasižengė
liai vaikai butų pataisomi, 
bet tai tik institucija tokia, 
kurioj vaikai torturuojami 
ir persekiojami. Nesenai Il
linois valstijos gubernato
rius Dunne apturėjo bepar- 
tijinio administratorių sky
riaus raportą, kuriame bu
vo išdėstytos smulkmenos 
nežmoniško užvaizdų ir mo
kintojų apsiėjimo su ten 
laikomais bernaičiais. Bu
vęs teisėjas Russell, kuris 
pastaraisiais laikais buvo 
tos institucijos superinten
dentu, pabėgo ir dabar at
sirandąs valstijoje Idaho, 
gangreit suuodė, kadjambus 
liepta pasiteisinti už tuos 
visus nedorus darbus patai
symo įstaigoje. Dr. James 
Marschall, įstaigos gydyto
jas, daugiausiai vaikus kan
kinęs. Vaikai mušta plaktu
kais ir lazdomis, už men
kiausią prasižengimą užda
rinėta į tam tikrus narvus ir 
badumi marinta.

Be to, vaikai perdaug bu
vo apsunkinami darbais, 
priešingais įstatymams, 
taippat jie visai mažai ir 
menkai mokinta.

Šimtas aštuoniolika ber
naičių liudijo apie apsiėji
mą su jais jų viršininkų 
minėtoje įstaigoje. Jų di
džiuma buvo arba patįs nu
kentėję arba buvo to viso 
liudininkais. Mušamieji vai
kai lazdomis, staliukais ar
ba kėdėmis palikę luišais 
arba netikusiais jokiam 
darbui.

Nauja įstaigos adminis
tracija patyrus, kad toj in
stitucijoj kūno bausmė iš 
seno buvus vartojama ir bu
vus laikoma kaipo sena tai
syklė.

Kuomet įstaigon buvo 
prisiunčiami nauji auklėti
niai, visupirmu jie būdavo 
baisiai apmušalui, idant tuo 
budu jiems įskiepinus 
drausmės dvasią.

Už smulkiausius prasi
žengimus buvę kankinami 
ir uždaromi narvuosna, kur 
gaudavę šmotelį duonos, o 
kartais jiems nebuvę duo
dama pakaktinai vandens.

Dėlei tokio nuožmaus ap
siėjimo, nepriaugliai prasi
žengėliai užuot keisties do
rais ir išmintingais žmonė
mis, palikdavo arba luišais, 
arba pilnais pagiežos ir am
žinai nepataisomais. Todėl 
institucija buvo prasilenkus 
su tikslu, kuriam ji buvo 

Bausminis rekordas pa-

auklėtinius ir įstaigos val
dyba visus tuos skundus ap
robavus. Nei vienas bernai
tis nebuvęs išteisintas ir vi
si buvę nubausti.

Santikiai, viešpataujanti 
Pontiac, atsikartojo ir atsi
kartoja ir kitose tos rųšies 
įstaigose.

Priderėtų tatai apgalvoti 
kitokius pataisymo budus 
prasižengusiai jaunuomenei, 
arba toms įstaigoms skirti 
valdybas, susidedančias iš 
dorų ir nieku nesuteptų as
menų, katrie purtosi viso
kiais žiaurumais ir išnaudo
jimais.

LYTINĖS HYGIENOS 
MOKSLAS.

Nesenai Minneapolyj, 
Minu, atlaikyta tarptauti
nis švarumo kongresas. 
Daug buvo kalbama apie 
vaikų auklėjimą, bet dar 
ilgiau kalbėtasi apie įsteigi
mą specialės mokyklos, ku
rioj turėtų but išguldoma 
draugijinio švarumo taisyk
lės. Tam tikslui kongresas 
išrinko komitetą, kuris ap
dirbs tos mokyklos ir mo
kymo pienus ir visa tai per
statys sekančiam kongresui.

Vienas kongreso atstovų, 
dr. Keshara Dera Shastri 
iš Benares, Indijos, tvirtino, 
kad jo gimtiniame krašte 
susijungę 8.000 įvairių or
ganizacijų, skaitančių pusę 
milijono narių, kurių tiks
las — atsiekti lyčių lygybę 
ir abiem lytim vienodą mo
rali pastovumą.

Dr. Keshara tvirtina, kad 
bemečių mergaičių mote- 

vo įvestos, kad jas apsaugo
jus nuo užgrobikų, paskui, 
laikui bėgant, tos ankstybos 
moterystės įėjo paprotin. 
Gi šiais laikais Indijos civi
lizuotoji visuomenė reika
laujanti tuo atžvilgiu at
mainų ir visuomet karštai 
protestuojanti prieš vaikų 
apvezdinimą.

Vaikų pasekmingumo de
partamento viršininkas u- 
niversitete Kansas pažymi, 
kad draugijinis švarumas 
darosi vis svarbesnių klau
simu visuomenei, kuriai pri
dera jaunuomenę kontro
liuoti. Jis nupasakoja, kad 
daug pikto atnešus skirsty
mas abiejų lyčių mokyklo
se, žaismių vietose ir kitur. 
Atpenč, patariama bernai
čiams su mergaitėmis visur 
turėti susinėsimus ir drau
gijinius ryšius, tik, žinoma, 
tokie draugavimai turį bū
ti išmintingų vyresniųjų 
priežiūroje.

Vergija pietinėj Ameri
koj. Londone gyvuojanti an- 
tiverginė organizacija andai 
pasiunčius Anglijos valdžiai 
pranešimą apie gyvuojančią 
ir toleruojamą vergiją pie
tinėj Amerikoj, upės Ama- 
zonkos pakraščiais. Tenai 
anglai plantatoriai palaiko 
vietos gyventojus darbams 
ir juos taip spaudžią ir kan
kiną, kad to uekuoinet ne
imta nei senovės gadynėmis. 
Tie nelaimingieji tik už vie
ną valgį renką gumą ir už 
bile ką jie nuolat mušami 
kaip kokie gyvuliai. Jų pa
čios ir vaikai be pasigailėji
mo tiesiog žudomi. Organi
zacija reikalauja tą vergiją 
tuojaus panaikinti ir kalti
ninkus kuoaštriausiai nu
bausti.
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KATALIKAS
ta

Indomiosios žinios iš Meksiko 
historijos.

Baisus dalykai dedasi da
bartės Meksike. Nuolatai 
eina skerdynės ir plėšiniai. 
Sauvalninkų saujalė jodinė
ja visą šalį. Gal nevienam 
beskaitant laikraščiuose a- 
pie žudynes Meksike skver
bėsi galvon klausimas, kas 
do šalis tas Meksikas ir kas 
do žmonės tie meksikonai? 
Manydami, kad kiekvienam 
akyva bus apsipažinti su 
ta šalimi ir jos gyventojais, 

.. pasiryžome suteikti “Kata
liko” skaitytojams pluošte
lį žinių apie tą šalį. Žinios 

.' paduodama čia tik indo- 
miausios ir svarbiausios.

Dabartės Meksikas api
ma 767.000 kvadratinių my
lių; turi 15.000.000 gyvento
jų, iš kurių baltųjų 1.800.- 
000; maišyto kraujo (hispa
nų ir indionų) 7.500.000 ir 
indionų 5.700.000. Beraščių 
Meksike yra 75.3%.

Kur Meksikas randasi?
Meksikas randasi į pietus 

nuo Suvienytų Valstijų, ant 
persmaugos, vienijančios 
Šiaurinę su Pietine Ameri
ka. Meksikas nevaldo visos 
tos persmaugos, bet jis val
do didesniąją jos dalį. Ša
lis yra labai kalnuota ir yra 
daug vulkanų. Į vakarus 
nuo Meksiko tviska, blizga 
Ramusis vandenynas, rytų 
gi pakrantėse pliauškia van
denis veik nuolatai dūks
tančios ir ošiančios Meksi
ko užlajos. Du pussaliu — 
Florida ir Jukatan, išsišau- 
ja toli link viens kito į ju- 
rę ir it durimis uždaro už-į 
ląją nuo Atlantiko. Tarp 
pussalio dunkso sala Kuba, 
apie kurią Kolumbas, Ame
rikos atradėjas, sekančiai 
atsiliepė: “Yra tai gražiau
sia sala, kokią tik akįs gali 
matyti. Žmogus čia galėtum 
gyventi per amžius.” Ko
lumbas mirė manydamas, 
kad šalis, kurią jis atrado, 
esanti Azijos pakraščiais. 
Ir tik vėlesni tyrinėjimai 
parodė, kad tai visai nau
jas kontinentas.
Kaip užkariavo Meksiką 

hispanai.
Apie 20 metų po Kolum

bo mirties žinomas avantu- 
ristas Kortez pribuvo į Mek
siko pakraščius su 11 laivų, 
400 kareivių, 16 arklių ir 14 
kanuolių. Išsodinęs ant 
kranto visus kareivius ir iš
ėmęs iš laivų visus krovi
nius, drąsus vadovas sude- 
gindino laivus apart vieno 
geriausiojo. Tuomi jis no
rėjo sunaikinti kareiviuose 
viltį atgal sugristi ir padi
dinti juose drąsą užkariavi
me nežinomos šalies.

Iš pradžios ateiviai buvo 
gražiai pasitikti tenbuyių ir 
buvo teikiama jiems pagel- 
ba. Dyvų-dyvai buvo tehbu- 
viams baltieji žmones. Lai
kė juosius kaipo kokius die
vaičius. Leidosi hispanai ša
lies gilumom Tenbuviai 
daug nuostabumų matė pas 
baltveidžius. Akyva jiems 
buvo matyti, kaip atėjūnai 
sujungdavo savo kūną su 
kokio tai keturkojo kimu. 
Nes arkliai jiems nebuvo ži
nomi. Baisų į juos įspūdį 
darė, kuomet atėjūnai su 
didžiu trenksmu paliuosuo- 
davo perkūną iš didelės ge
ležinės dūdos ir tas ištrukęs 
visokių j eibių pridarydavo.

Urnai, vienok, tenbuviai 
pamate, kad tai ne dievai
čių jų butą, o sutvėrimų 
velnišku godumu ir žvėriš
ku žiaurumu. Ėmė prieš 
juos spirties.

Iš žemų, nesveikų pajū
rio vietų, per tankumynus 
tropikalių augmenų drąsiai 
keliavo hispanai šalies gi
lumom Ūmai reikėjo kabin- 
ties ant augštų kalnų. Šen 
ir ten tviskėjo saulės nu
šviestos snieguotos kalnų 
viršūnės. Stebėjosi hispanai 
gražiais miškais, blizgan
čiais ežerais, žaliuojančiais' 
laukais. Keisti, ' nežinomi 
jiems buvo dygliuoti kaktu
sai. Atsargiai reikėjo jiems 
eiti per tų augmenų krū
mus, kad nepasižeidžius. 
Gražiuose kloniuose grožė
josi puošniomis gėlėmis.

Galop pasiekė gandas ša
lies valdovą Montezumą a- 
pic dyvinų sutvėrimų prisi
artinimą. Jo sostinė Tenoch
titlan radosi toj pat vietoj, 
kur stovi dabartinė sostinė 
Meksiko. Montezuma po ke- 
liatą kartų siuntė Cortezui 
gausias dovanas, kad jis 
grįstų atgal. Tas apie tai 
nei girdėti nenorėjo. (

Tenbuviai ėmė nerimauti, 
ėmė rengties atsispirti pir
ma, negu jis pasieks šalies 
sostinę.
Prieš saujalę hispanų daug 

tūkstančių tenbuvių stojo 
kovon. Ta saujalė, vienok, 
būdama gerai sutvarkyta, 
turėdama kanuolių, arklių 
lengvai priveikė milžinišką 
tenbuvių kariuomenę. Šim
tų šimtai negyvų ir sužeis
tų tekšėjo ant mūšio lauko. 
Tenbuvių vadovai jau ne
manė remties su baltvei- 
džiais. Jie dar labiau įsiti
kino į jų dievišką paėjimą 
ir sumanė dovanomis ir nuo
lankumu ingyti jų prielan
kumą. Mažos dūdelės buvo 
pripildytos auksu ir kvepa
lais, pagaminta daug rūbų 
iš valaknų ir įvairių augme
nų, surinkta daug brangių 
plunksnų, brangakmenių ir 
kitokį ų brangenybių. Išrink
ta 20 gražiausių vergių nu
nešti ir inteikti baltveidžių 
vadovui tas brangenybes ir 
pasilikti pas jį tarnyste j. 
Tarp tų vergių viena buvo 
Ypač graži ir protinga mer
gina. Ji buvo augšto kili
mo ir, pakliuvus nelaisvėn, 
kuomet prieš baltveidžių a- 
tėjinią tenbuviai kariavo 
tarp savęs. Jos vardas buvo 
Malinche. Jos tėvas buvo 
gubernatorius vienos apy
gardos. Malinche buvo labai 
gabi mergina ir labai urnai 
pramoko hispanų kalbos. 
Ii buvo pramokyta apie 
krikščionybę ir pakrikšty
ta vardu Dona Marina. Ji 
mokėjo daug kalbų ir tar
mių, kurios buvo tuomet 
vartojamos Meksike ir tuo- 
mi daug pasitarnavo hispa- 
uams. Marina visur sekė 
Cortezą ir keliatą kartų sa
vo patarimais išgelbėjo nuo 
žabangų, kurias jam buvo 
užtaisę tenbuviai. Nuo Cor- 
tezo ji turėjo sūnų, kurs va
dinosi Don Martin Cortez. 
Bet tas šaunus vyras krito 
auka baisaus inkvizitoriaus 
Munazo, kurio žiaurumai ir 
skerdynės per amžius juo
duos Meksiko historijoj.

buvo 
buvo 
Mek- 
šalies

rinė lendrė, kokao ir med
vilnė. Augštesnėse. vietose 
auga kava, taboka, kukurū
zai. Kviečiai dera visur. Že
mesnėse vietose ir
kloniuose yra apsčios, 
kios ganyklos.

(Pabaiga seka).

Aspukrus, sumanus Cor
tez greitai apgalėjo Monte- 
zumų, Meksiko valdovų. 
Sostinė Tenochtitlan 
išgriauta. Čia pat ji 
atnaujinta, pavadinta 
siku, kurs yra dabar 
sostine.
Kas tie do žmonės, kuriuos 

hispanai rado Meksike?
Kadangi Kolumbas, atra

dęs Ameriką, manė pasiekęs 
Azijos pakrantes, būtent In
diją, tai visos Amerikos gy
ventojai liko pavadinti indi- 
onais. Meksiko gi patįs gy
ventojai vadino save azte- 
kais. Kas link jų paėjimo, 
tai mokslo vyrai nieko galu
tino nėra pasakę. Tyrinėji
mai tebeina dar. Histori- 
kai tyrinėja didžių žinyčių 
ir rūmų griuvėsius, iškaltus 
iš akmens stabus ir rašinius 
ant įvairių palaikų. Tie pa
laikai turi šiokį tokį pana
šumų į senovės Egipto, Ba
bilonijos ir Chinų veikalus. 
Tyrinėjimai parodo, kad 
jau nuo labai senai žmonės 
gyveno Amerikoj. Gentkar- 
čių gentkartės kaitaliavosi 
prieš europiečių atsidangini- 
mą.

Kaip hispanai užkariavo 
Meksiką, pirmu jų rupesniu 
buvo įvesti čia krikščiony
bę. Iš Europos plaukė bū
riai maldingų misionorių. 
Nelengvas tai buvo darbas. 
Nelengvas dėlto, kad stab
meldžiams sunku buvo per
imti krikščioniško tikėjimo 
paslaptis. Bet ypač sunku 
buvo dėlto, kad mokytojų 
mokslas skyrėsi nuo jų dar
bų. Tūkstančių tūkstančiai 
indionų žuvo nuo kardų ir 
kanuolių atėjūnų. Jų šven
tyklos buvo išgriautos, pa
niekinta viskas, kas jų bu
vo gerbiama. Atėjūnai nu- 
bėdnino visą šalį, išteriojo 
gyventojus. Ir neapšviesti 
indionai suprato, kad tokio 
atėjūnai netinka meilės, do
ros ir šventų teisybių mo
kinti.
Hispanų viešpatavimas už
kariautoj šalyj. Jų nesvie

tiški žiaurumai.
Metams slenkant, po di

džių sunkumų, šalis bent 
kiek aprimo ir indionai ap
siprato su naujais valdovais 
ir ėmė priprasti ir prie jų 
naujojo tikėjimo, nors his
panų aukso troškimas ir in
dionų teisių varžymas nesu
mažėjo.

Valdyti kraštą Hispani- 
jos karaliai siųzdavo 
vietininkus, 
vadinamus, 
vardu vedė 
lyj tvarką.
būdas tesėsi per tris šimt
mečius. Išviso vice-karalių 
čia buvo 64.

Nekurie tų valdovų buvo 
geri, pasidarbavo žmonių 
labui, kiti gi baisus. Atke
liavo čia ir gerų misionorių, 
mokino gyventojus šventų 
teisybių ir vedinio ūkio. Bu
vo įsteigta daug dailių mies
tų su puošniomis katedro
mis ir mokyklomis. Daug 
šeimynų atkeliavo iš Ilis- 
panijos ir apsigyveno Mek
sike.

Buvo pravesti keliai, pa
statyti tiltai ir užsimezgė 
pirklyba. Ukininkystė plė
tojosi ir imtasį už galvijų- 
veisimo. Kalnuose imta kas
ti anglis ir visokius meta
lus. Ūkiui ir pramonei čia 
buvo plati dirva. Lygumo
se gausiai auga ryžiai, cuk-

kalnų 
pui-

savo 
vice-karaliais 

Tie karaliaus 
užkariautoj ša- 
Toks valdymo

Kokia nauda 
iš prakalbų.

Girdžiu daug darbinin
kams daromų užmetinėjimų, 
pamokinimų, paniekinimų 
ir kitokių jiems daroma 
priekaištų. O tie, kurie taip 
daro, kaip matau, visai nesu
pranta, koks yra darbinin
kų padėjimas, nieko naudin
go jiems nepasako ir dažnai 
tie rėksniai-kalbėtojai ne
daugiau išmano už pačius 
darbininkus. Dabar katras 
tik biskį kiek turi daugiau 
drąsos, tuoj ir griebiasi mo
kinti kitus. Prie šios progos 
noriu skaitytojams parody
ti, kokią mes šiandien turi
me per naudą iš tų visokių 
rėksnių.

Jie nesupranta tikro bė- 
duolio padėjimo, jie neat
jaučia jam; vieną, ką jie 
supranta, tai pasipelnyti iš 
darbininko sunkiai uždirbtų 
centų. Šiandien pilni paša
liai tokių kalbėtojų. Kiek
vienas tikisi, galįs nurodyti 
žmogui kelią į rojų. Pasi
klausęs kokio bleberio ma
limo, žmogus jaučiasi it 
dvasios pagavime, o ištikro, 
tai gal nei vienos jame min
ties nesukėlė tas nenuilstan
tis kalbėtojo tarškymas lie
žuviu, gal nei žodžio iš sa
lės išėjęs neatmįs, nešne
kant jau apie patarimą, ku
riuo kame nors galėtų va
duotis. Aš manau, kad jau 
laikas kovoti su tuo piktu. 
Ar nereikėtų vengti tų rėk
snių prakalbų. Kaip sakiau, 
vis vien iš jų nieko gero nė
ra. Bent-gi visai reikia ša- 
linties nuo tų, kurie savo 
prakalbose ant tikybos už- 
sipuldinėja. Tegu darbinin
kai labiau griebtus raštų, 
gerų ki’.ingų. Kningą skaity
damas nesuprantamas vie
tas galima po keliatą kartų 
perska i ty ti, aps va rsty t i.
Tekino budu žmogus išmoks 
galvoti, protauti.

Ne vien prakalbose be 
naudos žmonės praleidžia 
laiką. Musų lošimai irgi bi
le kaip atliekami. Aktoriai 
neprisirengia, žibčioja, su
kinėjasi tarp plikų sienų ir 
daugiau nieko. Išleidi žmo
gus keliatą centų, o užganė- 
dinimo arba pasilinksmini
mo visai kartais nėra, 
sakau, kad rėksnių ant 
trades nereikia, o blogų 
sėjų ant scenos.

Kad galėtų geriau veikė
jai suprasti darbininko pa
dėjimą, paduosiu koks per
teklius viešpatauja pas 
tuos, kurie uždirba po $10 
savaitėje. Aš tiek uždirbu. 
Mano išlaidos tokios:

Pagyvenimo raudos (me
tuose) $108.00; apdraudos 
$7.50; mėnesinių į dr-jas 
$8.15; laikraščiams $4.50; 
bažnyčia $5.20; anglįs $24.- 
00; malkos $5.00; avalas 
trims asmeninis $15.00; val
gis $260.00; aprėdalas vi
siems $30.00; smulkių au
kų $5.06. Išviso išlaidų 
$472.35.

Taigi uždirbdamas $500 
vos tik išsiverti. O kur dar 
daktaras, gyduolės, laiškai 
ir kitokios išlaidos. Metų ga
le pamatai, kad galus su ga
lais vos tesuriši. Ar moka 
tad žmogus gyventi? O ką 
turi daryti tėvai su dides
ne šeimyna? Tuomet jau no- 
roms nenoroms turi priim
dinėti įnnamius. O kiek ne
smagumų, vargo reikia nuo 
jų pakęsti. Tarp įnamių pa
sitaiko visokių nelabukų: 
vienas girtuoklis, kitas be
darbis, vienas negali atsily
ginti del girtavimo, kitas del 
neturto. Pasijunti vargų 
klane. O nekurie įnamiai y- 
ra šeimynų ardytojai, doros 
puldytojai.
>ĮĮHrg„. II I fWTW-UMU—- . Į I |Į ■ . Į . ■ FI--

Kas iš rėksnių nurodinė
jo, kaip iš tų vargų išsike
pus. Tiesa, jie sako atsito
linti nuo bažnyčios, tai liks 
penkiasdešimts dešimtukų. 
Bet kiek gi tas prigelbės. O 
ištikro, pametęs bažnyčių, 
jis nuneštų tuos dešimtukus 
į galiūną.

Taigi kas išmano ir žino, 
tegu pataria kas daryti.

Juozas Raibikis.

Pradalgiai
Spėjama, kad šioji žiema 

busianti gana švelni, kadan
gi Chicagos parkuose vove
rys labai palengva apsirū
pinančios žieminiais ištek
liais.

Varpais naudojosi jau se
nobiniai graikai ir romanai. 
Pirmusyk varpai panaudo
ta Kampanijos bažnyčiose 
(šalia Romos) 400 metų po 
Kristaus gimimui. 900 me
tais popežius Jonas IX pri
vertė visas katalikų bažny
čias naudoti varpus. Anais 
skambinimas turėjęs žmo
nes apsaugoti nuo žaibų ir 
griausmų. Katalikų bažny
čiose varpai krikštijami su 
didžiausiomis iškilmybėmis.

Narai šiais laikais aprū
pinti net ir telefonais, taip 
kad jie visuomet yra su
jungti su vandens paviršiu
mi.

žydai St. Louise, kurių 
ten esą daugiau 65.000, jau 
ilgokas laikas neragauja 
mėsos, kadangi sustraikavę 
mėsininkai, kurie jiems pri- 
statinėję košernos mėsos. 
Todėl žydai sumanę sau pa- 
gelbon pasikviesti federalę 
valdžią, nes ilgai negalį ap
sieiti be mėsos. Jiems viskas 
galima.

.______

es-
lo-

Užsimanė Bulgarijos vie
nas poručninkas atlikti dvi
kovą su franeuzų literatu ir 
pagaliau liko pergalėtas. 
Užuot literato jam odą su
raižė 
vienas 
kas.

literato įprašytas 
francuzas poručnin-

Kun. Wied priėmė jam 
aukojamų busimąjį Albani
jos sostą. Bet, rodos, tasai 
sostas bus gana tvirtokas. 
Kunig. Wied turi žmoną, 
sveriančią ne mažiau 250 
svarų. Jai įsėdus sostan, bus 
labai sunku anas sugriauti.

Viename reikale nesileisk 
keliauti dviem keliais, nes 
tuo budu neatsieksi tikslo.

Hispanijos karalienė ser- 
dos, tasai nusiminimas dar

ras Alfonsas sau ramiai me
džiojantis po Austrijos ši
lus.

Spėjama, kad jei Meksi
ke pasitrauktų iš preziden
tystės Huerta, tuoj gimtų 
ten anarchija. Bet kokiuo 
budu galima užvardinti da
bar ten viešpataujančius 
santikius?

Viena senyva moteriškė 
labai giria naujo klebono pa
mokslus. “Ištikro
— kol neatvyko musų pa-
rapijon klebonas, visai ne
žinojome, kas yra nuodėmė.

sako

Federate valdžia darbuo
jasi kiek gali, idant supopu- 
lerizuoti dolerį, bet visos 
jos pastangos niekais nuei
na.

Žmogus, pasielgiantis su- 
lyg savo sąžinės balso, labai 
retai reikalauja pas advoka
tus patarimų.

Anglių pardavėjai labai 
nusiminę,,kad ši žiema tuo 
tarpu esanti perlengva. Ro
danti Paryžiuje, o 
labiau juos sugriauž, 
met iki Naujų Metų 
uepersikeis.

vy- 
kuo- 
oras

Svetimžemiai Suvienyto
se Valstijose turi nuosavy
bėje daugiau 22.910.748 ak- 
”ų žemės, kad tuo tarpu 8.- 
264.747 “amerikoninių” šei- 
nynų gyvena nuomuotuose 
namuose.

VISOKIE AFORIZMAI.

pa-

te-

Turėk šaltą anglo kraują, 
vokiečio kantrybę ir žydo 
gudrumą, tada išilgai 
šaulį apkeliausi.

*

Nežiūrint gudrybės,
čiau testamentas yra komiš- 
kiausias daiktas, nes pavel
de jams visuomet suteikia 
kokią nors pramogą. Kibą 
jau po mirusiam neturėtų 
nieko likti.

*

Žemė taippat sau vaginė- 
ja metus, kadangi negalima 
tikrai sužinoti, kaip ji sena.

*

Daug daiktų yra pasaulyj, 
apie kuriuos paikas mano, 
kad juos tobulai supranta, 
bet apie kuriuos išmintin
gas abejoja bau kada juos 
supras. *

Ne didelis tai turi būti 
daiktas didvyrybė, jei ji ne 
pas vieną išsitenka burnoje.

*
Jei visi žmonės butų ly

giai laimingais, tai ne visi 
tokiais jaustųsi.*

Vyriškis savo darbais,
moteriškas savo kentėji-

mais užsitarnauja garbę, 
tečiau yra lengviau veikti, 
negu kentėti.

♦
Musų gyvenimas yra per- 

trumpas, kad nuolat turė
tumėm pasiduoti nusimini’ 
mams, kadangi tik tiek tu
rime laiko, kad pasilinksmi
nus. *

Moteriškė yra panaši į 
žemuogę. Prigimtis jai su
teikė viliojančių išvaizdų ir 
būtinai dar reikalauja: cuk
raus ir grietinės.

PASIBAIGUS STRAI- 
KUI.

Geležinkeliečių straikas 
rytinėse valstijose pasibai
gė. Laimėjo darbininkai. 
Menkas, kas tiesa, laimėji
mas, bet visgi šis-tas lai
mėta, ko paniekinti negali
ma. Pridėjus laimėtus sep
tynis procentus, dabartinė 
konduktorių alga busianti 
$135 mėnesyj, gi spragiuo- 
tojų mažiausia $76.50 mė
nesyj už 10 vai. dienos dar
bo, išėmus viršlaikio uždar
bį, jei kuriam prisieina 
dirbti.

Toji algų norma aiškiai 
liudija, kad Amerikoje tik 
susiorganizavimas tegali 
vienatas apsaugoti nuo bru- 
talio išnaudojimo. Nes jei 
palįgįsime tas geležinkelie
čių mokestis su uždarbiais 
kitų profesijų žmonių, labai 
nusistebėsime, kaip tai gali 
panaši neteisybė gyvuoti 
kultūrinėj šalyj.

Imkime pav. amerikoninį 
vaistininkų, kuris ilgus me
tus kamuojasi įvairiose mo
kyklose, kuris išlaiko sun
kius kvotimus ir kuris už 
16 valandų sunkaus dienos 
darbo apturi $25 savaitėje. 
Imkime kadir visus tuos 
stenografus, buchalterius, 
pirklių pagelbininkus ir ki-.. 
tus, iš kurių reikalaujama 
inteligentijos, kelių kalbų 
pažinojimo, ir jiems moka
ma ne daugiau $12.00 savai
tėje!

Tokioms keistoms sąly
goms atmainyti niekas ne
gali pagelbėti, kaip tik tų 
darbininkų organizacija, u- 
nija, kuri įstengia iš kapita
lo nasrų išplėšti sau geres
nes būvio sąlygas.

Tatai visi išvien darbinin
kai privalo organizuoties ir 
bendrai ginti savo teises 
prieš išnaudotojus.

Parlamentas veikia. Vo
kieti j o;-: parlamentas po va’ 
kacijų išnaujo susirinko ir 
pradėjo savo paprastus dar
bus.. Pirmiausiai jam pa
vesta apkalbėti moterių ly
gių teisių politikoje reikalų.

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

J. OGDEN ARMOUR
J. A. SPOOR
JAMS H. ASHBY
C. M. MACFARLANE
W. A. HEATH

Išmltingas žmogus
Visuome aprūpi is savo senatvę, atidėdamas da j savo uždar
bio ir pad damas ją ten, ur jį ali didintie-? ir augti. M i«u 
pi tus banko Šteisėjimas r duektoriai, kurie stovi u pa ai v 
suteikia pUar avimą, urs užganėdi i ir y a atvan s M 
atliekame vis s bankinius dalvk s ir mok m ijjt tąu «uin ų 

inigą 3 procentus sudeda usius kas p isę metu.

The Stock Yards Savings 
BANK

(Stok kardų Taupomasis Bankas)

uHIOAGD, ILL.
Suv Valstijų padelia

PąČto Taupomiems pinigams,
DIREKTORIAI.

4162-64 S. HALSTED SI.,
Atidarąs stbatvakarais į
nuo 6 iki 8 vai, vakare. e
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Humoras-Juokai.
MERGAITĖ. 
(Monologas).

(Ji icina ašarodama). 
Viskas žuvo... Viskas din
go... Mano vestuvių nebus. 
Aš nebusiu jo žmona, ne, 
nekuomet... Ak. kaip aš 
nelaiminga!

O aš taip tankiai persi- 
statydavau, kaip aš įeinu 
bažnyčion... Ir štai, viskas 
pabaigta!.. .

Šiandie mano tėvas gavo 
nuo jo tėvų užmušančiai — 
šaltą laišką, kuriamo rašo
ma, kad vestuvės įra... Ir 
viskas deiei tokių nieknie
kių! .Šiomis dienomis aš 
susitikau su keliomis drau
gėmis, jos ėmė iš manęs 
juokauti, kad aš moterystė
je busianti nelaiminga, kad 
mano vyras visą valdžią pa
imsiąs į savo rankas, o aš 
joms. į tai pasakiau: “Aš 
puikiai pažįstu vyrus ir 
mokėsiu vedžioti jį už no
sies.”

Štai ir visas mano prasi
kaltimas! Aš dargi pati ge
rai nežinojau., ką sakau.. . 
Aš norėjau tik atsikratyti 
nuo draugių, na, štai, aš tą 
ir pasiekiau... O dabar ly- 
ginuos už tai.. .

Bruktoji Monika, kuri 
neapkenčia manęs, nuo to 
laiko, kaip tik išgirdo, kad 
aš išteku — nes ji myli Jo
ną — žinoma, viską išpa
sakojo, dargi, turbūt, su 
priedais, mano jaunikio tė
vams.

(Nerviškai), Ir tie idiotai 
intikėjo! Tamstos, supranta
ma, tam nebūtumėte intikė- 
ję, ° j’-e intikėjo ir nori, kad 
Jonas išsižadėtų manęs.

(Užsimąstančiai). Bet, 
vadinas, jis nelabai karštai 
mane myli..', jei galėjo su
tikti... O gal tas viskas ir 
ant gero, ir Monika, visiš
kai nenorėdama man .pasi
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tarnavo... Aš dargi eisiu 
rytoj jai padėkoti. (Links
mai). Ji bus nustebinta, kad 
aš tą taip priimu. Aš taip 
pasakysiu (su neapykanta): 
“Aš tau jį užleidžiu, pasi
imk!” (Linksmai). Aš tur
būt bučiau buvusi nelaimin
ga su žmogumi, kurio aš ne
myliu... Ir be to... be to... 
man juk nėra stokos jauni
kiuose. Vietoj vieno, bus 
dešimtis kitų. (Koketiškai). 
Kad graži mano išvaizda 
galiu be pasigirimo pasaky
ti, kad aš labai pritraukian
ti... Visi sako, kad aš gra
ži ir teužsimano kas pasa
kyti priešingą — tai aš jam 
netikėsiu.

Gatvėje — nors aš ir nu
leidžiu akis, kaip pridera 
gerai išauklėtai mergaitei— 
aš puikiai matau, kaip visi 
į mane žiuri.

(Atsi čiuksėjusi). Ak, aš 
bučiau labai nelaiminga, kad 
tos vestuvės butų buvusios. 
Na, kas jame ypatingo? Vi
sai nieko. Kaip fiziškame, 
taip ir moraliame žvilgsny
je. Ūgis — vidutinis, išdžiu
vęs kaip kabyklė; plaukai 
tiesus kaip lazdos; akis it 
rituliukai; uosis žiuri į dan
gų; burna kaip varlės; lu
pos tikrasis bifsteikas; vei
do spalva kaip pas azijetį... 
Jis ne tik negražus, bet tie
siog bjaurus! Kaip tik aš 
to anksčiau nepastebėjau! 
Na, ir varna-gi aš. Kur bu
vo mano galva? Tik dabai' 
aš supratau, kaip jis never
tas manęs! Jei nors, mažiau
sia, jis butų gudrus. Bet jis 
kvailas kaip senas čevery- 
kas.

Ak, kaip aš laimingai at
sikračiau. (Jai paduoda 
laišką. Ji skaito. Ant veido 
apsireiškia nusistebėjimas).

Ak, Viešpate!... Jonas 
man rašo.. .

Aš negaliu tamstos pa-

miršti. Leisk man ateiti pas 
tamstą šį vakarą. Aš viliuos 
iš tamstos gauti paaiškini
mą tų žodžių, kuriuos prira
šo tamstai... Giliai tamstą 
mylįs... ”

(Džiaugsmingai), Ak,
koks jis meilus! Jis supin
to, kad... O, taip, aš viską 
jam paaiškįsiu, viską... Ak, 
tai druktoji Monika. Ji no
rėjo paveržti Joną nuo ma
nęs... Na, jis dabar pama
tys. Dabar tai aš seksiu ta
va žodžius.'
vo žodžius.
mingas ir kad jis mylėtų 
mane ligi beprotybei. (Švel
niau). Jis moka kalbėti taip 
meiliai ir jis yra gudrus!

Ir matyti, kad jis jaučia 
tai, ką kalba. Tokia jautri 
širdis! Aš užtikrinta, kad 
busiu su juo laiminga.

Be to, aš-galiu juom gir- 
ties. Jame yra viskas, kas 
tinka mergelėms! Augštas 
protas, žingeidi išvaizda... 
Akis tokios lepinančios, už
riesta nosis, burna, tartum, 
sutverta tik bučkiams...

Augštas ūgis, tiesus, dai
lus! O jo ūsai!. ..

Kogi, tamstos, juokiatės? 
Tamstos, rasi, netikite, kad 
tai yra tikra tiesa? Netiki
te man? Gal būti kas ką- 
nors negero pasakojo apie 
jį? Kokia-nors vėjo botagas, 
užpykusi, kad Jonas jos ne
myli.

O, aš moku mylėti! Kad aš 
myliu, tai jau ant visados! 
(Ką tokio atsiminus). Ak, 
kągi aš darau — plepu, o 
tuojaus Jonas ateis... O aš 
dar neprisirengus jį sutikti.

Ak, kad tik jis rastų ma
ne žingeidžia! Aš stipriai 
apsilaistysiu kvepylais ir 
užsidėsiu visas savo brange
nybes... Aš taip jį myliu! 
Ak, kaip aš esu laiminga! 
(Išbėga).

J. Ž.
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KATALIKAS

Visko sykiu negalima.
— Man tenka patėmyti, 

kad tu vilkėdamas fraką ne- 
kuomet nesinešroji laikro
dėlio.

— Taip yra. Kad išpirkus 
fraką, turiu užstatyti laik
rodėli, gi išperkant laikro
dėli — turiu užstatvti fra
ką/

Verta jau būti piliečiu.
Teisėjas: — Juk tasai 

žmogus nei kiek nėra susi
pažinęs su konstitucija, ta
tai pilietybės poperiu jis 
negali gauti.

Liudininkas: — Bet jis 
labai gerai žino žaidimo be
įeini s sezoną ir tos “šven
tės” niekad nepraleidžia be 
paminėjimo.

Teisėjas: — O, tai kitoks 
dalykas. Jei taip, tai jam 
verta duoti pilietybės pape
ras.

Tiesiai namo.
Pati: — Ar pareisi iš 

kliubo tiesiai namo?
Vyras: — Taip, aš netu

riu kur užeiti.
Pati: — Bet aš klausiu ar 

sugrįši namo tiesiai, ar gal 
vės svyruodamas?

Mažai aristokratinis.
Tėvas su sunum kalbasi.
Tėvas (turčius): — Ma

no tėvas nekuomet man ne
duodavo praleisti vienodais 
metais 10.000 doleriu.

Simus: — Ba papos tė
vas nebuvo toks aristokrati
nis, kaip mano.

Laimingai gimę.
— Nekuriu žmonės tikrai 

.gema po laimingąja žvaigž
dele!

— Na, ir apie ką kalbi?
— Apie AntamiPetrą! Va

kar apsidraudė 5.000 dole
riu, o šiandie ryte nuvirto 
tropais ir nusisuko sprandą.

BRĖŽIUKŲ 100 METŲ 
SUKAKTUVĖS.

Šiemet sukanka 100 metu 
nuo brėžiukų išradimo. Ne- 
koksai Chancel, francuzas, 
1813 metais Paryžiuje pra
dėjo pardavinėti brėžiukus, 
sutaisytus sekančiu bildu: 
pirkdavosi prietaisėlė, susi
dedanti iš' dvieju daliu, bon- 
kutės, kurioj būdavo asbes
tas, permirkytas sieros 
rūgštimi, ir dėžutės, pilnos 
ilgu, plonu mediniu lazdu
čių, kuriu vienas galas bu
vo suvilgytas potaso chloru. 
Norint uždegti tokią lazdu
tę, reikėdavo jos potaso 
chloru suvilgytą galą įkiš
ti bonkutėn. Ten sekdavo 
cheminė reakcija, pasirody
davo liepsna ir pagaliukas 
užsidegdavo. Tais laikais 
toksai išradimas buvo labai 
žmonėms naudingas, nes rei
kia pažymėti, kad tuomet 
ugnies palaikymui buvo 
naudojamu tik du budu: ar
ba ugnis nuolat buvo palai
koma krosnyj, arba naudo
tasi skiltuvu.

Chancelo tie brėžiukai 
vadinta “les allumettes a 
immersion” (brėžiukai pa
nardinimui). Jie buvo pa
vojingi ir labai vodingi žmo
gaus sveikatai. Tečiau jais 
naudotasi be pertrūkio dvi
dešimts metų, ir tik 1832 
metais nekoksai Jones iš
rado tuos geresnius brėžiu
kus (sierčikus),. kokius ir 
šių dienų senesni žmonės 
gerai atmena. Jie užsideg
davo nuo pabružinimo bile

metais, Boetli- 
švedinio sistemo 
Jie buvo stori, 
buvo brangus,< > C 7

į kokį daiktą. Jie išduoda
vo labai nemalonų kvapsnį 
ir suteršdavo orą. Tik pas
kiau, 1848 
tzer išrado 
brėžiukus. 
negrabus, 
bet nesuteršdavo oro ir mie
lai. buvo visų naudojami.

Taipgi akademija! Hispa- 
nijos mieste Cordova už su
rinktas aukas pastatyta mil
žiniška tautinė “Akademi
ja”, kurioj busią lavinami 
toreadorai, ty. kovotojai 
su buliais arenose. “Akade
mijos” pastatymas atsiėjęs 
$100.000. Tomis dienomis 
bustas iškilmingai atidary
tas. Irgi kultūros vaizdas.

Tardymai. Italijos valdžia 
Romoj pradėjusi tardymus 
reikale sudaužymo italinio 
karo laivo “San Giorgio”, 
kurį plaukiant vedęs jau
nesnysis poručninkas, kad 
tuo tarpu kapitonas su ki
tais laivo oficieriais buvę 
surengę sau riebų pokilį.

POLITIKOS ŽINIOS.
(Pabaiga nuo Lino p.).

gydytoją, dr. Marchiaferą.
Tečiau tų santikių atmai

nos tikroji priežastis visgi 
nėra žinoma.

BEILIO BYLOS AT
BALSIS.

Pasibaigus Beilio bylai 
Kieve, seka naujos laikraš
čių bylos. Laikraščius pa
traukia tieson pati val
džia už kritikavimą Kievo 
teismo, už valdininkų įžei
dimą ir kitką. Regis, dar 
ir pati Beilio byla busianti 
atnaujinta, ko reikalauja 
antisemitinis rusų laikraš
tis “Kievliaiiin”, kuris vi
sas laikas gynė Bcilį, o da
bar neužganėdintas jo pa- 
I mosavimu.

BROLIAI MADERAI 
LAISVI.

Pasprūdo iš Huerto nagų.
Nužudyto Meksiko prezi

dento Madero du broliai, 
Evaristo ir Daniel, andai 
paimti ant vieno Suvienytų 
Valstijų karo laivo ir tuo 
budu išgelbėti nuo mirties, 
nes Huerta taikėsi juos nu
žudyti. Huerta savam laike 
abudu broliu liepė suimti, 
buk už kokį tai suokal
bį, ir laikyti kalėjimo. Ka
dangi jie yra turtingi, tatai 
užstatė augštas pinigines 
kaucijas ir lig laikui buvo 
pakisti. Mat, Huertai pini
gai yra labai reikalingi, ta
tai suimtuosius už pinigus 
ir paleido. Paleisti broliai 
nuolat gyveno baimėje, pa
galiau dasigavo į Vera Cruz 
ir tenai kreipėsi į Suvieny
tų Valstijų konsulį, prašy
dami pagalbos. Konsulis 
tuojau susinešė su AVashin- 
gtono valdžia ir jiems sutei
kė prieglaudą. Iš konsulato 
jie paimta ant karo laivo. 
Išgirdęs apie tai Huerta, 
pareikalavo išduoti Mada
rus, tečiau pasiuntinys Lind 
tau dalykai! įsimaišė ir at
sisakė išduoti.
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Jos. Bartkowfck, hrilrbilu.
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Pasisekimą turi tik 
tobulasis.

“Nėra jokio tobulumo be didžio darbo”, sako seno
vės priežodis.
Būti ištikimu ir darbščiu mažmožiuose yra gabiau
siojo aksioma.
Long Distance telefonas prigelbsti apsukriam ir 
darbščiam žmogui ineiti į visas smulkmenas, išvys
ti dalyką iš visų atžvilgių ir kampų geriau, negu ki
tokiu budu apart asmeninio pasimatymo.
Žmogus su Long Distance telefonu mažai terizikno- 

Ja, nes jis išsiklausinėja smulkmeniškai.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Teisingai padaryta degtine iš P 
nepaprastai puikaus mišinio.-] 

. Per daugeli metų sendinta I 
A balto ąžuolo bačkose pirm i 

suteikimo publikai. | 
miniai švelnios fl 

< prieprovos daro | 
SOLO degtinę M 

vaistu| 
hjyvX šeimynijl

“Ant 
baro 

geriausiai 
Žmones supran-’ 
tanti vertę geros 
ruginės degtinės 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už- "V Į7 
ganėdina kiekvieną žmogų. yV?'
Nusipirk bonką savo šeimynai. y 

i Reikalauk S-O-L-O
STRAUS BROS CO. Distillers-Chicago, 

216 W. Madison 8b

KKBKSHKBHBHNnMNHBHHHNMNBiBHBSNNNNBBBHBKBBHHnNM
IŠSISIŲSDINK ŠIANDIEN.

TIKTAI $1.00 DOLERIS.
Kiekviename lietuviškame name privalo rastis Edmundo Steponai

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

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

"Kataliko” redakcijoje ir visuose kituose kningynuose ir krautuvėse
Reikalaukite vi s u r.

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

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

Didžiausias išsirinkimas gyduolių nuo visokių ligų. 
Didžiausia lietuviška aptieka ant Bridgeport©.

3149 So. Morgan St-KRZYVINSKIO APTIEOJChicngo, III.

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

Franklin 3972 II6-II8 N. LaSalle St. Phone: Aut 34041
PRIESZAI MIESTO SALE

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

WorlUniaO SlelnDacli I
į ARCHITEKTAI

1859 W. Chicago Ave, Telephonas Seeley 3029
6235 So. Halsted St. Tejephonas Normal 2617 

CHICAGO, ILLINOIS
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Dangaus Karalienė
PADAVIMAI APIE ŠV. PANĄ 

Sto MARIJĄ. n

SURINKO IR LENKIŠKAI 
SURAŠĖ KUN.

Marijonas Gavalevičius.(Tąsa).Kada vilkas pailso, tai levas paėmė ant savęs karalaitę nešti, sakydamas:— Aš dabar tave, karalaite, nunešiu į tam tikrą vietą, kur tau būtinai reikia būti!...Ir savo kudlotą spraudą palenkė prieš ją, o karalaitė, jam į karčius įsikabinus, užsisėdo ant keteros. Levas dar greičiau .nešė ją per girią ir atnešė pas koplytėlę miške, kurioje gyveno pats Viešpats Jėzus. Karalaitė duris pravėrus įėjo į vidų ir .Mi hnt kelių parpuolus ėmė melsties. Dievas* iuo altoriaus pažvelgė į ją ir išklausė jos maldos. Dievas pašaukė levą; tas susikūprinęs prislinko prie laiptų altoriaus ir Dievas įsakė nunešti karalaitę prie švenčiausios Panelės Marijos, nes tik Ji galinti permainyti vėl į žmones.Dievo Motina savo rankomis šėrė dvyliką erelių ir pati karalaitė matė, kaip levas ją atnešė prie dangaus slenksčio.Ereliai, pamatę karalaitę ant levo atjojant, pasibaidė, pasikėlė į debesis ir pasislėpė.Pana Marija tarė karalaitei:‘— Bus vėl žmonėmis tavo dvylika bro- •/lių, bet turi man prižadėti, kad per trejus metus neprašnekėsi, nebesudejuosi ir taip gyvensi, kaip nebylė!...Taip Pana Marija pasakius karalaitei, liepė vėl jai ant žemės grįšti. Karalaitė grįžo pas tėvą..Rytas aušo. Girioje ėmė šunes skalinti ir vos tik nesudraskė karalaitės. Laimė, kad medžiojantis girioje karalaitis, išgirdęs skalijant šunis, greitai nubėgo į tą vietą, kur šunes skalijo, ir pamatė..,,, stebuk-* lą: medyje, WrfPMu šakų, sėdėjo jauna, keisto gražumo mergaite, drebanti kaip paukštelis iš baimės.Karalaičio širdis kotik neiššoko iš džiaugsmo. Iš pirmo pamatymo kuokarš- čiausiai pamylėjo mergaitę ir rankas ištiesęs labai džiaugsmingai sušuko:— Ar tu nežemiškas sutvėrimas, ar girioj paklydusi dievaitė esi, o gal aš sapnuoju? Jei esi ištikrųjų tokia mergelė, kokią aš tave matau, tai savo širdį tau po kojų kloju ir savo karališką vainiką tau atiduodu ! Eik šen pas mane!...Dar saulutė iš pietų nebuvo iškrypus, kaip karalaitis su visais medžiotojais grįžo namo, nes pametęs medžioklę, skubėjo pasigirti su atrastaja girioje gražybe. Tuojaus už žmoną (moterį) ją paimti panorėjo ir prie vestuvių rengėsi, bet žmonės piktžodžiauti pradėjo, nenorėdami nebyjės karalienės.Ypač karalaičio motina nekentė nebylės marčios ir sunui nebenorėjo leisti ją vesti; atsisakė net palaiminimą duoti.To karalaičio motina žavėti mokėjo; 1 tad miegančiai karalaitei įsegė į plaukus špilką su raudonu akmenėliu, nuo kurio kiekvienas įpuldavo į tokį gilų miegą, kad išrūdydavo tarsi numiręs.Jau rengė vestuves, bet karalaitei užmigus, vietoj vestuvių — laidotuves jai padare.Aukso grabe ją padėjo, kvepiančiomis žolėmis apkaišė, apvilko baltais rubais ir lydėjo lydėtojai karalaitę per girią į tą pačią vietą, kur ją pirmą sykį karalaitis rado. Ten ant sidabrinių retežių pakabino grabą po tomis pačiomis medžių šakomis, ant kurių karalaitis rado ją išgąstyje besėdinčią.Rudeniop vėl išėjo tas pats karalaitis į medžioklę.Medžiojant vakare pasiekė vėl tą pačią vietą ir rado tą medį, kftr kabojo karalaitės grabas. Karalaitis, žvakę užsidegęs, liepė grabą atidaryti ir verkdamas žiurėjo į neapsakomai gražų veidą miegančios savo numylėtosios.— Oi, mirtie, tu nemielaširdinga! Baisi ir nepergalima mirtie! — raudojo karalaitis — kaip tu drįsai savo dalgiu pakirsti šitą baltą žiedą lelijos!...
r

Su degančiomis karščiu meiles lupomis karalaitis pabučiavo baltą kaktą karalaitės, pradėjo gėrėtis šilkiniais plaukais ir netyčiomis iškrito Užkerėjantį Špilka su raudonu akmenėliu, pabudo karalaite ir prisikėlė. ..Pabudusi karalaitė pakėlė galvą ir akis augštyn, o karalaitis su neapsakomu džiaugsmu griebė ją į glėbį ir sušuko:— Pabučiavimas mano gyvybę tau sugrąžino! Tai aš mirtį pergalėjau!...Su savo dvariškiais grįžo karalaitis namo, nešdamas karalaitę grabe, kaip kokį kūdikį lopšyje; nešė su muzika, su dainomis, su žiburiais, su didžiu trenksmu ir linksmybe, nešė per šlamščiantį mišką vakaro laike...Džiaugėsi visos karalystės žmonės apie stebuklą išgirdę, tik karalaičio motina labai susirūpino ir nulindo; ji dienomis ir naktimis galvojo, kaip pražudyti marčią, bet nieko nebegalėjo išgalvoti, nei padaryti.Metai laimingai praėjo antri ir treti; karalaitis kas valandą didžiaus .mylėjo savo moterį nebylę, nors ir susikalbėti su ja negalėjo, bet visgi ją mylėjo.Kasinėtas karalaitis su didžiausiu džiaugsmu susilaukdavo nuo savo žmonos sūnų ar dukterį, bet su didžiausiu nuliūdimų turėjo palaidoti, nes kaip tik užgim- davo, tuoj vėl numirdavo...Senoji karalaičio motina, baisiai marčios nekęzdama, nuodijo nežinioms jos vaikus, o savo sunui šnabždėjo:— Ar žinai priežastį mirties tavo vaiku?.. . Aš žinau, ir jei nori, tau galiu pasakyti: tavo pati nebylė kraują iš ją išsiurbia.Karalaitis sudrebėjo iš piktumo ir pasibjaurėjimo; bet motinai nesipriešino ir jai intikėjo, tad savo žmoną, nieku nekaltą, padavė į teismą.Apskųstoji karalaitė, pildydama paliepimą Panos Marijos, neprakalbėjo nė žodžio, nesiteisino, nors širdis jai plyšo iš to graužimosi, bet priėmė ramiai teismo nusprendimą, kuris, po ilgam tyrinėjimui, šiaip praskambėjo:— Turi būti nukirsta!... ' ’Toks buvo teisėjų nusprendimas ir karalaitę nebylę tuojaus vedė nukirsti, kaipo vaikžudę.Ėjo vargšė ramiai, lupas kramtydama, kad nesudejuoti iš skaudėjimo širdies. Bijojo prižadėjimą, Panai Marijai duotą, sulaužyti. O žmonės aplinkui vaikščiodami šaukė:— Žiūrėkite! ir lupos jos dar kruvinos nuo kraujo nekaltų vaikų savo, kuriems, kraują išsiurbdama, gyvastį atėmė!...Iš visų pusių krito baisus keiksmai ant galvos apkaltintosios, nieko nekaltos karalaitės.Atėjo į vietą žudymo. Budelis kardą ištraukė ir, mėgindamas jo sunkumą, švytavo po orą. Karalaitę paklupdė ir kaklą padėjo ant kalados... Jau, jau norėjo su kirviu atkirsti karalaitės gražią galvą nuo baltų pečių, kaip toje valandoje persprogo žemė ir-iš plyšio išėjo Pana Marija šviesiame vainike ant šventos galvos ir žvaigždėmis išpuoštame ploščiuje... Vieną vaiką turėjo ant rankų, o du buvo įsikibę į jos rūbus. Rūsčiai pažvelgė Pana Marija, net per visus žmones ir budelį perėjo baimės šiurpuliai ir visi puolė ant kelių...Dievo Motina atėjo teisybę apginti.— Argi visada nuo žmonių ap j akinio reikės nekaltiems žmonėms kentėti?! — tarė rūsčiai ir liūdnai Pana Marija. — Šalin nuo jos visi! Ji prižadų suvaržyta nebegalėjo kalbėti, bet aš dabar užstoju už ją! Ji nekalta yra!... Štai jos vaikai, kuriuos karalaičio motina nunuodijo! Atiduodu tuos tris vaikučius ir išliuosuoju tave, karalaite, nuo tylėjimo. Savo dvyliką brolių tuojaus pamatysi!...Nebylė karalaitė puolė po kojų Panai Marijai kalbėdama:— Buk palaiminta, Dievo Motina švenčiausia!... Iš padangių nusileido dvylika erelių ir tuoj persimainė į jaunikaičius ir sveikinosi širdingai su savo seserimi.Susirinkę žmonės verkė iš džiaugsmo ir dievobaimingai kalbėjo poterius, o karalius mylimą prakalbėjusią žmoną ir kūdikius glaudė prie savo širdies ir bučiavo...Visi švenčiausiai Panai. Marijai dėkojo už stebuklus; karaliaus motina už tokį
(Seka toliaus).

Trumpas politikos žodžių aiškintojas.Faktorius — visokia judanti jėga; asmuo, užsiimantis ieškojimu darbo ar darbininkų.Fanatizmas — aklas sekimas kieno nors persitikrinimų ar nuomonių, nežiūrint jų vertės ar tikrybės.Fantastiškas — išsvajotas; nesantis.Federativinė valstybė — tai tokia valstybė, kur atskiros jos dalys viduriniuose dalykuose naudojasi pilna nepriklausomybe (kaip Amerikoj Suvienytos Valstijos, Šveicarijoj Kantonai). Kiekviena tokios valstybės dalis siunčia savo išrinktus atstovus į federativinę valdybą, kuri riša klausimus, visą valstybę paliečiančius, pavyzdin: karės, ramumo, apšvietimo, pinigų rinkimo, išleidimo ir tt.Feodalinė intaisa — tai tokia intaisa, kur valstybės galva dalinasi savo valdžia su savininkais didesnių dvarų; muši] dvarponiai vadinama feodalais.Filisteris — ypata siaurų nuomonių ir pažiūrų, mananti tik apie save ir savo laimę.Fondas — įsteigiamasis kapitalas (turtąs).Formuliravimas — trumpas, aiškus išdėstymas turinio kokio nors sakinio.Frakcija — atsiskyrusi dalis partijos nieku ypatingu nuo jos neatsižyminti, pavyzdin: soc.-dem. dalinasi į dvi frakciji: daugnores ir mažnoros (bolševikai ir menševikai).Funkcioniruoti — veikti.Galimatija — niekniekis.Gvarantija — užtikrinimas. , yGvarantiruoti Užtikrinti; duoti užtikrinimą apie kieno nors žinomo teisingu- mą ar gerumą.Garmoniruoti — apsiimi- nėti; pasiduoti vienas kito norams.Genijus — prigimta žmoguje ypatybė-galė kokiame nors veikime; ypata daranti ar dariusi savo gyvenime įžymius darbus, arba sutverusi mokslo ar dailos naujus nepaprastus tvarinius.Hidra — pasakų baisenybė su devyniomis ar daugiau galvų, kurių vieną nukirtus, tuoj kita išauga.Hygiena — mokslas apie užlaikymą kasdieniniame gyvenime žmonių sveikatos: tas mokslas stengiasi pagerinti gyvenimo aplinkybes ir prašalinti visokius sveikatos ir gyvasties pavojus.Hipnozas — ypatinga žmogaus dvasios gale: liip- nozuojamas žmogus po in- tekme kito valios veikia automatiškai.Hipoteza — spėjimas; kokio nors nežinomo daikto sau persistatymas.Humaniškumas — žmoniškumas; žmonmeilybė.Humaniziravimas — minkštinimas ir švelninimas jausmų ir budo; darymas iš žiauraus žmogaus meilų ir širdingą atnašoje prie kitų žmonių.Idealas — toks tikslas, prie kurio žmogus smelkiasi suvis nežiurėdUliias — pasieks, ar nepasieks jo.

Idealistas — ypata augš- tesnių minčių ir nuomonių; perstatytojas kokio nors daikto augštesniu ir geresniu, negu jis ištikro yra.Ignoruoti — neatkreipti domos.Iliuzija . .— apgavimas jausmų, priimant netikrus daiktus per tikrus.Imponiruoti — statyti save ant pagarbos.Importas — įvežimas į valstybę svetimų tavorų.Impulsas — iš šalies kumštelėjimas, pajudinantis prie veikimo.Incidentas — atsitikimas.Indeksas — sąrašas iškeiktu kningu.Individuumas — atskira ypatybė.Individualizacija — smel- kimasi įgauti ypatybes, kuriomis atsižymi kiti.Industrija — pramonė.Inercija — ypatybė nejudančio daikto, kuris pajudinus slenka tiesiog, kol kokia pašalinė priežastis jo nesulaiko.Iniciativa — naujas sumanymas ir, prie jo žengiant, traukimas kitų žmonių.Insinuacija — gudrus-ap- gavingas susukimas priešo minčių su tikslu, tuo pasinaudojant, jam užkenkti.Instinktas — pats per save kylantis jausmas ką nors veikti.Intensivinė ūke — gerai užvesta ūkė, kur ūkininkas, moksliškai veždamas ūkę, mažai dirba, o daug turi naudos.Intensivinis — ii įtemptas; stiprus.Inteligentija — apšvies- tesnėji susipratusių žmonių dalis.Internacionalinis — tarptautinis.Interpeliacija — užklausimas, daromas ministerijai kokiu nors parlamento nariu.Izoliruotas — atskiras.Kabinetas — kambarys raštiniams užsiėmimąms ar priėmimui su kokiais nors reikalais žmonių.Kadetai — .vadinimas Kol istitucii malistų Demokratu partijos, kylantis nuo dviejų pirmutinių raidžių K.-I)/Kamarilė — artima caro rūmams banda, ankštai apstojus caro y patą; ta banda ištikimybe, gera tarnyste ir visais galais stengiasi intik- ti visam caro namui, stengiasi visokiais budais skausti ir spausti, pačiam carui nežinant, valdomuosius žmones, kad daugiau iš jų visokių mokesčių pinigais išlupti.Kandidatas — ypata, turinti užimti kokią nors kitą augštesnę ar žemesnę vietą.Kapitalas — viskas, ką žmogus gali turėti: namai, pinigai, žemė, visokia medžiaga ir medžiagos padirbimui įrankiai, dirbtuvės, mašinos ir tt.Kapitalistas — ypata, valdanti kapitalu.Kardinalinis (kardinališ- kas) — pats vyriausias; pamatinis,(Bus toliau).
I Z/. <u.„ ,, , a. / z,/?.. .%■ r

Kas čia?
NERVANA

Budas gydymo dantų 
be skausmo.

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

10 METU GVABANCIJA. 
DYKAI APŽIŪRĖJIMAS. trupučio man

PEOPLE’S DENTISTS
(Žmonių Dentistai) 

Dr. C. O. Gillette, Mngr,

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

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

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

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

P k ite Kalėdų Dovanas Pas GEO KUdHARlK’Ą 
Žiedų ir Laikrodžių Kraut.

1722 Si Halsted St., Chicago, ILL.

uzdG JAU 27-tl METAI

■ifM
Viauotnrni.i. literatūros Ir politikos

savaitinis laikraštis

LIETUVNINKU
Seninusias lietuvių laikraStls Amerikoje. 

Išeina kas Sereda.

Laikraštis “Vienybe Lietuvninkų“ 12-kos puslapių, didelio formato, 
redaguojamus gerų redaktorių, talpina raštus geriausių raštininkų ir 
Visuomet telpa Visokių žinių iš Didžiotios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios 
Lietuvos, Amerikos ir abelnal viso pasviečio.

“Vienybės Lietuvninkų’’ prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos:

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

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

Metams $3.00, pusei metų $1.50

Užsirašyti Vienybę Lietuvninkų galima visada.
Užsirašant “Vien. Liet.“ reikia drau.Lr prenumeratą siųsti per pačio 

Money Orderį arba pinigai registruotam .klosis, adresu:

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

25 metų Jubilejnis numerio 10 c.
Rašyk greitai, o paprastą numerį gausi dykai.

Daktaras Wissig SPECIALISTAS 
iš

SENO KRAJAUS
Gydo pasekmingai visokias ligas vyrų U moterų be skirtumo kaip 

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

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

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

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

giausių elektriškų aparatų, kurių kiti daktarai neturi.
VALANDOS: kiekvieną dieną nuo 10 iki 12, nuo 3 iki 4 Ir nuo 6 

iki $ po plet. Nodėlloms nuo 16 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 18th St,, kampas Wood St. (viršum če- 
vervkų štoro). Phone Canal 3203

J. W. Zacharewia 
NOTARAS

namus nuo ugnies ir e 
kančiose kompanijose 
pinigus ant pirmo mori

911 W. St. TtHTaMMB

GERAS UŽDARBIS.
Kiekvienas gali lengvai uždirbti 

po $18 savaitėje platinant muši; ru
sišką ir turkišką taboką. Mėginimui 
išsiunčiame uždyka. Rašykit del in
formacijų.

RUSSIAN TOBACCO CO.
560 Sutter avė, Brooklyn, 

N. Y.

.______ <
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KATALIKAS
apie

KRUVINOJI(Dizenterija).Kiekvienas girdėjo kruvinąją, o kai-kurie, gal but, ir patįs persirgo ją. Šita liga galima sirgti kiekvienu metų laiku, bet dažniausia ja suserga vasaros karštais mėnesiais, vienodai kaip vaikai, taip ir suaugę.Kruvinoji — liga limpama. Žmogus suserga ja tiktai tuomet, kuomet į jo kūną patenka jos bacilų. Spėjama, kad šitos bacilos gyvena dažniausia paviršutiniuose žemės sluogsniuose, pačioj žemėj, o taipogi ii vandenyje. Kad jos galėtų veistis žemėje, reikalinga šiluma ir drėgnumas; va delko šita liga ypatingaiPasirodžius šitai kokioj apygardoj, žmonių skaičius ja Jau iš šito vieno kad jinai yra pernešama nuo vieno ant kito. Bet ko- kiuo gi budu ? Daktarai patyrė, kad oru jinai neperlekia. Reikia, kad bacila, sukėlusi ligą pas vieną žmogų, kokiuo nors budu patektų i kito dar sveiko žmogaus vidurius ir ten besiveizda- ma pagamintų ligą. Tokio ligonio išmatose, ty. mėšle, daugybė yra šitos ligos ba

— tai vasarą dažnai atsilanko, ligai bi nemažas suserga, matyti,

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

Jei atkari e

cilų. Kadangi kaime ligoniai paprastai eina oran, kur jiems atsitinka, apteršia tad visus pakraščius; nemaža sudžiūvusio mėšlo yra ant jų drabužių ir patalinėj. Tad aišku, kad tokiuose namuose yra begalo daug tos ligos bacilų, dažniausia išdžiuvusių, dulkių pavidale. Reikia, tiktai, kad tos dulkės bikokiuo budu patektų ant rankų sveikųjų žmonių, o nuo rankų bevalgant jos patenka į vidurius, — tokiu budu žmogus ir užsikrečia kruvinąja, siminsime, kad tie,prižiūri ligonį arba ateina jį atlankyti, neturi papročio tuojau nusimazgoti rankas, ant kurių dažnai patenka ligos bacilos, nesunku suprasti, kad tokiuo budu liga gali labai lengva1' prasiplatinti. Bet maža to. Ligonių mėšlas, ar lietui palijus, ar beskalbiant suterštus juo baltinius, ar su dulkėmis patenka ar į upę, ar į tvenkinį, prūdą ir upelį, iš kurių žmonės ima vandeni gerti. Atsigėręs tokio užkrėsto nevirinto vandens sveikas žmogus suserga kruvinąją.Kaip gi apsireiškia šitoji liga pas žmogų? Paprastai liga prasideda paprastu viduriavimu ir sopuliais viduriuose. Prie šito stovio grei

tai prisideda • karštis, nusilpnėjimas, o kai-kada ir galvos skaudėjimas. Praslinkus 1—2 dienom ligonį pradeda varyti oran dažniau, — ir varo su sopėjimais, bet išmatos mažinasi vis kiekvieną sykį. Šituo laiku išmatos susideda iš gleivių gelsvai-baltos spalvos. Juo toliau, juo dažniau ligonį pradeda varyti oran; prie gleivių prisimaišo kraujo, — tai gryna, tai gįsleliij pavidale, o paskui išmatose jau pasirodo plėvelių ir pūlių.Kraujas su pūliais pasirodo dėlto, kad šitos ligos bacilos, inėjusios į žmogaus vidurius, padaro opas žarnų (storųjų) viduryje; iš šitų tai opų (žaizdų) ir eina kraujas su pūliais; aplink opas žarnoj pasidaro uždegimas.Ligai laimingai einant, po 2—3 savaičių opos pradeda užgyti, uždegimas mažėja ir liga praeina. Tik nusilpnėjimas pasilieka tūlam laikui. Bet, jaigu žarnos esti opų taip sunaikintos, kad negali pasitaisyti, tada ligonis arba numiršta, arba, neva pasitaisęs, pasilieka visam gyvenimui menkos sveikatos.Kaip apsisaugoti nuo užsikrėtimo kruvinąją? Augš- čiau jau buvo kalbėta, kad 

svarbiaiisin ligos išsiplatini- mo šaltiniu yra ligonio mėšlas. Todėl nereikia leisti ligoniams apteršti visų užkampių, bet duoti jiems atskiri pupdai, į kuriuos pirma reikia inpilti šarmo. Dar geriau pirm negu išlieti iš tų puodų visa, kas juose y- ra, užpilti karštunes tokiu budu visos los palieka užmuštos.Naikinti šitos ligos las vartojama dar šieŠimai: kalkių pienas, chlor- kalkių ir karbolinės rūgšties miešimai ir dar kiti. Kaip jie yra pagaminami, aš čia nekalbėsiu.

sarmu, baci-bac-i- mie-

Tndai, ypač jaigu juose, buvo inpilta karboliaus vandens ar kalkių, kurios gal ne visas bacilas užmušė, ue- riausia išpilti i duobę, kur toliau nuo namų ar šulinio ir užversti ji pelenais arba negesintomis kalkėmis. Tekino budu sunaikinsite didžiausi ligos šaltini ir jūsų namai nebus užkrėsti. Nemaža ligos gemalėlių yra ant ligonių patalinių ir baltinių. Todėl, reikia rūpintis, kad baltiniai ir patalinės jų nebūti} skalbiami ir plaunami upėse, prūduose ir aplink šulinius. Suteršti ligonių baltiniai ir patalinės reikia pirma namie gerokai išvirinti šarme atskiruose induose, ir paskui tik- 4-o' '

x.:W;

tai leisti jie skalbti ir plau-jgiai taippat negerti van- . jo dens iš upių, prūdų, klanų — geriausia gerti atvirin- tas vanduo, kuris reikia lai- o kyti šaltoj vietoj, švariame išmazgoti inde ir dažnai mainyti. Atviliotame karštame vandenyje reikia mazgoti įvairus indai, kurie vartojama valgių virimui ir iš kurių vai

ti.. Ligoniui pasveikus, patalinės, kurios negalima įkalbti, reikia gerokai išvėdinti, šiaudai sudeginti, kambarys gerai karštu šarmu.Namiškiai, ’kur yra ligonis, o ypač tie, kurie prižiūri ligonį, o taipogi ir tie; j kurie ateina ji atlankytiJ ^oni‘b privalo atminti, kad ant jų Į rankų visuomet gali patekti dažniausia i i vusių ligonio mėšlo dalelių. Todėl, kad neužsikrėtus liga, jie privalo dažnai plauti sau raukas. Sėdant valgyti nė vieną kartą nereikia užmiršti numazgoti rankas su muilu. Taippat reikia neužmiršti ir apie kimo ir|gęS privalo tuojaus kreiptis buto švarumą. Jei yra ant j į daktarą, ir jei jis patars, vietos pirtis, reikia. į jas tai gulti į ligoninę. Juo grei- lankytics kas savaitė. Vai- • gįau bus pradėta gydyti širmieji daiktai reikia laiky-Įta ijga> juo lengviau ir grei-

dulkes slidžiu vaisių ir sunkių vai-

ti atskiroj vietoj ir rupinties, kad jie butu visuomet pridengti drobe.Dažniausia šita liga suserga tie, kurie turi sugadintus vidurius.Kadangi vidurių sugedimas dažniausia įsivyruoja del vartojimo nevisai gryno vandens, pertai reikia neužmiršti, kad šuliniai butų tinkamoj tvarkoj ir švarume, negerti vandens iš šulinio, kame vanduo drumzlinas ir supuvęs ritinys, ly-

Tolesniai reikia negerti degtinės, nevalgyti nenusir- giu. Jaigu visa, kas čia pasakyta, išpildysite, galite būti tikri, kad liga jums ne-Kaip elgtis susirgus kruvinąją.V i si i -p i rm i a u s i a, su s i r- 
čiau ji pereis.Jei ligonis neatsiguls į ligoninę, tai reikia jis namie paguldyti į lovą. Butas, kuriame jis guli, reikia dažnai vėdinti. Gulėti ligoniui geriausia yra ant šiaudų arba šieno, pridengtų iš viršaus švaria paklode. Paskui šiaudai ir šienas reikia būtinai sudeginti.Ligoniui nereikia davinėti tokių valgių, kurie erzina jo vidurius, kaip tai: bulvių duonos, valgių iš miltų, vaisių, nes liga eis 

sunkyn. Geriausiu valgiu jam yra minkštai išvirti kiaušiniai, sriubos iš ryžių ar miežinių kruopų, arbata ir kava.
RUSSIAN-AMERICAN LINE.

Tiesioginis plaukinėjimas tarp Russi- 
jos ir Amerikos didžiausiais geriau
siais ir greičiausiais. Russijos impe
ratoriškais paštiniais garlaiviais. Nau
ji, su dubeltavu šriubu.

RUSSIA — 16,000 tom).
KURSK — 13,500 tonų.

CZAR — 13.000 tonų.

I J Libavą 
i 11 dienu. 

Be persėdimu.

išplaukia.—

Rottcnlemii 
1 9 dienas. 

Be persėdimi;.

—Dažnai
—Pigiausios kainos.— 

Tolimesnėms žinoms reikia kreip
ties Įias:A. E. JOHNSON & CO.

Gen. Pas. Agentai «27 Broadway, New York. 
Arba pas ietinius autorizotus agentus.

CHAS. N. SMITH
Pritaiso

Szllumq, (>azą, Vandenį 
ir stogo blekes.

5107 S. Michigan avė., Tel. Oakland 3457 
Kes- 2103 S.State st., Tel. Calumet 1681

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

* * * *
* *

PROGA UŽDIRBTI
Vyras ar moteris gali uždirbti pa

iso valandomis $25 savaitėje. Daty- 
imo nereikia. Del 

kis
smulkmėm) kreip-

pas:
Lipman Supply
So. 5-th Ave.,27 House Dept.

, Chicago, Ill.

Tananevicz Savings Bank
Jonas M. Tananevičia - savininkas

3249-3253 South Morgan Street,

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 neatneštų. Tokie pinigai pas neišmokusį taupyti (čėdyti) neaugtų, bet tuojaus išdiltų.
Vien tik sutaupyti - sučėdyti - pinigai auga.Kada žmogus atidėdamas nors po dolerį kas nedėlia, sudės savo pirmą šimtinę, tai jis jau žinos, kaip sutaupyti antrą, jis jau žinos, kaip auginti savo pinigus.

■i ■

Taigi taupyk - čedyk - pinigus. Dek savo gyvenimo pamatą.Šitoj pačioj nedėlioj atnešk savo pirmą dolerį į musų saugią banką, pasiimk sau bankinę kningutę ir pradėk rupinties, kad tavo pirmoji šimtinė išaugtų. Kai rūpinsies, tai ji išaugs, kai taupysi, tai sutaupysi. Dėti pinigus reikia į saugią ir tvirtą banką.
Lietuviai šiandien neturi saugesnes bankos kaip TANANEVICZ SAVINGS BANK.Tananevicz Savings Bank yra išmintingai ir atsargiai vedama banka. Per penkioliką metų ši banka augo, kol išaugo į didžiausią lietuvių banką, ir šiandien visi atsargus lietuviai tiktai Tananevičiaus Taupamojoj Banko j laiko savo pinigus.

Jeigu esi atsargus, dek pinigus tiktai į TANANEVICZ SAVINGS BANK.MUSŲ BANKA PATARNAUJA ŽMONĖMS ŠITUOSE DALYKUOSE:DUODA čekių kningeles, su kuriais, tais čekiais, galite apmokėti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra geriausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių šiandien negali atsakančiai savo biznį vesti. PRIIMA pinigus taupymui ir moka 3 procentą metams. SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chica- gos mieste. PERKA ir parduoda namus ir lotus. ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus 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- fidavitus ir visokius kitus rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos konsulį, ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon. PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti. APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakandus ir tt. PERKA ir PARDUODA morgičius, suteikiant 5- tą ir 6-tą procentą.ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898 m., ir per teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į žymią instituciją. Todėl, turint kokius nors bankinius reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai išpildyti.J|^^ < f 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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Section Two.

Metai XVChicago, Ill. 4 d. Gruodžio (December), 1913 m.No. 49

Antroji Dalis.

CHICAGOS ŽINIOS
Ateivių laikraštininkai pro
testuos prieš priėmimą įsta
tymų ateiviams suvaržyti.
Pereitą subatą Chicagos 

ateivių laikraštininkai turė
jo LaSalle kotelyje užkandį, 
surengtą kongresmanui Sa
ba th’ui. Dalyvavo daugu
mos laikraščių atstovai. Lie
tuvių spaudą atstovavo S. 
P. Tananevičius, Kl. Jurge
lionis ir A. Olševskis.

Kongresmanas Sabath pa
sakė kalbą apie ateivijos 
dalykus. Jis nurodė, kad 
jau tuojaus, gal šią savaitę, 
susirinks kongreso komisi
ja apsvarstyti ir nutarti 
įstatymus sulyg ateivijos 
suvaržymo. Burnetto bilius 
guli tų įstatymų pamate. Iš 
komisijos bilius už dvejato 
savaičių eis į kongresą.“Ga
lima neabejoti”, sakė Sa
bath, “jog tas bilius taps 
įstatymu. Ateivija bus su
varžyta. Nemokantis skaity
ti ir rašyti nebus įleidžiami 
į Suvienytas Valstijas”.

Kad ir vilties nebėra lai
mėti, bet galima dar kovoti, j dalykų, žinotinų norintiems 
Reikia iš visų kraštų žmo-Į apsigyventi fanuose. Šitą 
nėms siusti pas savo kon- 
gresnianus protestus prieš 
Burnetto bilių. Tas gali da
ryti intekmės.

Ate i vių la ikrašt in inkai 
nutarė imties to darbo. Nu
skirta komisija sustatys 
protesto tekstą ir išsiunti
nės visiems ateivių laikraš
čiams ir įvairiausioms orga
nizacijoms, kad rinktą po 
protestu parašus ir kuogrei- 
čiausia siųstų savo kongres- 
manarns.

Vanagaičiui atvažiavus.
Pereitą savaitę pribuvo 

Chicagon p-nas Vanagaitis, 
Tilžės “Birutės” leidėjas. 
Pribuvo šion šalin reikalais 
laikraščio, kurs veik vienin
telis tėra gaivintojas aptir
pusią Prūsijos lietuvių. 
Laikraštis vis dar nėra at
sistojęs ant tvirtą koją ir 
reikalauja paramos prenu
merata iš kitur. Apart pa
rėmimo prenumerata, dabar
tės galima ir kitu budu pri
sidėti prie šio laikraščio pa
laikymo. P-nas Vanagaitis 
parduoda akcijas po $10. 
Tikimasi, kad po metų, ki
tą “Birutė” galės užsilaiky
ti iš prenumeratos ir apgar
sinimą kaip ir kiti laikraš
čiai. Todcl akciją pirkikai 
galės turėti jau šiokį tokį 
pelną.

Atgįjant lietuviams iš 
tautinio miego, atgįja bent- 
gi iš dalios ir prusą lietu
viai. Atgijimo ženklai mato
si ypač jaunosios kartos 
tarpe. Yra jau ten nemažai 
jaunimo, susitelkusio į dr- 
jėles. Tame jaunime visa 
viltis. Iš ją tarpo tikisi ir 
laikraštis “Birutė” parėmi
mo. Kol kas tas jaunimas 
priklauso nuo savo indife
rentišką tėvą ir tiesioginiu 
budu neišgali prisidėti prie 
laikraščio palaikymo arba nos dr-ja Padėkonės dienoj, 
atlikinėti kitokius didesnius1 lapkričio 27 d., buvo suren- 
tautos reikaluose darbus, y- gusi labai dailų muzikalį

pač kurie surišti su medžia
ginėmis išlaidomis.

Taigi pramatoma švieses
nė ateitis Mažojoj Lietuvoj, 
pramatoma geresnė ateitis 
“Birutei”.

Lietuviai pasigenda gerą, 
naują kalbėtojų. P-nui Va
nagaičiui atvykus, turime 
gerą ir naują kalbėtoją. To
dėl skaitlingai lankykimės 
į jo prakalbas. Apylinkių 
lietuviai ypač turėtų susi
nešti ir parsikviesti p-ną 
Vanagaitį. Taipgi akciją 
pirkimu privalome jam pri- 
gelbėti Dabartės adven
tams užstojus ir pasibaigus 
baliams ypač yra patogus 
laikas prakalbą surengi
mui.

Indomių dalykų apie Wis- 
consino farmas.

Chicago j e dabar lankosi 
Wisconsino valstijos imi
gracijos komisionierius, p. 
B. G. Packer ir skaito čia 
paskaitas apie Wisconsino 
farmas. Papasakoja indomių 

nedėldienį, gruodžio 7 d., 
skaitys paskaitą lietuviams 
Roselande Visą Šventą pa
rapijos salėje. Rodys taip
gi paveikslus. Paskaita pra
sidės 6 vai. vak. Įžanga vel
tui.

Padėkonės dienos vakaras 
ant Town of Lake.

Ketverge vakare, lapkri
čio 27 d., šv. Agotos moterių 
dr-ja ant Town of Lake bu
vo surengusi kepurinį balią 
Elijošiaus salėj. Buvo tai 
labai šaunus vakaras, prie 
dailios muzikės, jaunimas 
labai gražiai linksminosi. 
Apgailėtina, kad tarpe mu
są jaunimo atsiranda tokią, 
kurie lanko vakarus vien 
tik dėlto, kad sukelti kokį 
trukšmą, taip ir čia atsiti
ko. Keliatas vaikėzėlią pra
dėjo tarpe savęs stumdy- 
ties, ir paskui pradėjo peš- 
ties, kol ramesnieji neper- 
skyrė Įnirtusius kumštinin
kus. Vienas buvo su užmuš
ta akimi, kits su gerai ap
daužytu pakaušiu.

Šita yra pirmutinė dr- 
stė, kuri susitvėrė šioje 
miesto dalyje. Prie jos pri
guli kaip moteris, taip ir 
mergaitės, turi gana skait
lingą buri nariu, tvirtai sto- 

’ vi pinigiškai ir energiškai 
■imasi už darbo: josios sten
giasi, kad jųjų rengiami va
karai butų malonus del su
sirinkusiųjų, bet taipgi jos 
neužmiršta pasirūpinti, kad 
atneštų naudą ir dr-jos iš- 
dui. Kai-kurios vyrų dr-jos 
turėtą imti pavyzdį nuo 
moterią.

Rakieta.

šv. Onos dr-ja buvo suren
gusi šauną vakarą, Padėko- 

nės dienoj Roselande.
Roselando moterią šv. O- 

vakarėlį Strumilos salėj. 
Tarp daugelio žymią asme
nų dalyvavo programe p-lė 
A. Klimavičiūtė, p. A. Po
cius ir p. A. Aleksandravi
čius.

Pirmiausiai dailiai pa
skambino pianu mergelė O. 
Vilkiutė. Paskui gražiai dai
navo duetas iš pp. Pociaus 
ir Aleksandravičiaus. Po to 
Ig. Ivanauskutis pagriežė 
ant smuiko. Pasirodė ant 
estrados viena žymiausiąją 
Chicagos dainininkių, p-lė 
A. Klimavičiūtė. Malonu bu
vo klausyti šaunios daini
ninkės. Jos balsas gerėja ir 
tobulinasi. Jaunas vaikinu
kas, P. Frajeris, gerai pa- 
deklemavo Maironio “Mil
žinu kapai”. Sekė trio iš 
p-lės Klimavičiūtės, pp. M. 
Ritz ir Pociaus. Galop pasi
rodė choras, susidedąs iš 
jauną, gražiu mergeliu ir su 
gerais balsais vaikiną. Dai
navo triumfalinį maršą, “Aš 
už marią žiemavojau”, “Oi, 
tu Jie va” ir galop sekė him
nas. Tuomi ir užsibaigė dai
lus programas.

Šauniu programų gėrėjo
si labai skaitlinga publika. 
Vakaras užsibaigė šokiais.

Šv. Onos dr-ja gerai stovi 
ir turi daug darbščiu nariu.

Gražina.

Šv. Mateušo dr-jos baliuj 
susirinkusieji gražiai 

linksminosi.
Padčkonės dienoj, lapkri

čio 27 d., Freiheit Turner 
salėj šv. Mateušo dr-ja buvo 
surengusi dailu balią. Nors 
nariams buvo uždyką inėji- 
mas, bet keliatas ją neatė
jo. Nemažai buvo nenarių. 
Atsilankiusieji gražiai pa
sižmonėjo, pasilinksmino. 
Dr-jos nariai džiaugėsi, kad 
buvo daug svečią ir yra 
jiems labai dėkingi.

Mus dr-ja gerai gyvuoja 
ir nemažai darbuojasi. Išde 
turime virš $30.000, o narių 
yra virš 250. Velijame vien
genčiams susipažinti su mus 
dr-ja ir prisirašyti prie jos, 
o turėsite tvirtą paramą ne
laimėse ai ligoj. Ketinama 
pakelti įstojimo mokestį.

Narys.

Kanklininkai gražiai links
minosi Padėkonės dienoj.
Lapkričio 27 d., Padėko

nės dienoj, skaitlingi lietu
vių kanklininkai buvo susi
rinkę “Aušros” salėj. Sve
čią turėjo apie 50. Linksmas 
jaunimas klausė kanklią, 
dainą. Paskui guviai šoko, 
žaidė. Gražiai, linksmai lai
ką praleidę, išsiskirstė.

Moterią Baltos Lelijos kliu- 
bas turėjo balių.

Šis gražaus vardo kliubas 
buvo surengęs Padėkonės 
dienoj Meldažio salėj didė
lį balią. Buvo pakviesti da
lyvauti ir kiti kliubai. Susi
rinkimas buvo didelis ir 
viskas gražiai klojosi. Tik 
vienas vyrą kliubas nuo 
Bridgeporto padarė rengė

joms ir svečiams nemalonu
mą savo trukšmingais pasi
elgimais. Iš rengėją pusės 
viskas buvo gražiai atlikta. 
Kitais atžvilgiais balius nu
sisekė.

L. Teat. Kliubas “Lietuva” 
atvaidino didį veikalą.

Šis Kliubas Padėkonės 
dienoj statė sceųoj didį vei
kalą “Tarp dilgėliu rožės”. 
Yra tai šešių Veiksmų vei
kalas, perstatas įvairias lie
tuvių gyvenimo puses. Ja
me matome lietuvius, mylin
čius tikybą, tėvynę, gražiai 
visame užsilaikančius; tą 
matome Motiejaus Berželio 
šeimynoj. Antros rąšies lie
tuviai čia perstatomieji yra 
tie, kurie vietoj ką gero vei
kus, užsiima tik niekiško- 
mis kalbomis, jų platinimu 
tarp žmonių, apkalbomis ir 
tt. Trečios rąšies lietuviai 
čia perstatomieji yra viso
kie valsčiaus viršininkai — 
vaitai, šaltyšiai, kurie toj 
menkoj tarnystoj būdami 
paniekina savo brolius kai
mynus, statosi save augš- 
čiau už juos ir bleberiuoja 
tarp savęs rusiškai. Šiame 
veikale matai lietuvius tė
vynėj ir Amerikoj. Persta
toma, kaip čia lietuviai skęs
ta girtuoklystėj a’r kitose ne
dorybėse.

Atlošti tą vei talą, galima 
sakyti, gerai nusisekė. Žmo
nėms jis labai patiko. Ja
me yra ir nemažai juoką. 
Labai juokingoj piršlybos 
Lietuvoj ir vaitą varvalia- 
vimasi rusiškai.

Labai patartina šį veika
lą perskaityti kiekvienam. 
Taipgi labai patartina jį 
lošti. Yra smagus ir daug 
ko pamokinantis. But gerai, 
kad Ii. Teat. Kliubas “Lie
tuva” jį atkartotą. Galėtą 
dar labiau pasitobulinti ir 
po švenčiu galėtą atvaidin
ti.

Žmonių nebuvo labai 
daug. Mat, tą vakarą visose 
salėse buvo baliai, šokiai. O 
nekurie tą dieną dirbo ir 
nuvargę nėjo.

Sekantis Kliubo teatras 
bus gruodžio 28 d. š. m. Vai
dinta bus “Iš po budelio ka
lavijo”. J. J. Lietuvis.

Jaunų, Liet. Amerikoj T. 
Kliubo teatras, koncertas ir

. balius.
Šis Kliubas Padėkonės 

dienoj atvaidino dramą 
“Gadynės Žaizdos”, po lo
šimui dainavo Kliubo cho
ras, duetas ir buvo išpildy
ti kiti muzikaliai šmoteliai. 
Po to prasidėjo šokiai ir 
žaismės.

Lošimas, apskritai imant, 
gan gerai nusisekė. Tarnai
tės Nastės rolę vikriai lošė 
p-lė D. Grigaičiutė, o Vero- 
nės rolę pagirtinai atlošė p- 
lė J. Cemauskiutė. Iš vyrą 
pasižymėjo p. M. Juodis 
Turino rolėj, p. A. Motėj ti
nas tarno Tymotėjaus rolėj. 
Ir kiti neblogai lošė.

Koncertas irgi gerai nu
sisekė. Choras yra gerai 
prasilavinęs. Ypač malonu 
buvo žiūrėti ir klausyti, kuo
met B:gelių jauni vaikiukai, 
Karoliukas ir Juozukas, iš- 

pildinėjo įvairius gabalėlius 
— vienas ant smuiko, kitas 
ant piano.

Geru programų gėrėjosi 
nepaprastai skaitlinga pub
lika.

Nepasisekė socialistėliams.
Chicago Heights socialis

tu kuopa, susidedanti iš rub- 
siuvio, batsiuvio ir kito ko
kio ten siuvio, sumanė su
rengti vakarą ir atvaidinti 
kokį veikalėlį. Negi valios 
kad ir socialistai atvaidinti 
trise veikalą, kur reikalin- 
ga vienuolika aktorių, uos 
manyta buvo lošti “Pirmi 
žingsniai”. Taigi parsitrau
kė talkos. Nuspręsta lošti 
Padėkonės dienoj Vitkausko 
salėj. Viskas ėjo gerai. Bu
vo apgarsinimai išmėtyti su 
“Raukti, kur bėgi? — Nugi 
į socialistą teatrą”, parda
vinėta tikietai, o kurie ne
norėjo mokėti, tai uždyką 
duota, kaip pridera tik
riems socialistams. Paskir
toj lošimui valandoj žmonės 
ėmė rinkties salėn. Socialis
tai džiaugėsi pasipelnysią. 
Lošėjai nuėjo karčemon 
meškos skūrą pragerti. Tie 
beždžionių anūkai, kaip jie 
save vadina, manė, kad vis
kas bus gerai. Apleido artis
tai karčemą ir atėjo salėn. 
Jau netoli laikas, kuomet 
jau galima bus pradėti; tik 
štai kyšt trįs ar keturi dė
dės su kokiu ten raštu. 
Duoda vienam raudonkak- 
liui skaityti; tas paraudo vi
sas, kaip ir jo kaklaryšis. 
Mat, tas veikalas užginta 
lošti. Policiantai nuo estra
dos liepė žmoneliams tuoj 
išsinešti. Kilo barniai, išme
tinėjimai rengėjams. Reika
lavo pinigų sugrąžinimo. 
Bet policiantai išvaikė susi
rinkusiuosius ir buvo po vi
sam. Taip tai ir užsibaigė 
tas garsus teatras.

Ten buvęs.

Pagelbės moksleiviui.
Lietuviu kolionijoj prie 

18 ir Union gat., gyvuoja 
dr-ja, vardu Gvardija Lietu
vos karaliaus Mindaugio No. 
1. Ji laiko savo susirinki
mus po No. 1750 S. Union 
gat. Tikslas dr-jos yra su
teikti pašelpą savo nariams 
ligoj, išmokėti posmertines 
ir platinti tarp nariu apšvie- 
tą. Tam tikslui yra įsteigtas 
ir gvardijos kningynėlis, ku
riame randasi 256 egz. viso
kio turini i kningą. Kningos 
duodama veltui skaityti kož- 
nam nariui. Praėjusiame 
mėnesiniame susirinkime 
gvardija nutarė paliuosuoti 
nuo visokią mokesčių ir ki
tokią privalumą narį, Sta
nislovą Dargužį, kuris yra 
moksleivis, jis yra North
western universitete, tei
sią skyriuj. Tokiuo budu 
nors iš dalies suteikia pa
lengvinimą, kurs, kaipo ne
turtingam moksleiviui, šiek 
tiek reiškia. Gvardija paro
dė savo užuojautą, kad ji 
pati, nors yra neturtinga, 
bet kiek išgali remia savo 
narį, einantį į mokslą.

Linkėtina butą, kad 
Gvardiją pasektą tame at
žvilgy j ir kitos dr-jos 4 ir 

remtą kokius joms pažįsta
mus jaunikaičius, einančius 
į mokslą. Tik reikia žiūrėti, 
kad šelpiamasis butu doras 
vaikinukas, iš kurio galėtu 
tikėtis, kad. išeis naudingas 
lietuviams žmogus.

Ludkią Jonas.

Labai gražios be svaigalų 
vestuvės.

Pereitą savaitę, seredoj, 
atsiliko aut West Side pa
vyzdingos vestuvės. Jauna- 
vedis buvo p. Rapolas Zau- 
ra, nuotaka p-lė Viktorija 
Likpertaičiutė. P. Zaura y- 
ra žymus veikėjas, darbuo
jasi, kiek gali vietinėse dr- 
jose, Yra doras, blaivus vy
ras, geras tautietis. Vestu
vėse nei lašo svaigalą nebu
vo. Linkima meilingo sugy
venimo.

Mirė senyva lietuvė.
Pereitą savaitę, seredos 

vakare, mirė Uršulė Širaus- 
kienė. Gyveno po No. 1616 
So. Halsted st. Amerikoj iš
gyveno apie 12 metą. Naš
lavo apie šešis metus. Tu
rėjo 60 metą. Sirgo 10 savai
čių. Buvo apsidraudusi Met
ropolitan apdraudos kompa
nijoj. Paėjo iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Kelmės mies
telio.

at-Lietuvių kningynas 
sidarė.

Spalių mėnesio pabaigoj 
š. m. priešais Apveizdos 
Dievo bažnyčią, po No. 1815 
Union avė., atsidarė lietu
vių kningynėlis. Esti atda
ras kasdien nuo 7 iki 10 vai. 
vak. Yra gerą įvairaus tu
rinio kningą ir visokią laik
raščiu. Liko įsteigtas ačiū 
pastangoms keturių dr-ją — 
Palaimintos Lietuvos, Liuo- 
sybės, Chicagos L. P. Kliu
bo ir Simano Daukanto T. 
J. Kliubo. Dar kitos žada 
prisidėti. Atsiranda ir tokią, 
kurios skaito tą įstaigą ne
reikalinga. Mat, yra tokiu, 
kurio nepermatomose pa- 
tamsėse braido ir jas pamė
go taip, kad nenori nei bris
ti lauk iš ją.

Nekuriu Chicagos lietuvių 
gerumas.

Nesenai teatvykau Chi- 
cagon. Pirma gyvenau ne
dideliame dailiame mieste, 
nelabai toli nuo Chicagos. 
Atvažiuodamas šin dideliu 
miestan galvojau, kad ne
bus sunku darbas gauti, 
nes miestas didelis, lietu
vių daug, o net ir bosų lie
tuvių yra. Taigi per savų
jų tarpininkystę ir tikė
jausi darbelį gauti. Pasisekė 
surasti bosą-viengentį. Tas 
man pasakė ateiti vakare 
pas jį, į jo saliuną. Nuėjau 
vakaro jo smuklėm O šis 
manęs nepažįsta. Kur jis 
pažįs žmogų, kurs nevarto
ja svaigalu. Nusimaniau, ko 
reikia. Pasiskolinęs fundi- 
nau. Praleidau apie $10. 
Darbo nėra. Vėl fundinu, o 
darbo kaip nėra, taip nėra. 
Įsiskolinau ir darbo nega
vau. Kokią tik sukčių nėra. 
Lietuviai, tolinkitės nuo to
kią laidoką.

Chicagos berniukas.

Domai atstovų Chicagos j 
Lietuvių Dr-jų Sąjungos.
Sulyg Sąjungos valdybos 

nutarimo ir įgaliojimo ma
nęs sušaukti visą atstovą 
susirinkimas, šiuomi pa
skelbiu, jog ('hicagos L. 1). 
Sąjungos atstovą susirinki
mas Įvyks pėtnyčioj, 8 v. v. 
gruodžio 5 d. š. m. “Aušros” 
svetainėj, 3149 So. Halsted 
st. Visi atstovai (’hicagos 
lietuviu draugiją įgaliotieji, 
dalyvavusieji pirmame Są
jungos seime 1912 m., priva
lo pribūti minėtai! susirinki
mai! pažymėtame laike bei 
vietoj apkalbėjimui Sąjun
gos reikalą, bei nužymėji
mui dienos antram Sąjun
gos Seimui.

Už rast. P. Butkus,
Ch. L. Dr. S., vice-pirm.

Randolph gatvė ingriuvo 
astuonias pėdas.

Pereito utarninko vaka
re, 10:30 v. ištiko nepapras
tas dalykas, kurs nustebino 
visus. Tarp State ir Wabash 
avė. Randolph gatvė ėmė 
leistis žemyn.. O tuo tarpu 
daugybės žmonių buvo išė
ję iš teatru. Slinko žemyn 
palengva. Žmonės persigan
do ir manė, kad čia pat sto
vintieji milžiniški namai — 
Masonic Temple ir Fieldo 
krautuvė grius. Vienatis rū
sys po Fieldo krautuve pri
sipildo purvais.

Nerviška baimė.
Kartais keistas jausmas 

baimės mus apima. Jo mes 
negalime išaiškinti, nes mes 
žinome nesą pavojuj.. Tai 
paeina nuo kokio nors truk- 
dėsio virškinimo organuose. 
Tame atsitikime reikalinga 
pilnas vidurių išvalymas. 
Kūnas turi pasiliuosuoti 
nuo pašalinių daiktų, bet 
reikia žiūrėti, kad nepaken
kus kokiems organams. Ge
ras yra čia vaistas Triner’s 
American Elixir of Bitter 
Wine. Jis veikia ūmai ir 
duoda geras pasekmes skil
vio, kepenų ir žarnų nega
lėse, nerviškume ir kraujo 
nevalume. Aptiekose. Jos. 
Triner, 1333-39 So. Ashland 
avė., Chicago, III. Nelaimin
guose atsitikimuose kartais 
geras linimentas reikalin
gas. (iali laikyti pas save 
Triner’s Linimentą. Jis 
stiprus ir gerai veikia.

Dailus reginys.
Didi vynuogynai, kalne

liais apsupti, traukia akį 
kiekvieno gamtos mylėtojo. 
Sultingi Europos ir Ameri
kos vaisiai patogių merge
lių inteikti yra ir gardus ir 
maistingi. Kalnuose ir miš
keliuose randama kvepian
čios medikalės žolės ir šak
ius, kurias apsukrus chemi
kai sujungia su vynu į Tri
ner’s American Elixir of 
Bitter Wine, gerai žinoma 
šeimininė gyduolė. Tą pa
rodo Trinerio sieninis ka
lendorius 19.14 metams. Iš
siuntinėjamo gavę 10c.; 
siųsk adresu Jos. Triner, 
1333-39 So. Ashland avė., 
Chicago, Ill.

49—50—51.
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1 Elektriški Pianai | 
+ Tai yra puikus daiktas tie elekt- 4 
Ž nski pianai. Ir nemokantis gali .į, 
X groti. Pigiai ant išiuokesčio ir už 
X gyvus pinigus juos galima nusi- + 
Ž pirkti pas +
Į H. PASCOL5NI, J 
+ 2057Sheffield Ave. Chicago. +
+*$*4**5**W •i,*iMi*,5,»5*«J**2**fr*$4,J,*W*$*‘2**I,*2*

BEILIO BYLOS ATBALSIAI. nomas 'rašytojas Geinė pri
ėmęs krikščionybę kaip 
priešininkas, kuris imąs

************************* K * "
* Telephone Yards 687
| DR. G. M, GLASER, į
* 314t> S. Morgan St., Chicago, Hi. i
4f #» Pranešu visuomenei, kad aš esu #
5 seniausias gydytojas ant. Bridge- jį 
% pono, praktikuojant 21 metus. Vi- į
* sus ligonius stengtsiuosi užganė- 4 

dinti sąžiniškai ir esu visuomet *
* ant pareikalavimo dieną arba nak- %
* t į. Esu specialistas liJose vaikų,
J moterų ir vyrų. Taipgi darau į
* visokias operacijas. 5
*

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

lietuvį reikalus.
20RAUGAS” atsieina uratams $2, puse! m. $1 
Užsieniuose metams $3, pusei metu M.50 

Rašydami laiškus adresuokite 
DRAUGAS PUB. CO. 
2634 W. 67tli St. Chicago, III.

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago
Tel. Yards 502 JOS. J. R0ZH0N pard.

$7.00 už $2.98

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

Garsioji' Beiliu byloje Kl
eve, kurioje, kaip žinoma, 
Beilis buvo paliuosuotas, 
teisme liudijo kun. J. Pra
naitis. Taškento parapijos 
klebonas. Jis savo pasakoji
mais tikrino, kad žydai var
toji) krikščioniu kraują.

štai jo nulėmus pasakoji
mai teisme:

Kas yra talmudas? Tal
mudas tiesioje žodžio pras
mėje — mokslas ir padavi
mai. Tas surašytasai moks
las išpradžios buvęs tik pa
davimuose. Žydu nuomone, 
kada Dievas apreiškęs jiems 
savo valią, tai Moizė kai-ką 
surašęs, bet daug kas buvę 
nesurašyta, palikę vien pa
davimuose. Tik paskui, ė- 
mus žydams aiškinti Švent
rašti, dar Kristui negimus, 
tie aiškinimai, remiami anų 
padavimu, buvę užrašomi 
ant atskirų lapei inkų. Vė
liau tuos lapeliukus pradė
ję rinkti vienon krūvon ir 
tai davę pradžią Talmudui, 
tariant, pirmajai jo daliai — 
Mišnai. Mišna vėl pradėjusi 
aiškinti ir rinkti tuos paaiš
kinimus krūvon, ir tasai 
Mišnos aiškinimas buvęs 
pavadintas Gemara, tariant 
papildymas ir patobulini
mas. Mišna buvusi sustaty
ta II-jam amžiuje Kristui 
gimus, o Gemara — VI-j am. 
Vėliau pradėję vėl rinkti 
krūvon tuos paaiškinimus, 
kurie buvę nepatekę į mi-

je tvarkoje. Talmudas — di- 
deliausias veikalas, jis yna 
kaip ir kokia enciklopedija 
žydams, kalbama tenai apie 
visa. Kitataučiai, ypač 
krikščionis, Talmudo baisiai 
neapkenčiami. Apie pati 
Kristų Talmude mažai kas 
pasakyta, bet tai aišku del? 
ko: žydai tiesiog vengę mi
nėti Kristų, kuris buvęs jų 
puolimo priežastimi. Tečiau 
Talmudas minis Kristų, tik 
kitais vardais Ji vadinąs. 
Senuoju įstatymu žydai ga
lėję naikinti Amalūkitų ir 
kitas stabmeldžių tautas. 
Talmudas visa tat pritaikęs 
prieš krikščionis. Kuomet 
del to buvo kilę žyduose abe
jojimai, Maimonidas aiškiai 
pasakęs, kad visi krikščio- 
nįs tokie pat esą stabmel
džiai. Talmudas ginąs minė
ti Kristaus, Dievo Motinos 
ir šventųjų vardus, vadinda
mas juos kitaip. Krikščio
nių įsakyta vengti; neturėti 
su jais jokių santikių, vi
saip stengtis jiems pakenk
ti ir visai juos išnaikinti. 
Krikščionių naikinimas, tai 
vyriausiasai žydų-talmudis- 
tų tikslas. Visos žydų mal
dos, visi jų darbai nukreip
ti į tai, kad vėl laimėtų Iz
raelis ir krikščionių valdžia 
pražūtų. Žydas, kuris ne
kenkiąs krikščionims, net 
nelaikomas geru žydu. 
Krikščionių užmušimas vie
nintelė Dievui tinkama auka

Viso labo ’■ $7.00'
Visus šituos daigtus atiduodame už 
$2.98 vien todėl, kad norime ap
skelbti savo bizni. Nesiųskite pi
nigų, kol negausite daigtų. Jeigu 
jie nebus tokie, kaip sakome, su
grąžinkite juos mums atgal musų 
kaštais. Rašykite šiandien. ši 
proga yra tik trumpam laikui. A- 
dresuokite.

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

Depart. 13.

lietąsias kningas — tie pa- nuo tų laikų, kaip sugriauta 
aiškinimai pavadinti Kol Jeruzalės bažnyčia. Talrnu- 
Siforim. Visa tai ir sudarą Idas leidžiąs naudoties visais 
Talmudą. Paskui tą Talinu- įrankiais ir budais, kad tik 
dą .sutvarkęs mokytas rabi- daugiau pakenkus krikščio- 
nas Maimonidas, 16-jam gi nims; apgavimas, melas — 
amžiuje išėjęs Talmudo su- visa tai leistini dalykai. Lei- 
trumpinimas, pavadintas džiama net priimti krikščio- 
Šulehan-Aruch. Toji knin- uių tikėjimas tam tikslui, 
ga turinti pas žydus tokią Buvę ir esą tokių atsitikimų.
reikšmę, kaip pas mus Ka- kad žydai priima krikščio- 
tekizmas, ir jos turį prisi- nybę ne iš įsitikinimo, bet 
laikyti visi žydai. tik tam, kad likę krikščio-

Talmudas, nors ir buvęs nimis, daugiau kenktų 
tvarkomas Maimonido, esąs krikščionybei. Žydų tautos 
vis dėlto sutaisytas nekokio- historikas Grcc sako, jog ži-

rankon priešininkų Vėluvą, 
kad juo tikriau juos pražu
dytų. Toje pat prasmėje bu
vo leidžiami ir kiti, vėlesni 
žydų mokslo aiškinimai, iš 
jų labiausia žymi Kabala.

Kas tai yra Kabala? Tai 
beveik tas pats, ką ir Tal
mudas, tiktai Talmude esą 
padavimų, o čia vien jų 
mokslas. Sako, jog Kabalos 
išmokinęs Moizę pats Die
vas Sinajaus kalne, tiktai tą 
mokslą perdavęs tautai ne 
Moizė, bet Aaronag. Surašy
ta Kabala buvusi tečiau tik 
III-jam amžiuje Kristui gi
mus, bet galutinai sutvarky
ta buvusi ji tik XII—XIII 
amžiuose. Kabalos santikiai 
su Talmudu maž-daug tokie 
kaipo dogmatines teologijos 
santikiai su morale teologi
ja. Kabala tai kaip ir siste- 
matizacija to, kas Talmude 
tik šiaip minima. Kabalos 
pamatas — panteizmas. Ka
balos" mokslu, dieviškumas 
perėjęs į žydų sielas, bet 
kai-kurios dieviškumo ki- 
birkštįs patekusios ir į ne 
žydų sielas; tos tai kibirkš
tis ir laukiančios jų paliuo- 
saviino. Žydija esanti kaip 
ir riešuto branduolys, o ki
tos tautos — kevalas. Kad 
branduolys butų paliuosuo
tas, reikia kevalas sudaužy
ti. Žydi jos paliuosavimat 
pasiekiamas gerais darbais 
ir aukomis; tokie geri dar
bai, tai ne-žydų užmušimas 
kadangi jų užmušimu pa- 
1 mosuojamos tos dieviško 
sios kibirkštįs, netyčia pa- 
kliuvusios i ne-žydų sielas. 
Tų kibirkščių paliuosavi- 
mas, vadinas, ne-žydų už
mušimas, pagreitinąs Mesi
jus atvykimą — Mesijas ne
ateisiąs, kol nebusiančios 
paliuosuotds visos tos ki
birkštis.

Kabala skiriantis į dvi 
dali: teorijos ir praktikos. 
Žodžiai rašomi Kabaloje 
skaitlinėmis. Tą būdą pasi
ėmė sau iš Kabalos ir maso
nai. Kabalos ženklas — va-

dinamoji Salemono žvaigž
dė, sudėta iš dviejų trikam
pių. Vieno spalva balta, ant
ro — juoda. Tų dviejų var
sų sujungimas buvęs pava
dintas — lex mosaica — 
Moizės įstatymai. Nuo to ki
lęs ir dailės žodis — moza
ika.

Toliau kun. Pranaitis pa
rodo, jog 1) Talmudas lei
džiąs vartoti kraują, suvirin
tą ir kaipo vaistą; 2) jog žy
dai, norėdami gauti kraujo, 
badą, bet jukino budu ne
pjauną; 3) sugriovus Jeru
zalės bažnyčią žydai nebetių 
ri kitų aukų, kaip tik krikš
čionių užmušimą; 4) apie 
Šventraštį Kabala sakanti, 
jog esą galima aiškinti jį ir 
kitaip, ne vien kaip parašy
ta; 5) Kabala ir Talmudas 
Įvedę daugelį burtų žydų 
’yveniinan, kadangi Talmu
de buvę surašyti visi burtai, 
į kuriuos Kristaus laikais ti
kėję ir vartoję; 6) Talmudo 
ir Kabalos aiškinimu “seir” 
—ožys ir “seir” — rymie
tis (ne-žvdas) esą vis viena; 
7) skaitlinė 13 esanti pas 
žydus šventa: 13 buvę žydų 
giminių, 13 mokyklų Meso
potamijoje, 13 žvakių seno
sios bažnyčios liktoriuje, pa- 
galiaus Kabalos budu, skait
inė 13 randantis šventajam 
žydų žodyje “echod” — 
‘vienas Dievas”, kurį mir- 
lami taria visi dievobaimin- 
,i žydai; 8) dūšia drauge su 
irauju išeinanti iš žmogaus 
Kimo, pasak Talmudo ir Ka
balos, iš kaklo; 9) nužudyti 
iž tikybinį fanatizmą žydai 
skaitomi esą, kaip kokie 
kankiniai ir žydai meldžią- 
sįs į juos, kaip į didžiausius 
šventuosius; 10) neochasi- 
lizmas kilęs, kuomet Tal

JUSU NAMUOSE 
ebiwi r m h wn—
Visados turėtų rastis zopo'stos gerėšnes degtines, 
kaipo dėl priėmimo savo pažystamų arba drau
gų ir dėl apsisaugojimo nuo ]igų kiekvienas gy
dytojas velija Handmcsome Bourbon, Riebus, 
skanus, švelnus.. Labai tinkanti arielka šeimy
nom. Pasimkit butelį namo šendie. Gaunamas vi
suos geresuiuos saliuuuos ir pas:

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

Turime visokios degtinės iš kitų žemių. Teisin-Degtine ir Vynas.
Degtinė ir vynas parduodama už 

čieuią, kokia moka siliuninkai.
SCHREIBER BROTHERS CO.

Keturios sankrovos:
1106 S. Halsted St.
14-tos gatv. ir Newberry Av. kamp.
1204 Blue Island Ave.
3235 W. 12th St.

PASISKOLINK PiN^U,
PIRK NAMUS, 
APSAUGOK NUOSAVYBE

nuo ilgines
Senoj įstaigoj, gyvuojat), nuo 1898 m.

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

Tel. Canal 26. Money orderiai.

t J

Acme Gem kaip Deimantas

H
 ACME GEM nėra 
padirbtu kad nu
rodytu kaip dei
mantas. bet yra 
tikras akmuo kuri 
pereina kritisz- 
kiaust egzaminą" 
mojimą, kaip ir tik
ras deimantas. Su 
juo gali pjauti stik- 

' lą ir jisai ugnyj ga- 
i; būti degintu, ir 

r \ ■ per savo dideli kie

tuma užlaiko žibanezius spindulius ant vi
sados. Mes per trumpa laika prisiusime 
inotęriSzka arba vyriška čysto aukso žiedą 
su *2 karatu Acme Gcm, C. O.. D-. tani ku- 
ri§ prisius mums $3«oo. Priėmęs žiedą 
egzaminuok visaip jei nerasi tokiu kokiu 
inesšakom. šugražinJt musu kasztu» ir mes 
sugražinsime jums inmoketus pinigus.
rPlftcziau norinti žinoti apie Acme Gem 

rašgykit mums, mes prisiusime Katalioga 
už dyka.

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

"S'. • ?
ILLAS MEH QE5TI2OVIKG A BRIPGE] 
Fl NEARCHIHUAHUA®^”-

šis vaizdas parodo, kaip Meksiko revoliucionistai dinamitu naikina traukinius ir 
geležinkelių tiltus.

mudas ir Kabala buvę kuo- 
labiausiai pražydę, tai jų 
vaisius; 11) historija minin
ti daugiau, kaip 200 krikš
čionių užmušimų, del kurių 
žydai buvę kaltinami; 12) 
visa, kas Talmudo buvę pa
rašyta apie stabmeldžius, 
visa tai pritaikinta ir prie 
krikščionių; 13) žydų tikė
jimo kningose nesą nurody
mų, kad žydai turį žudyti 
krikščionis, bet žydai turi 
dar slaptuosius padavimus 
ir tasai įsakymas taippat 
esąs laikomas slaptoje; 14) 
Šventraštis dabartinių žydų 
žemiau statomas už Talmu
dą; dabar žydams įstatymas 
ne Biblija, bet Talmudas, 
ypač jo aiškinimas Gemara.

Pagaliaus į paskutinįjį 
klausimą, ar esą nurodymų, 
kad Audrius Juščinskis bu
vęs užmuštas žydų jų tiky
biniais tikslais, kun. Pranai
tis atsako, jog tiesių nurody
mų nesą, išskyrus tik tas 
13 durtinių žaizdų smilki
nyje.

Toliau kun. Pranaitis sa
ko: jaigu pas mus, krikščio
nis, atsitinka koks nors iš- 
gama-piktadarys, tai niekas 
iš musų jam nepritaria; lai 
pats už save atsako ir ki 
tiems jo prasikaltimai lai 
nebūna užmetami. Pas žy
dus gi, užmetus kokį prasi
kaltimą kuriam nors vienam 
žydui, už jį stojanti visa žy
dija ir žydai neleidžią jo iš
skirti ir prikergti prie ko
kios nors sektos. Taip Sara
tovo, taip ir kitose bylose 
tvirtinama, jog tai esanti ne 
atskiro žmogaus, bet visos 
žydų tautos pasmerkimas. 
Visi žydai, kurie nieko net 
(Pabaiga ant 13-to pusi.).

A J Jureviče ^i,s Pardavimas. Parduodam Cliicagoj ir po ki
tus miestus. Prisiųskite orderį per laiškų o mes

LIETUVIS Pardavėjas '’statysim tokį tavorų kokio reikalausite.

1)U-KAKT NEDELINIS LAI^AŠTIS

“SAULE“
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

Išeina tas utarninkas ir pelnycia.
------------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA:--------------------AMERIKOJ [ meta.ms t$2-=?..(pusei matų $1.25

KTTPOPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-JLUHUrUJ (joj jr Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South Ali., • Mahanoy City, Pa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ £2
Laivakortes atpigo.

Iš krajaus tikietas per vandenį nuo Rotterdam©, 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 r - ■» ■ > • ■ ’ . ...
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PIRKITE ŠITUOSE STORUOSE
Visi žemiau surašyti storai pardavinėja tavorus pigiau kaip kitur

Sitų storų turite nepamiršti ypač prieš KALĖDAS.
APTIEKOS.

ATSAKANTI APTIEKA.
H. M. BISCHOFF

Aptiekorhis.
1900 S .Halsted St. Chicago.
Telef. Canal 375 ir 114

GERIAUSIĄ SIUTĄ JUMS 
PASIUS. 

JOHN KUBACHKA 
Specialistas siuvėja 

1916 Canalport Av., Chicago.
Valymas, dažymas, presavimas ir 

taisymas.

Fotografijų, kas nori gerų, tas 
eina trauktus pas

A. VOITKEVIČIŲ 
Pirmos klesos 
Fotografistas.

636 W. 18th st., Chicago, Ill.

Kur-gi bus gerians pirkties Kalėdoms 
prezentu.
Jeigu ne senoj

LIETUVIŠKOJ APTIEKOJ 
LESZCZYNSKIO,

3337 S. Morgan St. Chicago, Ill.
Reoeptai geriausia išpildomi. Pilna 

visokiu vaistu.

PIRKLYS SIUVĖJAS.
A. EPSTEIN.

809 W. 19th st., Chicago, Ill.
Atlieka visokius siuvėjo dar

bus, valo, dažo, presuoja ir tai
so vyru ir moterų drabužius.

Pirmos klesos drabužių sankrova 
BROLIAI PLUCINSKIAI

1126 Milwaukee avė.
Chicago, Ill.

Vyrą galanterija, skrybėlės ir batai.

Z. K. URBANAVICZIA
4652 S. Ashland Avė.

SŪRIŲ, LIETUVIŠKŲ SŪRIŲ!
Apreiškiam visiems tautiečiams, 
kad mes padarom seno krajaus 
mados sūrią. Pardavinėjam j vi
sas mėsinyčias ir grosernes Chi- 
cagoje, o taipgi ir i kitus mies
tus. Kas reikalauja, tegul krei
pias pas.

J. PANKOWSKI
2024 Canalport avė., Chicago

Atsankiausias Lietuviškas
ANT TOWN OF LAKE 

FOTOGRAFISTAS

Liaukis mokėjęs augštas čienias 
už mėsą ir groserija, eik j 

krautuvę 1743 S. Halsted 
St. ir nusipirk geriausios 

mėsos už žemiausią čie- 
nia.

F. ANTONIO PIRAGINE
Meat Market & Groceries

1743 S. Halsted st., Chicago.

P. K. BRUCHAS
Laikrodininkas ir Jubilerius

3248 S. Morgan st., Chicago.
12 mieros gold filled 20 metą 

gvarant.
7 a km. Elgin laikrodis už 

$10,00.

Instrumenati, britvos, žirklės, 
lenktiniai peiliai ir visokios ne
šies galvanizuotą geležies išdar- 
bią, guterio ir dūminiu daiktą 
gausite pigiai pas

FRED LODDING
1729 S. Halsted st., Chicago.

Ar makale Anglišką kalbąFw

Didžiausia

APTIEKA 
B. Zaleski,

4645 S.Ashland Ave.Chicago.
Papirosai, cigarai, 

pypkės, rusiškas tabakas, 
gvarantuotos britvos 
ir maldakningės.

Kalėdoms dovanu gausi pas

Drapanos, skrybėlės, batai.

MUZIK. INSTR.
STORAS

SMUKAI, HABMONIŠKOS.
Visokiausi muzikaliai instrumentai. 

Speciališkumas — pigiausios kainos. 
1909 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

Pavalgyti reikia ir Kalėdą ir 
ne Kalėtu dieną. Tą dalyką ap
tarnauja
SALLEDAN & KARALES
1802 S. Halsted st., Chicago.

DEGTINĖ IR VYNAS

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Jeigu Tamsta nori tikrai geru 

gyduolių ir nori būti užganėdin
tas ir už pigią kainą, eik pas

HIRSCHFIELD Aptiekorią. 
Canalport Av. ir Jefferson St.

Chicago.
Pirkite Kalėdoms dovanu 

Lietuviškoj Aptiekoj.
POSZKOS APTIEKOJ.

3121 S. Morgan St. Chicago, Ill. 
Geriausiu perfumų, saldumyną, gro- 
matoms popieros ir daug kitą daiktu. 

APSIMOKĖS jumT ateiti ir pa
matyti musu aptiekę. Ji yra 
naujausio intaisymo. Cienios že
mos. Receptai speciališkumas.

1400 S. Jefferson St.
kampas 14-tas gtv.

RECEPTAMS IŠPILDYTI 
Aptiekorius 
S. B. KATZ

1040 W. 12th St. Chicago, Ill 
Telef. Haymarket 3992.

Pa etos stotis. Pinigu siunt imas.

Šliubinės dresės speciališkai 
padaromos.

Grossman & Bergman
Išdirbėjai.

drabužių, siutų, sejonų ir kailių.
1335 So. Halsted st.,

Chicago, Ill.

Muzikalų instrumentų visokiau
sios rūšies parduoda

J. OLOWECKI
3251 S. Halsted st., Chicago.

(Prieš Olsewskio banko)
Taipgi taisome siuvamas maši
nas ir smuikus. Kiekvienas dar
bas gvarantuojamas.

DEGTINĖS KALĖDOMS, 
pigiai jums parduos

K. ir P. VAITIEKŪNAI
Dailus Saliunas.

3111 S. Halsted st., Chicago.

Groseriai
Turime visuomet šviežio 
sviesto, geru kiaušinių, vi
sokiai sūrių, taipgi bulvių, 
burokų, svogūnų ir kitokių 
daržovių.
Turime taipgi visokių vai
sių, kokių tik norite.
Geri tavorai pigiausiomis 
dieniomis.

ATEIKIT£ }?AS
JONĄ ANIOLA IR SPK.

845 W. Randolph St., Chicago.
Kalbame Lietuviškai. Tel. Monroe 4514

® šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 
pat symu: Vienatis Sava Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtiniu Amerikos Valstybių Piliečiu. Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS dėl išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžjus._ <JJi- 
?ii yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
taškui angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. Toliaus seka 

Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. <Jj Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. 4J Pagalios tal
pinusi trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. <J O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jngtinių AmerikosValstybių Piliečiais. «J Kiekvienas lietuvis atvy
kęs j šitą sali privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
'knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

/Kaina popieros apdaruose......................$1.25
Gražiais audimo apdarais....................... $1.50
Užsisakant “Rankvedį”, reikia drauge ir pinigus siųsti per pačto Mo

ney Orderį arba registruotam laiške adresuojant šitaip:

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

Užsirašyk “KATALIKĄ” 
Didžiausias Lietuvių Laikraštis Pasaulyj.

BATAI

DIDIS ATPIGINIMAS BATŲ 
KALĖDOMS.

$3.00 vertės vyriški ar moteriš
ki batai speciališkai tik už $1.98 
$4.00 ir $5.00 vertės vyriš. ar 
moteris, batai tiktai už $3.00.

Taip pardavinėja dabar
WARSAWSKY’S

Pasitikėtinas Batų Storas
1341 S. Halsted st., Chicago.

Smuikas taiso ir parduoda ge
riausias dalyko žinovas musą 
tautietis

J. J. STASULIANIS 
3231 S. Halsted st., Chicago. 
Čia galima gauti visokiausią mu
zikos instrumentą.

Vyno ir degtinės Kalėdoms. Čia 
jau labai didelė svetainė susirin
kimams ir veselijoms.

PETER A. PALLULIS
1749 S. Halsted st., Chicago.
Telef. Canal 4995

ĮVAIRUS DALYKAI

PIRKIT PRESENTUS ŠIAME 
STORE

LAIKRODŽIAI IR 
ŽIEDAI.

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

kainomis.

Antanas Kosmovskis,
SAVININKAS.

Geriausiu vaistu visokioms li
goms išgydyti galite gauti iš vi
su atžvilgiu pirmos klesos.

SASSO APTIEKOJ
1725 W. 18th Street, 

tarp Paulina ir Wood str.
Receptas išpildome labai 

rūpestingai.

KALĖDOMS VISOKIAUSIŲ
PREZENTŲ.

Visokiu vaistu ir visko, kas 
aptiekose randasi, geriausia pirk- 
ties.

J. D. Maliszewskio
APTIEKOJ,

4552 Ashland Ave., Chicago.

KALĖDOMS BATŲ, 
ČEVERYKŲ. 

pigiausiomis kainomis parduoda 
M. KARA

1919 S. Halsted st., Chicago.
Rink musų kuponus.

Čeverykus parduoda ir taiso 
atsakančiai, labai pigiai ir pagal 
visokių madų

JONAS BALTAKYS
3138 W. 38th st., Chicago.

KALĖDOMS DOVANĄ!!
O. IWASHEWICH 

Pardavinėja batus, kaliošus, rū
bus, visokius mažmožius, vyrų ir 
jubileriją.

3332-34 So. Morgan st., 
geri- batai”

Geriausius batus, didžiausią pa
sirinkimą, visokiausių madų ba
tus gausi pas

KAPPER
18th ir Wood sts., Chicago.

DRAPANOS FOTOGRAFIJOS.

JAU KALĖDŲ DOVANOS

par vežtos Į mano krautuvę.
Gerbiami Tautiečiai! atkreipkite 
atydą. kad pas manės galite 
gauti visokią gerybių ir prieina
mos kainos. Su godone.

K. MIKALAUSKAS
3222 S. Morgan st., Chicago.

1708 S. Halsted st., Chicago.
Mes turime didžiausią pasirinki
mą. visokiausiu Šventėms reika
lingu daigtu ir parduodame pi
giausia.
Visokiausios naudingos dovanos 
Kalėdoms.

1741=1743 W. 47 St. Ties Hermitage Ave
ČIA KELETAS PAVEIKSLĖLIU RODO KAS DABAR 

GALIMA PIGIAI PIRKTI.

RUBAI geriausia yra nusipirkti 
pas

SAM SPRINGER
1816-1818 S. Halsted St. Chicago

Sulig naujausiu madą vyrą 
drapanos, skrybėlės ir batai.

MOTERIMS DRABUŽIŲ.
CHAS. PIELIS

Geriausias moterišku drabųgįu 
siuvėjas.
659 W. 18th St. Chicago, Ill.

Fotografių kada imsies, eik pas
J. Cohen

Fotografistą.
771 Milwaukee avė.

Atsinešk šitą, apgarsinimą, tai 
gausi dykai didelį paveikslą.

Kad imties fotografiją, tai rei
kia nusiimti tikrai gerą. Ge

roms fotografijonjs ąusįijjj- 
ti reikia eiti pas

W. J. STANKŪNĄ
Fotografistas.

3452 S. Halsted st., Chicago.

M. J. DAMIJONAITIS
903 W. 33rd st., prieš pat 
Šv. Jurgio bažnyčią. Čia gausi 
visokias lietuviškas knygas: laiš
kams popieras atviručiu gražiu, 
katalikišką brostvą ir kitokią 
mažmožiu kalėdoms.

Laikrodžiai ir demantai.
Specialiai juos pardavinėja 

FRANK P. WATEKAITIS 
667 W. 18th st., Chicago, Ill. 
Pirmos klesos taisymas laikro
džiu ir jubilierijos.

Laikrodžius ir Jubileriją 
Kalėdoms pirkite pas

FRANK POUSTECKY
619 W. 18th st., Chicago, Ill.
Čia galima duot ir sutaisyti lai
krodžius bei jubilerijos dalykus.

Laikrodį nusipirkit prieš Kalė
das, gausit prezentą.
Deimantą, laikrodžią ir jubile. 
rijos krautuvėje.

H. JACOBSON
1611 W. Taylor st., Chicago.

VALGIAI.

KVIETKŲ, KVIETKŲ, 
KVIETKŲ!

Niekad neužmirškit kvietką! 
Nusipirkit pas

J. I. SALACH
Kvietkius

1810 S. Halsted st., Chicago.
Speciališkai šventėms atpigintas 
pardavinėjimas rakandų, pečių, 
karpetų, kaurų, lovų ir visokių 
namams reikalingą tavorą. *

L. COHEN
Pardavinėtojas

Rakandu, pečiu ir karpetu.
4537-4614-4828 S. Ashland

Avenue, Chicago, Ill.

NAMAI.

VISOKIAUSIŲ

ŠORTŲ
PEČIAI IR
PEČIUKAI.

LABAI GERI
VIRTUVIŲ

PEČIAI.

Namus pardavinėja, nuo ugnies 
apdraudžia ir pinigų paskolina

JAMES F. LARKIN
3239 S. Halsted st., Chicago.

GRACEFUL UNIVERSAL

$33.00

VISKAS, KAS 
PRIE PEČIŲ 
REIKALINGA, 

DŪDOS, 
JUŠKOS, 

KAČERGOS, 

VISI INTAISYMAI.

HARMONY’UNlVERiAL

$29.75

DANTIS.

Duonos visą dieną ir pyragą Ka
lėdoms priteiks jums

A. WALENTINOWICZ
949 W. 34th st., Chicago, Ill.

Geriausia Keptuvė.

Dantis prieš Kalėdas pasitaisy
kit pas

DR. V. DRANGELIS
3261 S. Halsted st., Chicago.

ELEKTRA IR INSTRUM.

Cukierkų, saldainią Kalėdoms 
reikia būtinai nusipirkti pas

GEORGE SIKOKIS 
1800 S. Halsted st., Chicago. 
Speciališkos kainos ir dovanos 
Kalėdoms.

APSIŠVIESKIT ELEKTRA!
Elektros darbus puikiausia atlie
ka lietuviai specialistai

THE BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO. 
Alt Bartkus, Sav.

i 3212 S. Halsted st., Chicago.

$28.50
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIAUSIŲ
KRĖSLŲ, KĖDŽIŲ — PARDUODAMA PIGIAU

KAIP KITUR.

Visokių indų, puodų, puodeiių, torielkų, šaukštų, pei
lių, šakučių, visokių daigtų reikalingų ant stalo.
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Geležinkeliai pereis į val
džios rankas.

j Medžioklėse žuvo daug 
žmonių.

Ekspliozija sužeidė 
daug žmonių.

Mirė labai nuostabus 
žmogus.

Kiti jau šneka, kad vai-

KATALIKAS

Amerikos valdžia mano pa
imti geležinkelius i savo 

rankas.
Washington, D. C. Po tru

putį jau nuo senai val
džia šnekėjo apie paėmimą 
geležinkeliu į savo rankas. 
Pastaruoju laiku dar la
biau imta tarties apie tą da
lyką.

Geležinkeliu šioj šalyj y- 
ra 225.000 mylią. Tu gele
žinkeliu nuo kompanijų at
pirkimui reikėtų baisios su
mos — $19.000.000.000. Tai 
didelė but skola. Dabartės 
valdžia turi skolos $1.048.- 
000.000.

Tą klausimą tyrinėjo se
natorius Kenyon ir svarstė 
su kitais senatoriais. Šią 
žiemą bus svarstyta pakel
tas klausimas statyti gele
žinkelį Alaskoj. Reikia ti
kėtis, kad bilius pereis per 
kongresą ir senatą ir gele
žinkelis Alaskoj bus pasta
tytas ir valdomas valdžios. 
Tai bus pirmas bandymas. 
Dabartės valdžia nevaldo 
jokių geležinkelių. Tik pa
lei Panamos kanalą nuo At- 
lantiko iki Ramiojo vande
nyno yra valdžios valdoma 
neilga linija. Bet iš jos sun
ku valdžiai spręsti, ar jai 
sektųsi valdyti geležinke
lius.

Geležinkelių kompanijos 
atpirkimui geležinkelių ne
sipriešintų. J os pritaria 
tam. Nekuriu kompanijų 
prezidentai tvirtai mano, 
kad netolimoj ateityj Ame
rikos geležinkeliai neišveng- 
tinai paklius į valdžios ran
kas. Geležinkelio kompani
jos Santa Fe prezidentai? 
Ripley pasakė: “Laikas val
džios laikymo geležinkelių 
ateina, kaip likimas. Legis
latures trukdo ir mažina 
mus pelną, o darbo unijos 
atima kas lieka. Pasijutome 
esą tarp velnio ir gilios jū
rės”. Kompanijos turi nuo 
latai tobulinti ir gerinti vi
sokiuose daiktuose geležin
kelius. Reikia prisitaikini’ 
prie naujų reikalavimų. C 
tas glemžia pinigus. Kuomet 
pastaruoju laiku rytinėse 
valstijose mašinistai, pečku 
riai ir konduktoriai mani 
eiti straikan, tai įsikišo val
džia tarpininkauti ir priver
tė pakelti algas. Tas padarė 
kompanijoms pelno mažiau 
ant $6.000.000 kasmet. To
dėl kompanijos ir nesiprie
šina ir pavestų valdžiai val
dyti geležinkelius, jei tik 
atlygintų už tą, ką jie kai
nuoja.

Tai butų milžiniškas 
žingsnis pirmyn. Bet visgi 
turės nemažai metų pra
slinkti, kol tas įvyks.

Prezidentas Wilson ir 
Bryan pritaria geležinkelių 
atpirkimui.

džia tur paimti į savo ran
kas telegrafus ir telefonus.

Medžiojimo sezonas pasibai
gė. Nelaimingų atsitikimų 
daug. 135 žmonės žuvo, 125 

pašauta.
Nuo lapkričio 10 d. iki 

gruodžio 1 d. buvo medžiok
lės šiaurinėse valstijose. Iš
viso dalyvavo netoli 60.000 
medėjų. Medžioklėse žuvo 
135 žmonės ir sužeista 125. 
Nekurie nusišovė patįs del 
nemokėjimo apsieiti su šau
tuvais, kiti nuskendo, treti 
buvo kitų per klaidą nušau
ti. Neatsargus medėjai nu
šovė 13 žmonių ir pašovė 10. 
16 nuskendo. Kiti kitokiais 
budais galą gavo. Tarp žu
vusių yra prof. Hammer. 
Jo draugas vienoj vietoj 
pamatęs bėgant du brie
džiu ir nežinodamas, kad 
anoj pusėj buvo taipgi žmo
gus, paleido kulipką, kuri 
teko į profesoriaus vidurius 
ir ant vietos paguldė moks
lo vyrą. Vienas medėjas ga
vo pajoti ant briedžio. Pa
šautas gyvulys puolė ant šo- 
vėjo. Tasai nutvėrė jam už 
ragų. Briedžiui smarkiai du
ndant, medėjas liko numes
tas ant nugaros. Briedis 
kai]) padūkęs skrido per 
mišką su medėju ant nuga
ros. Dūmė apie devynias 
mylias. Tuomet pamatė ki
tas medėjas, atsargiai pa
šovė gyvulio kojas ir tai]) 
pasibaigė smagus medėjo jo
jimas.

Ištikus baisiai ekspliozijai 
sužeista virš 30 asmenų.
Grand Rapids, Mich. Di

deliame, biznevame name iš
tiko dinamito, parako ir ga
zolino ekspliozija. Skevcldai 
skaudžiai sužeidė virš 30 as
menų. Buvo keliatas didžia
me pavojuj, vienok pasisekė 
šgelbcti. Namas subyrėjo į 
smotus, o tie šmotai išlakio
jo už keturių blokų apsukui. 
Aplinkui stovintieji namai 
užsidegė ir ugnis sparčiai 
jlėtojosi. Apdegė viena 
banka, aptieka ir geležinė 
krautuvė. Del smarkaus ug
dės plėtojimosi žmonės bu
žo dideliame išgąstyj. Ap
lipusios moterįs turėjo but 
šneštos iš degančių namų, 
'langelis nespėjo apsirėdy- 
i ir buvo permerkti, nes 
>ylė tuo tarpu smarkus lie
tus. Ekspliozijos priežastis 
težinoma.

Iš $10.000.000 tik $20.000 
tepaliko labdaringiems 

tikslams.
Racine, Wis. Žymus mili

jonierius S. Bull mirdamas 
tepaliko tik $20.000 prie
glaudos namams. Jo turtas 
siekęs iki $10.000.000. Tur

tą padalino tarp trijų duk- 
terių ir sunaus. Bull buvo 
prezidentas kuliamųjų ma
šinų kompanijos.

Carnegie šventė gimimo 
dieną.

New York. Lapkričio 25 
d. Andrew Carnegie, vienas 
didžiausių pasaulio milijo
nierių šventė savo gimimo 
dieną. Jam dabar sukako 
79 metai. Esąs dar tvirtas. 
Sako mylįs gyventi ir visai 
jam neatsibodęs svietas. Sa
ko sutiktų gausiai apmokė
ti tą, kurs jo gyvenimą pra
ilgintų. Turtai daleidžia 
žmogui puikiai gyventi. 
Bet nuolatai linksminties 
lygiai žmogui nusibosta, 
kaip ir nuolatai dirbti. Rei
kia darbą kaitaliuoti pasi
linksminimais. Taip daro 
Carnegie. Todėl jam ir ne
nusibodo gyventi ir nesun- 
kinasi gyveniniu sulaukęs 
senatvės.

Gimimo dieną jis pralei
do savo namuose. Pasveiki
nimų gavo iš viso svieto.

14.000 straikuoja del praša- 
linimo dviejų darbininkų.
Schenectady, N. Y. Uni

jos darbininkai, skaičiuj a- 
pie 14.000, sustraikavo del 
prašalinimo iš darbo dviejų 
unijos veikėjų. Visi darbi
ninkai dirbo General Elec
tric kompanijos dirbtuvėj. 
Apie 10.000 ncunionistų te
bedirba. Darbininkai neno
rėję straikuoti. Visi tikisi, 
kad urnai viskas rainiai už
sibaigs. Darbininkai apleidę 
dirbtuvę, padavė reikalavi
mą kompanijai ir išsiskirs
tė. Pikietai liko palikti prie 
dirbtuvės. Majoras Lunn 
labai rūpinasi abi pusi su
taikinti.

Nuo traukinio nušoko į 
užlają.

New Jersey. Atėjęs trau
kinys iš Philadelphijos, pa
lengva riedėjo per tiltą, 
kurs vedė per Newark už
lają. Gerai apsirėdęs žmo
gus netikėtai plumptelėjo 
Į vandenį. Laiveliai paskubo 
jį gelbėti. Bet jis urnai iš
nyko ir, žinoma, nuskendo.

Išganymo armijos genero
las palaimino girtuoklį.
New York. Išganymo ar

mijos generolui Booth išva
žiuojant Anglijon, susirinko 
daugybės jo pasekėjų atsi
sveikinti su juo. Vienas pa
sigėręs vyras grūmėsi ir no
rėjo pakratyti generolo ran
ką. Policija bandė jį sustab
dyti. Nesulaikė. Generolas 
pakratė jo ranką ir pasakė: 
“Tegu Dievas tave palaimi
na, brolau, nustok gėręs ir 
tarnauk Dievui.”

Ekspliozija pagadino gazo 
dūdą.

Pittsburgh, Pa. Gan 
smarki ekspliozija ištiko 
požeminėj gazo dūdoj. Nuo
stolių padarė ant pusės mi
lijono dolerių. Pagadytoji 
dūda yra apie pusantros my
lios ilga. Tame apskrityj, 
kur ištiko ekspliozija, už
ginta degti žiburius arba ki
taip kaip vartoti gazą. Bi
jomasi smarkesnės eksplio
zijos. Apie 25.000 gyvento
jų pasijuto nesmagiame pa
dėjime. Virš 500 žmonių ė- 
mėsi taisyti dūdą.

Mirė labai nuostabus 
žmogus.

Kansas City. Nuo apo
pleksijos mirė Reuben 
Field. Turėjo netoli 70 me
tų amžiaus. Tai buvo nepap
rastas žmogus. Nors jis ne
galėjo nei skaityti, nei ra
šyti, bet turėjo kitokį gabu
mą: jis galėjo pasakytibika- 
da valandą nepažvelgęs nei 
Į laikrodį, nei į saulę. Tie
siog jauzdavo kas do laikas. 
Akimirkoj galėjo pasakyti 
kiek kartų tekinis apsisuks 
per duotą tolumą ir daug 
kitų rokundų galėjo akimir
koj išrišti. Niekas negalėjo 
išaiškinti jo gabumo. Jis 
pats to nesuprato. Sakė, kad 
tai Dievo jam duota dovana. 
Jis bijojo ingyti turtų, nes 
manė, kad ingijęs turtus ne
teks tos dovanos.

$0 metų sėdėjo kalėjime ir 
nei žodžio neištarė.

Leavenworth, Kan. Jo
seph Rainey buvo nuteis
tas kalėjimai! visam amžiui. 
Jis buvo intartas užmušime 
moters, su kuria buvo susi
ginčijęs. Teisme jis gynėsi 
ir tvirtino tame esąs nekal
tas. Nuteistas jis sudėjo 
prižadą neištarti nei žodžio, 
kol jis bus uždarytas kalė
jime. Tą išpildė per 20 me
tų. Per tą laikotarpį nei žo
džio neištarė. Šiomis dieno
mis jis puolė prieš guberna
toriaus klerką ant kelių ir 
maldavo paliuosuoti jį. Jam 
prižadėta laisvė, jei elgsis 
sulyg tam tikrų taisyklių. 
Davė prisieką laikytis pa- 
davadijimų ir liko išleistas.

Bandė suvalgyti 12-kos as
menų pietus.

Boulder, Colo. Padėkonės 
dienoj ne vienas persiyalgo. 
Kitam reikia ir iš svieto iš
sikraustyti del apsirijimo. 
Štai šiame mieste vienas pa
darė laižybas, kad jis 12-kos 
asmenų pietus vienas suval- 
gįs. Laižybos buvo iš $10. 
Jis tą manė padaryti per 
2^2 valandos. Jam pasisekė 
suvalgyti 15-kos svarų kala
kutą, tris bakanėliųs duo
nos, šešias didokas saldžią
sias bulves, sviesto svarą,, 
išgėrė šešis kavos puodelius 
ir dar keliatą mažmožių. 
Kuomet jau paliko suvalgy
ti du pajai ir dvi lėkštelės 
pudingo, tai nabagas sugriu
vo. Pašaukta gydytojas.

Edison Padėkonės dienoj 
dirbo.

West Orange, N. J. Tho
mas A. Edison, garsus išra
dėjas, perleido Padėkonės 
dieną laboratorijoj. Nuo šeš
tos valandos jis pradėjo 
dirbti ir but trusęsis per 
dieną, jei jo žmona nebūtų 
atėjusi ir parsivedusi namo 
pietų. “Sėdėdami ir duoda
mi dėkas nepatarnausime 
svietui”, pasakė Edison.

Visur švęsta Padėkos die
na. Iš visur, kur tik gyvena 
kokia mažesnė ar didesnė 
amerikiečių kuopelė, prane
šama apie Padėkos dienos 
šventimą ir apvaikščiojimą. 
Nes tai yra amerikiečių tau
tinė šventė. Tatai toji šven
tė iškilmingai amerikiečių 
apvaikščiota Berlyno, Pary
žiuje, Londone ir kituose 
didesniuose Europos mies
tuose. Taippat visur ant 
amerikoninių karo laivų. 
Amerikiečiai, matyt, prisi
rišę prie savo tradicijų.

Beilis laisvas. Kievo teis
mas pagaliau andai paskel
bęs, kad ritualės žmogžu
dystės byla jau visai 
pasibaigusi, nes prokurato- 
rija nuskirtu laiku neape
liavus. Bylos lėšas padeng
siantis valstybės išdas. Ta
tai ir žydas Beilis paliko vi
siškai liuosas. Jis iškeliau
siąs į Ameriką, nes gaunąs 
grasinančius laiškus nuo 
juodašimčių.

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.

NEPASINAUDOTI TOKIA PRO
GA BUTŲ PER DAUG NETAK
TIŠKA. Bent sykį laimėsite ir iš ap
garsinimų!

Kas per mano išsirašys “KATA
LIKĄ” prisiųsdamas 2 dol., gaus 
“KATALIKĄ” ir naujai išėjusį mė
nesinį bepartivišką laikraštį “,Vai- 
dyla ’ ’ visiems metams.

Petras Kurkulis
3327 Lowe Ave. Chicago, Ill.

(49-50)

Kalėdų Dovanos!
Duokite savo draugams Kalėdoms 

puikiausių dovanų Dro Basanavičia«ts 
ir M. Yčo povcikslus. Didumo 6x9 
colių. Kožuo fotografija kaštuoja po 
25c.

Arba imkite puikų sieninį Kalen
dorių su abiejų minėtų vyrų paveik
slais. Kaštuoja 25c su prisiuutimu.

W. J. Stankūnas,
Fotografas.

3452 S. Halsted st., Chicago.

Gali apsirėdyti 
beveik uždyka.

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

Gali but puikiausiu sportu tiktai 
už $5.

Parsiduoda pigiai čemodanai ir la
gaminai.

Ateikite Į

S. Gordon
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ STORĄ.

1415 S, Halsted st., Chicago.

.....

Chicago Title
and

Trust Company
Title and Trust Bldg.

Padaro abstraktus po- 
pierų.g^arantuoja po- 
pieras ant nejudina
mos nuosavybes.
Buna administrato
riais ir atlieka apskri
tąjį globėjų biznį.

Tint, pereina $8.000.000
Jokią pareikalautinų 

atsakomybių.
HARRISON B. RlLEY, Preziden.
A. R. HARRIOT, Vice Prezident.
WM. C. NIBLACK, Vice Prezid. 

and Trust Officer
ABEL DAVID, Vice Prezidentas 
j. A. RICHARDSON, Vice Prezid. 
FRANK G. GARDNER, Iždinin

kas.
J. M. DALL, Sekretams.-..  -J
Ne visados veidas padailina 

žmogų, bet gerai pritaikintas ir 
pasiutas siutas. Jei nori turėti ge
ra drabužį tai nejieškok svetimų 
kreučių, ateik pas mane, aš gva- 
rantuoju padirbt jums toki drabu
žį kokio norisite. Prekes žemiau
sios, didelis pasirinkimas materi
jų. Daugybė žmonių džiaugiasi ma
no darbu — busi . linksmas ir ta- 
mista ' jei paklausisi mano rodos.

DARAU VISOKIUS PATAISYMUS 

A. ŽUKASKAS 
Kriaučius Vyrišku Drabužių. 
3312 S. HALSTED ST.

TELEPHONE YARDS 6789

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

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

PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS

STANDARD OIL COMPANY
(An Indiana Corporation)P. K. BRUCHAS

3248 S. Morgan St., Chicago, Ill.

Nelaukit paskutinių die
nų, pirkit Kalėdų dova
nas (prezentus) anksti. 
Musų krautuvėje gausit 
didelį pasirinkimą dei
mantų, žiedų, aukso ir pa
auksuotų laikrodėlių, len
ciūgėlių, žiedų, špilkų, ko- 
lonikų, lakėtų, šukų ir 1.1. 
Prisiųsk adresą, mes pri- 
siųsim katalogą už dyką.

DABOK MUSŲ APGARSIN. SEKANČIOS SAVAITES “KATALIKE"
SAM’S LIQUOR STORE, Olselis Vyno Likerių ir Alaus 

1836 S. HALSTED ST., TELEPHONE CANAL 650.
Nepamiršk padabot sekančios savaitės laikraštį.

KAIP GYDYTI REUMATIZM4.
Mažai yra tokių ligų kurios suteikia tiek skausmo kaip roumatiz 

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

mo. Tuomet reikia gydyti kuomet uždegimas arba sutinimas sąnario 
Reumatizmo gydymui nėra goresnio vaisto, kaip Mayzel roumatiz 

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

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

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

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

1

SPE6IALIS SVENTEMS
Pardavinėjimas vyno, viskes 

ir said, degtines
Devyniuose Chicagos storuose 

DISTILLING CO.
Tel. Yards 742

6214 S. Halsted St.
550 W. North Ave.
3842 Cottage Grove Ave.
503 N. Clark St.

OLD ROSE

I 3359 Halsted St.
1 4713 S. Ashland Ave.
2 9034 Commercial Ave.
J 4330 S. Ashland Ave.
3 6308 Cottage Grove Ave.
■ Neužmirškite pasiimti Sau prezentų: puikų kalendorių, vyno 
Q butelį, tribušoniką ir emaliuotą degtukams skrynutę
0 prie kievieno pirkinio už $1.00 ar daugiau.
J • PRISTATOME VISUR
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KATALIKAS

| MOTERIŲ SKYRIUS. |
fa, i i ,■.!■»- *H,r—i

Vestuves Arabi
joje

Žinoma rytinią papročių 
tyrinėtoja, poni Delarue- 
Madru, nesenai Paryžiuje 
laikius prelekciją temoje: 
Vestuvės Arabijoje. Apie 
daugybę formališkumą, ko
kie pildoma Europoje atlie
kant vestuves — pasakojo 
keliauninkė — Arabijoj ne
turima net supratimo. Mies
to viršininkas, kadi, šliubui 
parašo kontraktą, perskai
to porą skirsniu iš Korano, 
liudininkai po kontraktu 
pasirašo ir — visa histori- 
ja pabaigta.

Arabų moterystė panaši į 
lioteriją. Sužadėtiniai ka
dangi neturi jokios pažin
ties iki pat šliubo apeigų 
atlikimui. Tik atlikus tas 
apeigas jie kits kitą pirmu
syk pamato. Norįs jaunikai
tis vesti, kreipiasi į savo 
motiną su prašymu, kad ši 
jam suieškotų pačią; moti
na tada jam parenka mer
giną, gi sūnūs užmerktom 
akim parinktą mielai prii
ma. Žinoma, retkarčiais pa
sitaiko faktai su labai ne
maloniais abiem jauniem 
nusistebėjimais. Bet ar tas 
nepasitaiko ir pas mus po 
šliubui? Tiktai, kad islamų 
tikyba leidžia greitai tą vi
są reikalą atitaisyti. Jei pa
ti vyru nėra užganėdinta, 
islamizmas jai leidžia tik iš
tarti: “nenoriu tavęs”. Tie 
žodžiai, trissyk atkartoti aki- 
veizdoj poros liudininkų — 
turi teisišką galybę. Kiek
vienas tada eina savais ke
liais. Tokia pat teise tame 
reikale gali pasinaudoti ir 
vyras. Jei moterystėje su
silaukta vaikų ir norima 
persiskirti, tada vyras pasi
ima suims; gi pati dukteris. 
Kol pati neišeina už kito 
vyro, pirmutinis vyras pri
verstas jai ir jos dukterims 
duoti pilną užlaikymą. Be 
to turi rupinties mergaičių 
išauklėjimu.

Moterystės ryšio užmez
gimą, arabai pagražina vie
nu arba keliais festinais, ty. 
ypatingomis iškilmėmis. 
Vestuvių iškilmę vyriškiai 
tankiausia apvaikščioja ant 
gatvių, o moterįs — hare
muose. Delarue-Madru ap
rašo vestuvių iškilmę, ku
rioj ji pati dalyvavus būda
ma Kaire. Štai vienas tur
tingas arabas leido savo 
dukterį už vyro. Vestuvių 
iškilmei paskyrė milžiniškus 
pinigus. Kad tą iškilmę pa
darius kiltesne, ant trijų 
pašalinių gatvių sulaikė vi
sokį judėjimą. Ant vienos 
ilgos gatvės liepė pataisyti 
šėtras iš raudono ir mėlino 
audeklo. Tose papuoštose 
šėtrose buvo priimami ves
tuvių svečiai. Ant pagrindo 
sėdėjo su sukryžiuotomis 
po savimi kojomis muzikai. 
Kiekvienam muzikui drau
gavo dainininkas-artistas, 
dainuojantis taip dailiai, 
kad susikimšusios ties pa
grindu minios džiaugsmui 
tikrai nebuvo galo. Priešin
gojoj pusėj laikinai pataisy
ta salė vestuvėms. Čionai 
taippat buvo pagrindas, ant 
kurio- giesmininkas giedojo 
ištraukas iš Korano. ApUn- 

kui sukinėjosi svečiai, ku
riems dalinta kvepianti ci
garai, saldus gėrimai, sal
dumynai ir kitkas.

Aš — kalbėjo prelegentė 
— kaipo ne vietinė, buvau 
ant vestuvių pagrindų. Ne
trukus pasirodė jaunos su- 
žiedotines tėvas, apsivilkęs 
ilgu, tamsiu apsiaustu ir su 
baltu turbanu (galvos pa
puošalas), maloniai paėmė 
mane už rankos ir nusivedė 
hareman. Moterįs išpradžių 
nenorėjo atidaryti durių. 
Per rakto skylę ilgai tėmi- 
josi, ar ateinąs svečias tik
rai yra moteriškas. Persi
tikrinusios, kad tai ištikro 
yra, atsargiai pravėrė duris 
ir mane įleido. Pasveikinau 
jas arabiškai; jos man links
mai atsakė į pasveikinimą. 
Kol spėjau atsikvošėti kur 
dabar esmi, paėmė mane už 
rankų ir įvedė kitan kam
barin. Dvidešimts porų ran
kų ištiesta prieš mane; du- 
rįs drūčiai užspragiuota.

Mažame ir tvankiame 
kambarėly j, kuriame matė
si tik ragožės ir pagalviai, 
ant aslos sėdėjo sužadėtinė; 
akis turėjo žemyn nuleistas, 
nes to reikalauja apeigų į- 
sakymai. Turėjo ne daugiau 
15 metų. Apsirengus buvo 
spalvuotu rubu, apsikars
čius žibučiais; jos galvą puo
šė keturiaspalvis velionas. 
Aplinkui ją triusėsi gal pen
ki desėtkai moterių, kurių 
kiekviena rankoj laikė de
gančią žvakę. Kokia tai se
nyva moteris, užsileidžiusi 
ant burnos juodą velioną 
linksmino tą visą haremą 
įvairiais keistais savo ju
dėjimais, gi prieš sužadėti
nę, nepakeliančių nei akių, 
šoko šokikė.

Vargšė jaunutė sužadėti
nė! — kalbėjo sąjausmin- 
gai p. Delarue-Madru. Ji 
ištisią dieną buvo vežioja 
ma po miestą karietoje si 
užklotais langais, neduodan' 
jai nei valgyti, nei gerti 
Tikrai didvyriškai iškentė 
tą visą skaudžią prieššliubi- 
nę ceremoniją, bet veide jos 
matėsi didis nuoalsis, ne
sveikumas. Dar pirm poros 
dienų prieš vestuves nutep
liota kokiais tai tepalais 
rankų ir kojų pirštai. Pra
ėjus parai, ant jos rankų ii 
kojų uždės pleisterius, vis:; 
suvystys kaip kokią mumi
ją. Didesnių torturų nerei
kia.

Ji tokiame padėjime bū
dama laukia jaunikio atėji
mo. Prisiartinus nuskirta j ai 
valandai, visos ten esančios 
moterįs pasislepia, idant jų 
nepalytėtų vyriškio regėji
mas. Sužadėtinė su uždeng
tu veidu pasilieka viena 
Tada prisiartina prie jos 
budimasis jos vyras, nu
traukia jai nuo veido už
dangalą ir apžiūri pirmusyk 
savo pačią. Sužadėtine bu
čiuoja jam ranką, jis gi. 
norėdamas duoti jai supras
ti, jogei esąs namų ponas, 
užmina jai ant kojos, bet 
tuč-tuojau, idant sušvelni
nus tą savo brutalį gestą, 
jai kakton bučiuoja.

Panašiai atlaikoma visos 
arabų vestuvės, tik skirtu
mas esti paroduose ir žais
luose, kas paeina nuo jau
nosios tėvų turtingumo.

PASIELGIMAI PRIE 
PIRŠLYBŲ.

Ką atsako moteris pirmu
syk girdėdama paklausimą:

“Ar nori būti mano žmo
na?” Ar tuoj atsako pa
tvirtinančiai, ar priešingai? 
Kaip tankiai vyriškis turi 
atkartoti savo “piršlybas”, 
kol moteris su tuo sutiks?

Tokius klausimus pabrė
žė viena anglė, poni McKen
zie, kurie po vienam mėne
siui su vyru sugyvenimo 
buvo padavus prašymą per
siskirti. Ji teisme apreiškus, 
kad ponas McKenzie bėgyj 
36 dienų nemažiau kaip šim
tą šešiasdešimts sykių pra
šęs jos palikti jo žmona, kol 
pagaliau ji nesutikus su to
mis jo piršlybomis.

Vienas angliškas laikraš
tis, užinteresuotas tais ypa
tingais ponios McKenzie 
klausiniais, paprašė savo 
skaitytojų išreikšti nuomo
nę, kaip, abelnai imant, mo
terįs užsilaiko ir ką mano, 
klausydamos tokių piršlybų.

Vienas 45 metų vyriškis, 
kuris jau antrusyk buvo ve
dęs, suteikė sekantį atsaky
mą:

“Moteris taip ilgai atsa
kinės “ne”, kol nebus per
sitikrinusi, kad vyriškis y- 
ra tikrai į ją įsimylėjęs. Bet 
ta pati moteris, jei abejoja, 
kad jis gali nuo jos atsimes
ti, tuoj atsakys “taip”.

Toksai vyriškio atsaky
mas, žinoma, moterims labai 
nepatiko ir jos sukėlė 
trukšmą, pa vadindamos tą 
žmogelį ciniku...

Kitas vyras rašo, kad ne- 
kuoinet jis savai išrinktajai 
lebuvo išreiškęs meilės. 
‘Kuomet savo sužadėtinę 
jau ilgas laikas pažinojau,* 
tikrai patyriau, kad ji ma
ne myli, tatai jai tik tiek 
įasakiau, idant ji praneštų 
iavo gimdytojams, kad aš 
ją noriu vesti.

Ir ji tai tuojaus atliko.”
Didelės firmos direkto- 

ius sako: “Mano nuomone, 
zra visai nereikalingu daik
tu daryti kokias nors pirš- 
ybas. Tas dalykas yra vi
lai persenęs ir nei vienai 
šių dienų merginai neužim- 
lonuos vyriškis, turintis 
tiek mažai supratimo ir 
žmonių pažinojimo, idant 
nežinotų, ko turi iš to susi
laukti.”

Septyniolikos metų skai
tytoja vardu savo vienine- 
iią redakcijai pasiimčiusi 
sekantį originalį atsakymą: 
‘Vyriškių skaitlius, kaip 

Žinoma, yra daug mažesnis 
už moterių ir todėl jau del 
to vieno negali jie moterims 
oiršties, bet laukti kol jos 
pirmutinės pasakys tai, jei 
m kuriuo trokšta apsivesti. 
Tei tas mums, moterims, bu
tų galima daryti, be abejo
nės butų daug daugiau lai
mingų moterysčių.”

Ka.

Kongresas atidėta. Tre
čias tarptautinis romybės 
kongresas buvo manoma at
laikyti Haagoj 1915 metais, 
bet dabar oficialiai paskelb
ta, kad kongresas atsibu
siąs daug vėliau, ty. 1917 
metais. Mat, valstybėms nė
ra laiko laikyti kongresus, 
reikia nuolat ginkluoties ir 
stovėti ant sargybos, idant 
kartais kuris kaimynas ue- 
pašėltų.

į Kam mokėti bangiai už džiegoneų, kad i as 
mane galite gauti 20 metų gvarantuotą dziegore- 
lį su Elgin viduriais, {tiktai uz $10.00', šis laik
rodėlis visur ir visados parsiduoda po $20.00, bet 
aš jų labai dau ant sykio perku, tiesiog nuo fab- 
rii oirkad prapla inti ir apgarsinti savo bizni 
TEIPPIGIAI PARDUODU Šį laikrodėlį gali gaut 
pas mane Vyriš a ar Moteriška.

Mano krautuve pripildyta, visokiais geriau
siais, naujausiais tovorais. Aš nieko nuo pirkė
jo neslepiu, be’ pas kau api tavora aip, koks iis 
yra. Jeigu nori gauti gera tavorą ir už daug pi

giau kaip pas kitus, tai ateik r rašyk pas mane, aš gvarantuoju kad pasi
džiaugsi ir kitam pasakysi kur galim gauti gero tnv m

Szis Branzeliotas su geru 
laikrodėliu, gvara tuoias ant 
20 metų, yra geriausia kalėdų 
dovana. Szį Branzelietą su 
laikrodėlių pas mane gali gau
ti tiktai uz $10.00.

At- ilankyk pas m s ne, o ta
vo atsilankymas sueedis tau 
daug pinigų, nes asz daug pi
giau pardu.

A. R. JUNIEVICZ, 3303 So. Halsted St., Chicago. 
JUBILERIUS IR DZIEGORMEISTRAS, KožDamP^^lALENDgorRiuovana ir

A 1" Jūsų akis yra giežniau" M T I 
AJAIO sia kuL"° AiUu

MATYMAS
Kada daigtai išrodo migloti, kada akįs ašaroja, kada daigtai pasidvėjina
akyse, kada akįš yra raudonos ir užsidegusios, kada skauda galvą, TADA 
laikas gauti patarimo nuo akių specialisto, kadangi jūsų akims reikia pri
žiūrėjimo.

Kada akįs kaip reikia apžiūrėtos, tąsyk reikia įsigyti akiniai.
Tautiškoji Akių klinika yra didžiausia lenkiškoji įstaiga Chicagoje, 

kuri išdirba akinių aptaisus ir šlifuoja savus stiklus. Tprupinsime jūsų | 
akįs kuogeriausia.

Jeigu turite akinius ir jie yra negeri, ateikite pas mus ir męs ap
žiūrėsime jūsų akįs ir duosime gerus stiklus, galime pataisyti senus sti
klus ar duoti naujus. Padarome tai jums balaukiant.

Ši įstaiga yra atvira visą dieną.

Tautiškoji Akių Klinika 
J. J. SMETANA, O. D.

1801 S. Ashland Avė., kampas 18-os gatves
Viršuj Plat to aptiekos.

| Mes dirbame žmonėms ir su žmonėmis. Mums | 

j sekasi, kadangi mes parduodame geriausius | 

i ta vorus, mažai sau pelno imdami. |

j Eikite Kalėdoms pirkties |
| daiktus į |
i| v ra

i Lustig9® Dept. Storą
IR SUČEDYSIT PINIGŲ. I 

' t
Mes turime puikiu rūbinių tavorų, Moteriškų £ 

1 ž _ v( ir Vyriškų drabužių, batų ir visokių šventėms | 
i tavorų. Taipgi darome ant orderio sejonus, b 

dreses, kotus. £( F
i Duodame puikų Kalendorių prie kiekvieno > 
j pirkimo iž dolerį. '

' Priimame atgal daiktus, jeigu nesate jais užganėdinti.

: 341042 S. SAISTEI) ST., CHICAGO, ILL. :
I TELEP. YARDS 5535 I

_____

į AR ŽINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKTI

Naujo ir Antrų Rankų Medžio.
P būrų, lentų, lentelių, rėmų,

švinakalvių daigių ir stogo popieros.
s Musų č eilios yra žemiausios.

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

Didžiausias Lietuvių Laikraštis Pasaulyj!

® Musų Bernaičiams ir Mergaitėms. •

GERVĖ.

Tiesą sakant, gervė yra 
visiems matytas ir žinomas 
paukštis. Gervės parlekia 
pavasarį ne anksčiausia, ki
ti paukščiai parlekia daug 
anksčiau. Rudenį išlėkda- 
mos gervės susirenka į di
delius pulkus, panašius į 
trikampį.

Gervė yra gana atsargi: 
prie gervių pulko nei nepri
važiuosi, nei neprieisi; bet 
būnant joms pa vieniu j e ar
ba poroje, ypač tose vieto
se, kur turi susuktus lizdus, 
jos esti ne taip bailios ir 
galima prie j u prieiti gana 
arti.

Gervės nakvoja daugiau
sia laukuose, kartais net 
prie kelio. Miega dažniausia 
stovėdamos, pakišę galvas 
po sparnu, išsitaisę į dvi ei- 
li, o iš šalią pastato sargy
bą, kuri nemiega, tikta' 
snaudžia ir prie mažiausic 
pavojaus pabunda ir prike
lia savo drauges.

Gervė — stiprus paukštis 
be to dar prigimties apgink
luotas įvairiais ginklais, if 
kurią svarbiausieji yra 
stiprąs; drūti kaulai, stip
rus sparnai, plakimas kurių 
yra labai skaudus, ilgos ko
jos, stiprus pirštai, su aš- 
iriais nagais, kuriais gali gi
lai įsikabinti mėson ir, pa 
galios, gana ilgas ir stipru1 
snapas. Be abejo, su tokiai 
ginklais, lengvai sužeist 
yervė tampa medžioto j’ 
>ana pavojinga. Pradžii 

leista gervė stengiasi } 
bėgti ir bėga labai greita 
taip kad be šunies sunku su 
gauti; greitumo priduodf 
sau mosuodama sparnais 
jagalios, matydama liepa 
bėgsianti, akimirksnyj puo 
a augštienika ir ginasi sa 

vo ginklais.

IR ČIGONĄ APGAVO.

Kerštas yra piktas dar 
jas, ir jo reikia vengti, be 
sartais, jei tiktai jis kitan 
blogą nesuteikia, tai nor 
juoką iki sočiai padare 
Taip ir čia buvo.

Kartą čigonas ateina pa1 
vieną ūkininką ir sako:

— Pone šeimininke, aš u 
pėj daug žuvies pagavau 
bet neturiu druskos, ar ne 
galėtumei man truputį drus 
kos duoti?

Ūkininkas mielu nori 
jam druskos davė.

— Gerai, pone šeimininke 
duok man ir duonos, tai a? 
ir tamstai žuvies duosiu.

Ūkininkas buvo žuvie? 
pasiilgęs, tai dar-gi džiaug 
damasis duonos gerą gabalr 
čigonui davė.

— Ačią, pone šeimininke 
už duoną; jei davei duonos 
duok ir lašinią, bus mum.1 
gardžiau valgyti.

Ūkininkas ir lašinią davė
Nuėjo jiedu paupėn. Čigo 

nas, atsigulęs ant upėf 
kranto, kanda duoną ir vif 
upės vandeniu užgeria.

— Kame gi žuvįs? — 
klausia nekantraująs ūki
ninkas.

— Padėk ir tamsta sriu
belės srėbti, — atsako čigo
nas, — kai išsrėbsime, ta; 
ant dugno ir žuvies atrasi
me.

Suprato ūkininkas, kad 
čigonas jį apgavo, ir nudū
lino namo. Eidamas galvo
jo, kaip čia ir čigoną apga- 
vus? Aptiko jis miške pu
šies viršūnėj širšiuolią guš- 
tą ir laukė tiktai progos, 
kada čigonas pas jį ateis.

Pagaliaus vėl pas jį atei
na čigonas.

— Žinai, čigonėli, — sa
ko ūkininkas, — aš miške 
aptikau bites, tiktai negaliu 
medin inlipti..

— Parodyk man, aš ir pa- 
dangėsna inlipsiu! — sušu
ko čigonas.

Ir nuėjo jiedu medaus 
imtą.

Bežiūrint čigonas atsidū
rė pušies viršūnėj ir jau be
krapštąs neva bičią guštą. 
Tik kad šoks ant jo širšuo- 
liai, kad ims jį gelti, čigo- 
las nebežino, už kurios ša
kos ir bečiupti, tiktai ka- 
barkšt ir nudribo žemėn.

— Ką tu, bedušninke, pa
tarei! — ne savu balsu su
ruko čigonas.

— Ačią tamstai už žuvį, 
itsidėkodamas aš, tamstą 
nedumi pavaišinau, — ra- * 
niai atsakė ūkininkas.

Čigonas pirmą kartą sa
ro gyvenime patyrė, kad ap
gautam nėra saldu.

Svirno Žvyne.

BEILIO BYLOS AT
BALSIAI.

T>'ihaiga nuo 10 f a - ’

tai než.ii ,.
ikį, gina jį, tuojau šaukia. . 
Š viso pasaulio ekspertai ir 
lokslininkai, renkamos net 
opežią bulos. Tai ir esanti 
ilpnoji ją pusė,- kad jie (žy- 
lai) neleidžią niekam pa
lam už save atsakyti bei iš- 
iškinti, kokios pas juos e- 
mčios sektos. Štai ir dabar 
zdai suradę apie 20 por e 
lą bulą, tarsi, užginančią 
ydą kraujo ritualą, ketu- 
’os gi bulos net užginančios 
albėti apie tai. Tečiau to- 
ią bulą ištiktąją nebuvę ir 
esą. Jaigu buvusios išleis- 
os del to kokios bulos, tai 
ik raminančios žmones, kad 
tedarytą žydą “pogromą”, 
tai popežiai draudę, tečiau 
Irauge pripažindavę šven- 
aisiais žydą nukankintus 
.rikščionis.

Baigus kun. Pranaičiui 
calbėti, dar ilgai klausinėjo 
jo apie visokius dalykus 
Smakovas, Zamislovskis, 
prokuroras ir apgynimo ad- 
yokatai. Neatsivežęs su sa- 
yim Kievan jokią kningą, 
iun. Pranaitis negalėjo visa 
itsiminti ir klausiamas tiks
lai nurodyti tokį ir tokį 
aktą, tokią ir tokią vietą, 
le visuomet galėjo atsakyti, 
irba atsakydavo tik trum
pai: taip, ne.

Iš to žydą ir žydą reika- 
us ginantieji laikraščiai, ži- 
loma, pasinaudojo, kad dar 
tartą pasityčiojus “iš taria- 
nojo kun. Pranaičio nemok- 
slingumo.” Ją laikraščiai 
kimšte prikimšti visokią bu
tą nebūtą dalyką, kurie tik, 
ją nuomone, gali labiau kun. 
Pranaitį skaitytoją akyse 
ipšmeižti, išniekinti ir dis
kredituoti.
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Zigmas Vitkauskas. Vėliausios Žinios.

S

Didžiausia batu krautuvė ant Halsted St.

Xtrif nšceg“yT Klausymai ir Atsakymai Skaitytoj 
mic riipnnmiq atkeliavps Ki- ka 4 ,®vklHs braneiau arba (langiaus už ži miS dienomis atKeiiavęS J\1 mas. ttz +aį itaą mazai snnranta anie fabriku

Hu-

Žemo»

— labai ge- (usįte teisingai

$17.95.

$2.29.

SU

87c.

(Dar bus).

( 
1
I
(

Kais ir 
viskas

Kainos 
$34

blaivininkų 
galima pri- 
Centro vir- 
šie: Pirm.
4557 So.

gerai pa
tiktai

šitas visas ąžuolinis svečiu kam
bario stalas su vidurine lenta ir dai- 

. liai išdirbtom kojom šiame išparda
vime tiktai

Meksiko diktatorius 
erta suėmęs nužudyto 
zidento Madero dėdę, 
mueli Madero.

a

ir p. A. 
kuriame

plieninė sudedama lova

Ar 
lietuviu-

evan, pasiėmęs visus bylos 
dokumentus ir nuvežęs ca
rui i Livadiją, kur tasai gy
venąs.

krešlas 
vajg. kambarį, gerai išdirbtas, kitur 
parduodamas už $1.25, pas mus tik 
už

Šitas lopšys tvirtai ir 
dirbtas šiame išpardavime

$1.49.

HIRS5H, WEISBERG & Co.
Išdirbėjai

Pūko ir
Paduškų

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

1715S. Halsted St. Chicago.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Užlaikau krautuvę vyrišką apredalų, skrybėlių, čevgrykij ir 
batq, del moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS

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

ši plienine lova su žalvario vir
šutiniais stiebais, su gerais spring- 

su puikiu, bovelniniu matrasu, 
pilnai šiame išpardavime

$9. 95.

HAMBURG AMERICAN 
LINIJA.

Didžiausia laivų kompanija sviete.

šitas extra didelis pečius, gva- 
rantuojamas 20 metų, dailiai išnike- 
liuotas, goriausias kepimui, kitur par
davinėjamas už $22.50; musu kaina 
tik dabar

nuo uosto iki uosto.
Trečioji klesa. 

ir

ši
puikiais springsais ir gerai padirb
tais šiame išpard. Tiktai

$2.89.

Tarpdėnis.
Tobuliausias išrongimas 

ras patarnavimas. — Geri sveiki vai-

REDAKCIJOS ATSAKY- į £ puZIjZtu” k,X
MAI. 1 kis pas

___________ HAMBURG-AMERICAN LINE.

Chicago berniukui, Chica- 
go, Ill. arba pas vietinius rgentus bite kur.

Sis grynai ąžuolinis

op

■ ■ HWife

Valparaiso Lietuvių Historija
i ------------

Nesuklysiu pasakęs, kad nerasime tokio Lietuvos 
kampelio, kuriame Valparaisas nebūtų girdėtas. Pats 
miestelis, be abejo, ne taip jau garsus, kaip vietos uni
versitetas. Tik pastarojo delei ir miestelis yra dau
gumui žinomas. Tarp daug kitų mokinių, čia mokinasi 
apstus lietuvių būrelis, kuris atstovauja, kiekvieną. Di
džiosios ir Mažosios Lietuvos žymesnį kampelį. Taigi, 
gal bus pravartu pakalbėti apie tai, kaip čia pirmieji 
lietuviai moksleiviai atsirado, apie priežastis, kurios 
paskatino jaunuolius čion važiuoti ir, aplamai, striu
kais ruožais apipinti visą vietos lietuvių gyvenimo his- 
toriją.

Pirmieji lietuviai. — Apšvieta yra tai svar
biausias elementas, kuris stumia žmoniją pirmyn. Sva
joja apie ją lygiai taip seni, taip jauni. Ypač pastarie
siems nestokuoja noro, jaigu galima priderančiai apsi
šviesti ir pastoti tinkamesniais draugijos nariais. Iškar
to temdė jaunuolių protą paklausų debesys. Klausėsi: 
kaip reikia apsišviesti? kur pageidaujamos apšvietos 
prieinamai ir be didžio sunkumo galima pasisemti? 
Kaip tą vietą surasti ?

Mat, atvykusiam iš Lietuvos jaunimui, garsios 
Amerikos mokyklos pasirodė neprieinamomis, nepasie
kiamomis. Visgi, matyt, tūli jaunuoliai nesialsino pe
simizmo dvasia, bet ieškojo platesnių apie mokyklas ži
nių. Gimė tūliems mintis surasti atsakančią lietuvių 
jaunuomenei mokyklą. Ilgainiui ir atsirado tokių drą
suolių, kurie kitiems parodė kelią, vedanti mokyklų 
link.

Gal bus aiškiau, jei pradėsiu šiek-tiek nuo toliau.
1904 metais pp. A. Ramanauskas ir H. Vaičiūnas 

s važiavo iš Rytų į Glen Ellyn, III., idant įstoti vietinei], 
taip vadinamom Ruskin’o kolegijom Išviso čia radosi 
net keturi lietuviai-mokiniai.

Kiek galima spręsti iš p. A. Ramanausko laiško, 
tai šioji kolegija nei gero žodžio nebuvo užsitarnavusi. 
Iš visuomenės pusės jokios pripjautos bei paramos ne
gaudama, o kadangi vedėjai buvo nepasiturintieji žmo
nės, todėl ir pati mokykla pamažėliu pradėjo smukti 
žemyn — bankrutyti.

Iškarto mokykla turėjo nuosavias valgyklas bei 
restoranus. Galop, dalykams paprastojus, restoranus 
uždarė. Dabar mokiniai valgė ten, kur kuris galėjo at
sakantį maistą susirasti.

Anot į>. A. Ramanausko, ten buvusio mokinio, mo
kyklos valgyklose valgis buvo labai prastas, o kartais 
ir to neištekdavo. Mokiniai tankiai turėjo, tiesiog pasa
kius, nedavalgyti bei badą kęsti. Pats šioj mokykloj 
mokinių gyvenimas, suprantama, buvo gana prastas, 
apgailėtinas.

Dalykams taip esant, be abejo, lietuviai-mokiniai 
— nebegalėjo toliau kęsti ir vilkti sunkią gyvenimo naštą. 

Subruzdo teirautis, ar kur nesiranda geresnės mokyk
los. Ir štai dasižino, kad Valparaiso kolegija (tuomet dar 
neturėjo universiteto charterio) visais atvejais yra lie
tuviams patinkamesnė ir geriau prieinama už viršminė- 
tą Ruskin’o kolegiją. Todėl, 1914 metais, berods, rudens 
damas i Valparaisą. Kiti-gi, dantis sukandę, sėdėjo ant 
damas į Valparaią. Kiti-gi, dantis sukandę, sėdėjo aut 
vietos. P-nas A. Juška buvo tai pirmas lietuvis, kuris 
įstojo Valparaiso kolegijon mokytųs. Paskui atvažiavo 
Valparaiso]! p. II. Vaičiūnas ir, pagalios, p. A. Rama
nauskas. Galop, matome, kad Valparaiso kolegijoj ra
dosi net tris lietuviai-mokiniai. Toks tai Valparaiso ko
legijos (dabartinio universiteto) “atradimas”, tokia 
pradžia.

Visi čia esantieji lietuviai gerai apsidairė, aplinky
bėmis ir mokykla jautėsi geriausiai pakakintais. To
liau pradėjo manyti, ar čia negalima butų sukviesti dau
giau Amerikoj esančios lietuviškos jaunuomenės, 
kartais čia nebūtų pravartu suorganizuoti 
moksleivių centrą.

Maž-daug panašiai tarp savęs pasitarė 
Ramanauskas parašė “Lietuvoje” straipsnį, 
kvietė jaunuolius važiuoti šion mokyklon.

Straipsnis, žinoma, sukėlė nemažą tarp norinčių 
mokytis klegesį, galvojimą, svarstymą. Rašinėlio auto
rius gavo gerą laiškų pluoštą, kuriuose teirautasi apie 
šią mokyklą. Visiems klausiantisiems suteikė informaci
jas, plačiau išdėstydamas mokyklos tvarką ir mierius. 
Šio viso susirašinėjimo ir straipsnių buvo sekantis re
zultatas: Apie pabaigą lapkričio, 1905 m., čia radosi 
net 15 mokinių.

Šį urnų jaunikaičių mokyklon važiavimą galima 
šiaip aiškinti: trokštančių mokslo buvo daug, tik neži
nojo vietos, kur savo troškimus galėjo silpninti. Štai 
atsirado atsakanti vieta, kurion, išsiilgusieji apšvietos 
suplaukė, idant, iš dalies, pasiekti bei įkūnyti savąsias 
svajones.

Draugijos įkūrimas. — Suprantama, dabar 
■prasiblaivė čion esančių jaunuolių akįs, pakilo dvasia, ii 
entuziastiškai pradėjo tartis apie dr-jos įkūrimą bei 
sutraukimą visų jėgų krūvon bendram darbui, lietuvys
tės gerovei.

Kiek žinoma, Meksiko 
diktatorius Huerta be jokio 
svetimos valstybės išimai-į 
šymo turės pasitraukti iš' 
užimamos vietos. Ji iš Mek- j 
siko ištrems patįs konstitu-i 
cionalistai, kuriems pasta
raisiais laikais ėmė visur 
kuopuikiausiai sekties. Jie 
žeria miestus paskui mies
tus, taip kad ilgainiui kon- 
stitucionalistams turės tek
ti ir pati sostinė. Huerta 
tuomet, be abejonės, turės 
nešinties kur i užsienius, jei 
tik suspės.

Meksiko konstitucionalis-' 
tai jau randasi arti miesto 
Chihuahua. Jiems lengva i 
bus tas miestas paimti, nes, 
kaip girdima, federalistai 
išanksto tą miestą apleidę.

Andai Panamos kanale 
ties Cucaracha užgriuvus 
kanalan žemė ir užtvėrus 
mažiems garlaivukams plau
kiojimą. Jei dar daugiau 
toj vietoj Įgriūtų žemės, ta
da kanalas ties ta vieta lik
tų visai užbertas ir padau
gintų darbo.

Iš Kievo apturėta žinia, 
kad caras esąs labai neuž
ganėdintas Beilio bylos pa
sekmėmis. Įsakęs sau per
statyti visus tos bylos pro- i 
tokolus ir, regis, liepsiąs by-,

M. Kara Balai Visuomet
Jeigu norite paskiausios mados batu mes turime 
juos. —

Jeigu norite geriausio darbo batų, mes tu
rime juos.

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

Kalėdiniai čeverykni visokių 
stilių.

Didžiausių Batų krau
tuvė ant Halsted gtv.

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

Šalin nusiminimas! 
Gramofonas ant išmokesčio 

po 10c. kasdien.
Jei apsiimate mokėti po 

10c. kasdien, tai išsiųsime 
jums ant išmokesčio labai 
dailij gramofoną, sykiu su 
16 rekordu (32 šmoteliais) 
visokių dainų, šokių, valsu, 
polkų maršų ir tt. kuriuos 
patįs išsirinksite. Ge/urnas 
gramofonu 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.

$25
HZ

J Klausimas: Ko- 
J* del žmonės mo- 

daugiaus už žiegoreli? 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
komas: 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 dalyka. Jaigu fabrikas žie- 
goreliu indeda in laikraštis šitokį apgarsinima ‘“Kodėl mokėt 

nre- štorninltui $25 už žiegoreli jaigu galite už $6 toki pat ziegoreliu 
y., pirkt.”. Ka žmones sako apie toki apgarsinima? jie mislina kad 
»a- tai negalima but, yra tai apgavyste, sako kaip tai gali pirkti 

Suimtasis ziegoreli už $6 jaigu kiti ima užtoki pat ziegoreli net $25 arba 4
Tuan de TT1 sykius daugiaus. Ar žmones teipnekalba apie teisinga ąpgarsini-nugaoenia oan Juan ue Ui :nia? Dabar žinote kodėl štorninkas ima 4 sykius brangiaus, bet

na tvirtumon, kur bus tor- da nežinote kodėl fabrikas gal parduot toki pat ziegoreli už $6.
turuojamas, jei pakeliui ne-!į)aba,\ 4k skait7kite’ Fabrikas neperka ziegorelius nog kito fa- 

J ’ d r 'briko bet patįs jas padirba priek-tam fabrikas neparduoda vie-
DUS nušautas. na arba keletą ziegoreliu ant sanvaites kaip tai štorninkas

____ L _■ daro. Fabrikas parduoda šimtaiarba tūkstančiu ziegoreliu kas 
dien. Fabrikas parduoda 100 ziegoreliu per diena ir turi tik 25c

Atkeršijimas. Miesto Kievo 
valdyba buvo norėjusi pa
skolinti 15 milijonų rublių 
pas Londono bankininkus, piaukinėja vien tiesiog tarp Boston Ir 
bet tie atsisakę skolinti, nes j Hamburg.

• j iii • i Laivai nesimaino — Dešimt dienosemiesto valdyba nesnnpati-Į 
žavus su Beiliu jo garsioje 
byloje. Žydai nors tuo keliu 
keršija.

gO, III.
Tiesa, kad “Keleivis” 

bereikalingai rūpinasi apie 
busimąjį “Draugo” redak
torių. Bet priparodinėti a- 
nam laikraščiui, kad jis ne i 
vieton kiša savo dvylekį,' 
neužsimoka. Todėl Tamstos 
straipsnio tame dalyke ne-į 
dėsime.
P. Venckui, Kenosha, Wis. Į

Prie pilnųjų 
dr-jos pavieniai 
gulėti. Nekuriu 
šininkų adresai 
kun. A. Briška, 
Wood st., Chicago, Ill.; Dv. 
Vad. kun. P. Saurusaitis, 
46 Congress ave., Waterbu
ry, Conn.; rašt. J. V. Ko
vas, 21 Congress ave., Wa
terbury, Conn. Prie virši
ninkų kreipianties galima 
gauti visokiausiuss paaiškį- 
niniiLs ir patarimus blaivy
bės klausimuose.

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

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

Ralyk adresu:

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

uždarbio ant kožno ziegorelio tada jau turi $25 risto uždarbio. 
Dabar žinote kodėl fabrikas gal parduoti ziegoreli už teip pigia 
preke. Jaigu norite gara ziegoreli vyrišką ar motyrišką už 

fabrikos preke tada pirkitenuog mus o sučedinsite daug 
pinigo. Musu ziegorelei yra la-bai gražius, naujos mados iš ge 
riausio padarbimo, grarantiti perfabrika ant 20 metu (14k. Gold

Filled) puikiai išmarginti ge-giu viduriu, regulavosi ir išban 
dyti idant laikytu atsakanti lai ka. Taigų dabar norite viena iš 
šilu $25.00 vertės ziegoreli Vyriškos ar Moteryškos už $6 
peržiūrėkite virš padėtus paveikslus, iškirpkite kokis jumis ge
riausia patinka, priskiute mumis su $1 ir bus tuojaus 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 kaštua apie 25c. Jaigu 
ziegorelis nepatiks tada neimkite o mes sugražinsime jumis ju
sli 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 jimą nusiuntimo kaštu. Prašo
me guodotiniu skaitytoju idant kitiems parodytu šita apgarsini- 
ma už ką busime jumis dėkingi ir Adresavokite:

NATIONAL COMMERCIAL CO.,
Dept. 116 505 E. 5-th St. NEW YORK CITY.

Halsted Furniture Co
1936-1938 SO HALSTED ST., tarp 19 ir 20 gatvių

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

Neikite į netikusius departamentinius storus, eikite ten, kur jus bi 
aptarnaujami.

I
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Nauji Išradimai
Naudingi pramanymai, įvairiausi visokių 

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

Popera yra dirbama iš Įvai
riu daiktu ir vartojama 

Įvairiems dalykams.

Iš ko tik nedirbama po
pera. Poperos dirbimui nau
dojama miežiai. avižos, 
ryžiai, komai, žirniai, pu
pos, skujos, cukrine lendrė, 
kerpės, taboka, medžių la
pai ir lupsnis, runkuliai, 
bulvės ir daug kitų keistų 
daiktų šiais laikais vartoja
ma poperos išdirbimui. Ge
riausios rūšies popera, vie
nok, išdirbama iš linų; dau
giausia gi dirbama iš me
džio. Parankiausi medžiai 
poperos dirbimui yra tope
liai, pušįs, ąžuolai ir lazdos.

Poperos košelė dabartės 
vartojama vietoj metalo, 
akmens ir medžio. O pope
ra įvairiose formose užva
duoja linus, bovelną ir šil
ką. Štai kokie akyvi ir kar
tu nuostabus daiktai dirba
mi iš poperos.

Iš presuotos poperos dir
bama telkiniai, relės, ka- 
nuolės, pasagos arkliams, 
garo ir elektros dūdos. Po
peros košelę sumaišant su 
cinką, dirbama plytos gat
vių grindimui. Lygiu budu 
iš tos košelės dirbama go- 
telkos ir vandens nuvedi
mui dūdos.

Japonijoj iš poperos dir
bama drabužiai, rėmai lan
gams, liktarnos, lietsargiai, 
šnipšdukai, oda čeverykams 
ir kitokie keisti dalykai iš 
poperos dirbama. Suv. 
Valstijose ir Vokietijoj dir
bama poperiniai karstai. 
Vokietijoj dirbama iš pope
ros statinės, indai ir bute
liai pienui laikyti.

Taip vadinamos šiaudinės 
skrybėlės neturi savyj nei 
mažiausio šiaudelio. Jos da
romos iš siaurų, geltonai 
nudažytų poperos dirželių. 
Anglijoj iš poperos dirba
ma degtukai. Nesenai paim
ta patentas išdirbimui po
peliui ų siūlų, kurie bus 
vartojami čeverykams siu- 
tL

Tiesiog begalės'yni daik- 
tų, dirbtų iš popuos. Iš po
peros galima dirbti porce- 
linius indus, kulipkas, če- 
verykus, staltiesei, burniniai 
audeklai, lentos^nepermer- 
kiami maišai, laiveliai ir tt. 
ir tt. Sako, kad buvęs pa
darytas poperiniš' pečius ir 
atstovėjęs ugnį... Namai 
statoma iš poperos... Nor
vegijoj y ra bažnyčia, ku
rion sutelpa 1.000 žmonių, 
pastatyta nuo pamato iki 
bokšto vieninteliai iš pope
ros.

Taigi popera vartojama 
ne vien rašymui ir šilkų su- 
vvnioiimui.

Žmogus, kurs išrado, kaip 
daryti plentus.

Iki XIX šimtmečio Eu
ropoj ir Amerikoj buvo la
bai blogi keliai. Žmonės ne
mokėjo tada dar daryti 
plentų. O reikalas turėti ge
rus kelius buvo didis.

Žmogus, kurs išrado, kaip 
daryti plentus, yra John 
London McAdam. Jis gimė

1756 m. Anglijoj. Jaunas 
savo dienas praleido Ameri
koj ir būdamas darbštus ir 
taupus labai pralobo. Su
grįžęs tėvynėn, darė ban
dymus, kaip čia kelius pa
gerinus.

Po ilgų bandymų atrado, 
kad geriausi keliai padaro
ma nu grįsti grūstais akme
nimis, šmoteliai kurių 
maždaug turi but ly
gus ir nesunkesni už 
šešias uncijas. Bandy
mus darė už savo pinigus 
ir praleido apie $24.000. 
Parlamentas matė jo didį 
nuveikimą ir padovanojo 
$50.000 ir padėkojo už di
dį n no veikai į.

Nuo to laiko Anglijoj ir 
visoj Europoj prasiplatino 
plentai ir kol geležinkeliai 
buvo išrasti, tais plentais 
vienintėlia i pergabenamos 
buvo prekės.

Iš išradėjo pavardės Mc 
Adam padaryta žodis ma
cadamize, ty. statyti kelią 
suiyg McAdamo išradimo. 
Tas žymus išradėjas mirė 
1836 m.

NERUGOK!
Ncrugok, kad svietas tau 

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

Jaigu nori gauti geres
nio darbo,

Jaigu bijai, kad kas ta
vęs neapgautų,

Jaigu tau kokia nelai
mė atsitiko,

Jaigu nori gauti uždy- 
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 visokių 
apgavikų 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.

NUSISAMDYK AUTOMOBILIUS

W. ZAWLEW1CZ
3237 AUBURN AVE., 
Telephone Yards 2220

ant Vestuvių, Krikštynų Pagrabu 
ir t. t. Per daug metu užsiimu su 
randavojimu automobiliu. Užlaikau 
geriausius automobilius. Atsargus 
važiavimas. Beikalui atsitikus 
kreipkis prie manes, o aš geriau
siai užganėdinsiu diena ir nakti. 
Prekes žemiausias.

ADMINISTRACIJA LIET. TEATRA.L 
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Petr. Andrijauskas, pirm., 

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

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

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

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

1765 Ogden Ave.
Frank Rauba, Raštininkas 

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

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

4600 S. Paulina St.

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

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

425 S. Grant St.
J. Ažis Pagelbininkas,

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St. 
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

J. Polekas, rašt.
1802 W. 46th St.

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

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

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

• ‘ KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

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

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

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Avė.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius

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

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

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

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

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

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

386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JURGIO KAREIVIO K. WILKES- 

BARRE, PA. 
J. Laukus, Prezidentas.

425 S. Grdnt St.
J. Staneika, Viee-prezid. 

57 Oak Lane.
S. Pieckis, Prot. Sekr., 

462 E. South St.
J. Daušys, Kasierius, 

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

34 Logan St.
J. Anekaitis, II Fin. Sekr., 

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

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

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

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

Vine. Grigaliūnas, Finansų Raštinink.
1717 So Cahal St.

Jouas Bijanskas, Iždininkas,
840 — 33rd St.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ.
L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OP 
LAKE.

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

Vincas Petke vice, Pagelbininkas
4403 S. Honore St.

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

Jonas Barkauskis, Jin 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.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JONO KRIKŠTYTOJO.

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

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

Jurgis Sereika, Prot. Rašt.
3221 Illinois Court. z 

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

841 W. 33rd St.,

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA.

Jurgis Ažis, Pirmininkas.
13 Collins Str.

Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str.

Silvestrą Pileckis, Prot. Raštininkas.
462 E. Siuth Str..

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

Petras Aceviče. 11 Finansų Rašt.
60 Sheridan Str.

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str.,

Win. Mantvila, Maršalka. 
192 Almond lane

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

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

Newark, N. J.
M. Akialis, Išdininkas,

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

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

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

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKIT PINIGUS!

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

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

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą 
akcijų. Akcijos užsibaigia už 6'Ą 
metų ir kiekviena akcija atneša 
$100.00.

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

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

Su godone,
Ben. Butkus, Prezidentas

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

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

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

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

40 Serija prasidėjo Utarninke Lap
kričio (Nov.) 4 - 1913. Susirinkimai at- 
sibuna kas Utarninkas 8tą vai. va
kare Dom. šemaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tu akcijų į mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, gauna 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožnas akcija užsibaigia už 6 >4 me
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės priirašyti.

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

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

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

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

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

(36-49)

Tėmykite Nariai.
Draugystė Saldžiausios Š. V. Jė

zaus. Laikys savo prieš metinį Su- 
sriinkimą nedėlioj 7 d. Gruodžio šių 
metų. Ant to susirinkimą privalo 
pribūti kiekvienas sąnarys, nes bus 
rinkimas naujos valdybos del Ateinan
čiu 1914 metu ir taip bus daug da
lyku ant apsvarstymo. Už nepribu- 
vimo ant to susirinkimą bausmes 
$1.00.

Taipogi, katrie dar neasate pabai
gę mokestis šių metų, tai storokitės 
užsimokėti ant ateinaučo susirinkimą 
prieš paverijinia knygų, Su godone.

Benediktas Butkus, Prez. 
Antanas Mosteika, Rašt. 

821 W. 33rd Pi.

Tėmykite.
lietuvių Jaunimo Ratelis stato sce

noje jau antru kartu labai juokingą 
komediją “Svetimose Plunksnose’’, 
parašytą J. J. Zolpo. Vaidinimas į- 
vyks nedėlioję gruodžio (Dec.). 7 die
ną, 1913, m. Columbia svetainėje S. 
Paulina ir 48-ta gatvė. Pradžia 7:30 
vai. vak.

Jau visiems yra žinoma L. J. Ra
telio artistų gerumas ir jų gerumas 
lošimuose. Taigi, kurie atsilankys ir 
ant šio veikalo bus pilnai užganėdin
ti. Nes šitas veikalas yra labai juo
kingas, žygiu ir užimantis. Atsilan
kiusieji prisijuoks tiek, kad užteks, 
kol užmirš.

Užkviečia širdingai vsus
Lietuvių Jaunimo Ratelis.

Stato scenoje naują veikalą pirmu 
kartu Chicago, trijų veiksmų melo
dramą: “UŽBURTI TURTAI“, lie
tuvių kalbon verstą K. Levandausko. 
Atsibus Ned., gruodžio 14, d. 1913 m. 
Meldažio 2242-44 W. 23rd Place, 
West Side. Lošimas prasidės 7:00 
vai. vak. Įžanga 35c. 50c. 75c.
“Užburti Turtai“ yra melodrama, 

kokios dar nebuvo Chicagoje vaidin
ta, čia atsižymi zakristijonas ir kar
čiam! nkas kuruodu ant viens kito la
bai šnairuoja už turtus kurių nori 
rasti, bet neranda. Taipgi perstato
ma kaip smulklininkas savo sūnų iš 
kareivijos išluosuoja ir už jo sūnų 
kitas beturtis berniokas atitarnauja. 
Daug sveiko juoko, ir gailestingų 
scenų. Juo labiau veikalas bus įdo
mus kad “Dramos“ artistai puikiai- 
gyvai atvaidins. Po vaidinimui 
šokiai ir žaismės. Kviečia visus at
silankyti ir pasigerėti lošimu.

(49-50) Komitetas.

Teatras.
Liet. Mot. “Apšvietos“ Dr-jos Ned. 

Gruodžio 7, 1913 m. Scenoje statoma 
5 veiksmų Drama “Orleano Mergelė“ 
M. Meldažio Svct. 2242-42 W. 23rd. 
PI. Pradžia 5ta vai. vak. Inžanga 35c 
ir augščiau.

Gerbiamieji ir gerbiamosios. Malo
nėkit atsilankyti kuoskaitlingiausia į 
musų parengtą vakarą, nes manom 
kad busit pilnai užganėdinti. Veika
las yra gana žingeidus ir užimantis, 
iš atsitikimo 500 metų atgal. Kviečia.

A“pšvietos“ Komitetas.
Tikintus galima iškaluo nusipirkti 

šiuose vietos.
J. kl. Tananevičio Bankoje, A. 01- 
sowskio Bankoje, Z. S. Mickevičių, 
2342 S. Leavitt St. J. llgaudą, 1841 
S Halsted St. Bagdžiuno Baukoj, 23- 
34 S. Oakley.

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalingas: vaikinas, kuris norėtų 

išsimokinti fotografiško amato. Išmo
kinsiu lengvas ir greitai. Norintieji 
mokintis atsišaukitės. [

Petro Konrado, Photographią.
(Conrad Studio).

3130 S. Halsted St Chirago, 111.
(49-50)

Reikalingi pardavėjai į musų Sto
rą; su patyrimu pageidaujami la- 
biaus. Gera alga. Darbas nuolatinis. 
Atsišaukti tuojaus.

Klein Bros.
Halsted ir 20-ta Str.

Reikalingas jaunas vyras kas su
pranta Angliškai prie pardavistės, 
geras uždarbis mes išmokinau! darba 
ir pastatom gera vieta norintis gau
ti darba turi turėti $150.00 del už- 
guldima, pirman pradeda dirpty. At
sišaukimas per laiška.

Chicago Tailors, 
174 State Line St. Hammond, Ind.

(49)

S KAM RUH PINIGP SAUGUMAS
TEGUL PASIDEDA

State Bank of Chicago 
(Vidurmiestyj).

Tas Bankas veda reikalus jau 34 metai.
Jo Kapitalas ir perviršis daugiau kairi

KETURI MILIJONAI DOLERIŲ
35 000 žmonių turi čia savo pinigus pasidėję

Tas Bankas yra saugus dėlto, kad jį 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 $1 IR DAUGIAU 

IR MOKA 3% METAMS.
Atdaras nuo 9 vai. ryto Kalbame lietuviškai.

iki 3 po pietų. Subatomis
iki 12 vai. pietų.

Paieškau brolio Pranciškaus Daug- 
veckio Kauno gub. Šiaulių p., Triškių 
p., Nobazu k. Pirmiau gyveno pas 
švogerį Jonelaitį Pittsburg, Pa. Lie
tuvoj mirė motina. Todėl esu dide
liame reikale ir prašau atsišaukti.

Adomas Daugvcckis,
153 Moultre St., Pittsburg, Pa.

Paieškau pussesories Marijonos Iva
nauskaitės. Paeina iš Kauno g., Re- 
seinių p., Skaudvilės p., Vilkalnių s. 
Pati ar kas kitas rašykit adresu:

J. Ivanauskas, 
858 W. 33rd St. Chicago, 111.

(48-9-50)

Paieškau brolio Prano Žigo. Paei
na iš Vilniaus g., Traku p., Butrima- 
nių valsčiaus, Stakliškių p., Gaila- 
kimių k. 13 Metų, kai Amerikoj. Tu
riu didį reikalą. Kreiptis šiuo adre
su:

Ona Zumorienė
Box 477 llollistoiij. Mass.

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. Mel
džiu atsilepti ir pranešti man šiuo 
adresu:

J. Matulaitis,
1038 Elizabeth St.,

Grand Rapids, Mich.
(48-49)

ANT PARDAVIMO.

PARDAVIMUI.
Parsiduoda namai su galiūnų ir 

laisniu labai geroj vietoj, lietuvių ap- 
gyventoj. Namai turi du gyvenimu 
ir butą prie galiūno; randasi ant 
kampo. Rondos neša $90 į mėnesį. 
Saliuuo visi intaisymai kuopuikiausi. 
Viskas geroj tvarkoj. Saliunas at
neša didelį pelną. Šitie namai su sa- 
liunu parsiduoda tik todėl, kad sa
vininkas išvažiuoja Lietuvon. Kai
na $12,000. Sužinoti.

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Dept.

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

Ant pardavimo Saliunas. Parsiduo- 
dama labai pigiai.

Atsišaukit pas:
Wm. Bartkus

1800 S. Morgan St. Kamp. 18 St.

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

Kas nori pirkti tai atsišaukyte.
TANANEVIC SAVINGS BANK 

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

Parsiduoda namas geroj vietoj su 
štoru, dviejų lubu. Parsiduoda pigiai, 
nes savininkas važiuoja Lietuvon.

P. Sadauskis,
3943 S. Francisco Av. , Chicago 

(38-40) .

Parsiduoda pigiai duonos kepykla 
(bakery) arba išduoda ant rendos 
mėnesiui 25 dol. gera proga geram 
žmogui; teipogi yra vieta del pasta
tymo 4 arklių su vežimais. Kas no
rėtų pirkti ar parendavoti tegul at
sišaukia po šiuo adresu:

Jonas Stiapanas,
40 Woodbridge Hartford, Conn.

Parsiduoda grosernė, 3258 S. Mor
gan Str., biznis gerai eina, lietuvių 
ir lenkų apgyventa vieta. Intaisymai 
yra visi nauji. Viskas gerai sutaisy
ta. Prie to yra ir gyvenimas, 4 rui
mai, kur gali tilpt gera šeimyna. Kas 
atsišauks pirmutinis, tam parduosiu 
pigiausia. Pardavimo priežastis — 
turiu išvažiuot iš Chicagos, nes ma- 
no šeimyna serga. Meldžiu atsišauk
ti sekančiai adresu:
3258 S. Morgan St. Chicago, 111.

Gera vieta del bučernes ir groser- 
nės Lietuvių apgyventoj apilynkejė 
sena išdirbta vieta, gera del lietuvio.

4547 S. Lincoln St.

Atpigo kotai kadangi oras šiltas. 
Kurie buvo $18.00 dabar už $9.98. 
Čincila kotai juodi ir rnelini $15 ver
tės dabar už $7.48 Sejonai $5.00 ver
tės už $2.98. šliubiuės ir balinės dre- 
sės $9.98 ir augšč.

Išpardavimas kailių $15 vertės už 
$9.48.

S. Buffcnstein
drabužių krautuvė.

3447 S. Halsted St. Chicago, 111 
ties 35 gatve.

VESTUVES!
Nauji Puikiausi Automobiliai 
vestuvėms mus speciaiiškumas

Telephone Canal 2595

MARSHFIELD GARAGE
{1633-35 W. 12th Street

Tel. Canal 285
K. KATUTIS, 

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

EH

Į EUROPĄ.
TANKUS PLAUKINEJ1MAI.

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

North German Lloyd’o PIGIOS KAINOS.
į Del išplaukimo dienų, tikietų ir ki- 
I tų smulkmenų kreipkis arba rašyk pas 
OELRICHS anda CO., General agents. 
5 Broadway, Now York, arba paa vie
tinius telsotus agentus.

Telephone Yards 2750

Pirmos klesos karčema.
Turiu geriausių gėrimų, o cigarai, 

i tai net iš pat Kauuo. Salė vėsai i- 
I joms, susirinkimams. čia pauedė- 
1 liais, utarninkais ir ketvergals mo
koma šokti, šokiai prasideda 8:00 
v. v.

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

POPIERIAI LAIŠKAMS RAŠYTI.
Popieriai laiškams rašyti su viso- 

iais gražiais pasveikinimais ir su 
am pritinkančiomis dainelėmis, su 
Ikinčmis kvietkomis ir su visokiais 
aveikslėliais. Parsiduoda labai pi- 
iai. Kas prisius 25c. pačtos markė- 
is, aplaikys 12 popierų su konver- 

ais ir dar pridėsiu dovanų, labai gra
žią staiuolę Kristaus užgimimo, išlei- 
žiamą ant pavydalo altorėlio, vertės 
5c. Už $1.00 duodu 6 tuzinus popie- 

rų. Reikalaujam agentų ir duodam 
erą uždarbį.
Adresuoki!:

K .J. Intas,
P. O. Box 73 Chicago, 111.

46-49)’

SVARBIAUSIAS MUSŲ TAVORAS 
— geriausi apsiaustai po $9.98. Vė
liausios mados. SIJONAI, kurių dau
giausia parduodame po $2.98. Mėli
ui ir juodį. Vėliausios išdirbinio. 
Tai tik mes taip parduodame:

S. BUFFENSTEIN,
Drabužių krautuvę.

3447 S. Halsted st., Chicago.

Lietuvių domai.
Per šešis metus nebuvo jums pra

nešta apie namų statymo ir taisymo 
eikalus. Kurie 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 
pasekmingą kontraktorių.

S. Markūną,
1725 W. 47 St., Chicago, Ill.
Telephone Yards 4389.

(46-7-8-9)
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