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Suv. Valstijos didina laivyną.
Iš Rusijos caro rūmų

Prieš Bulgarų carą.
ŠALIES APSAUGO

JIMUI.
Karo laivyno sekretoriaus 
raportas. Reikalauja dau-į 

giau karo laivų.
Nesenai paskelbta Su-į 

vienytų Valstijų karo lai
vyno sekretoriaus Danielso! 
raportas. Raporte reika-i 
hiujama dirbdinti daugiau 
karo laivų, parengti dau
giau karo amunicijos i” 
įsteigti valdišką laivų plie
no šarvams fabriką.

Karo

šiuo
caro 
apie

16 pages.! Metai XV

Dewey, patariąs 
čiais metais padirdinti 4 
šarvuočius, 15 torpedval- 
valčių, 10 povandeninių;
valčių ii- kelis kitokius pa- įa 
gelbinius laivus. Gi sekre
torius Daniels proponuoja 
padirbdiiiti tik du šarvuo
čių, 8 kontorpedvaltis ir 3 
povandenines valtis.

Sekretorius Daniels pa
žymi, kad šiais laikais jau 
dirbama šeši didžiausio ti
po šarvuočiai, apart dau
gybės kitų mažesnių laivų. 
Tuos visus laivus pabai
gus ir dar pridėjus porą 
proponuojamų milžinų, Da
niels sako, kad Suv. Valsti
jų laivynas tuomet busiąs 
daug galingas; juomi bu
sią galima ne tik apsaugoti 
pakraščius, bet parodyti ir 
kitoms valstybėms, jogui 
Suv. Valstijų reikalus vi
suomet priderą gerbti.

Sekretorius Daniels daug 
vi (-tos savo raporte užima 
plieno šarvų fabriko reika
lams, taippat amunicijai. 
Jis smulkmeniškai išaiškina 
faktais, kad plieno šarvų 
fabrikų savininkai perdaug- 
ainerikoninę valdžią plė
šianti už parduodamus šar
vus. Fabrikailiu tuos pa-

IŠ RUSIJOS CARO
RŪMŲ.

Vienuolio Rasputino įsi
galėjimas.

Iš Jaltos, Kryme, kur 
laiku gyvena Rusijos. .
šeimyna, pranešama 
nuolat besididinan-

čią intekmę, kokia daro i 
carienės Aleksandros pro
tą pa garsėjęs caro rūmuose 

ir vienuolis Rasputin. Tai or- 
įdinarinis, neaptašytas, ne
įmokantis nei skaityti rusas 

valdybos llinžikas, 
admirolas b.

ateinam vofumui, 
nervuotą 
siais šelmiškais budais.

arienė yra labai dievo- 
gi susirgus sosto inpė- 

diniui, tasai jos dievotu
mas dar labiau pasididinęs, 
nes Rasputin nuolat, jai 
kaląs galvon, kad jei jis 
caro rumus <

kuris užsivilko 
ačiū carienės dic- 
kankina tą su- 
moterį įvairiau-
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apleistų arba Meksiko revoliucionistai traukia link sostinės Mexico City, kurią nori paimti, 
butų is anų prašalintas, tai Diktatorius Huerta pasirengęs bėgti. Savo šeimyną jau pasiuntęs atvangesnėn 
caruko sveikatai dar la- vieton.caruko sveikatai dar la
biau paarščtų. Į tuos jo 
tvirtinimus carienė šventai 
tikinti ir liepianti jam ne
apleisti savo rūmų. Bu
muose jam net leidžiama 
visokius prajovus išdarinė
ti.

litika užtraukė ant visos 
valstybės vargus ir nepalai
mas. Ypač jis kedenama ir 
jam išmetinėjama už antrą
jį karą Balkanuose ir atida
vimą turkams Adrianopo-

Taip nesenai jis įsiver- lio, kuris liko aplietas bul- 
žes vienan rūmų kambarin garų kraujais ir kuris 
ir tenai akiveizdoj caro ir.vęs jau jų rankose. Tą 
carienės išpludęs ten buvu- ką atlikę caro nuskirti 
šią rūmų freiliną Kariški- naudeliai valdininkai, 
na. Pastaroji net ėmus Gale laiško 
verkti, bet carienė Raspu- pianui Į carą: 
finui 
kui 
vusi 
caras

nieko nesakius. Pas-

atsistatydinimo, bet 
asmeniškai ją perkal-

1)11-

nc-

ats ilie-

i “Tu buvai bulgarų tau
tos tragedijos autoriumi ir 
režisieriumi. Tatai tavo mi
sija jau pasibaigus! Palik 

'todėl tautai laisva ranka, 
kuri kitados be kunigaikš
čių ir carų neprasčiausiai 

j valdėsi ir turėjo laiminges-

Meksike nėra nieko gero
Kaizeriui užduota smūgis

GEN. VILLA KRIKŠ- 
TAUJA.

Huerta atkakliai laikosi ir 
i nemano pamesti dikta- 
. toriavus.

Konstitucionalistų
Villa andai su savo

'.ii

franeuzai nerimauja, 
antivaldiškas riaušes, 
mieste turi stoveine

tojai 
kelia 
Tame
vokiečiu armijos 99 pulkas.
Vieną syki rekrutą mankš
tiniesi metu to pulko po- 
ručninkas von Forster re
krutu akiveizdoj atsiliepęs.

nebuvo kam

4.000 
kareivių be jokio pasiprie
šinimo užėmė miestą Chi
huahua.
ir priešinties, nes federalis- 
tai pirm to 
miestą, kada
butų neatlaikę. Federalis- 
tų keli būriai trankosi po 
apylinkę, (len. Villa nu
sprendęs tuos burins išnai
kinti ir paskui su skaitlin
ga armija patraukti ant 
Meksiko sostinės. Sostinę 
manąs pasiekti aplink Ka
lėdas.

Gen. Villa, su savo armi
ja keliaujant iš Juarezo į 
miestą Chihuahua, gyVen- 

džiangsmin- 
kar-

buvo apleidę

tojai visur 
gai sveikinę ir garbinę 
po didžiausią didvyrį, 
keliui daug gyventojų 
sidėjo prie jo armijos.

ventojais negalima daryti, 
ceremonijų, negalima su 
jais mandagiai apsieiti; pa
sipriešinusius visad reikia 
durtuvais badyti ir už to

Ant gatvių ėmė 
žmonių minios.

norėjo nubausti pavezda- 
ma į dabartinės Nicara
gua valdžios nagus, kadan
gi kas link amerikiečių už
mušimo neimta aiškių pri
rodymų. Tuo tikslu 
džia New Yorke jį 
tavo ir pasiuntė

vai

i teatruose — kaizerio išlai
dos pasidaro didesnės už 

;jo algą, kuri pastaraisiais 
laikais padidinta lig $5.- 

1500.000 metais. Nekuric 
| laikraščiai girdėję rašo, 
kad kaizeris turėsiąs par-

žinią duoti kelis rumus, kadan- 
Nicaraguos valdžiai jį pa- gi iš gaunamos algos ne
siimti. Ant Dėdės Šamo to- galįs pragyventi... 
kio nepaprasto uolumo ne-! 
laimės Nicaraguos 
atsisakė 
savo šalin, tik pareikalavo, 
idant jis duotų žodį nekuo- 
met negrįsti savo tėvynėn.

gelbon 
Porfirio

buvusi
I )iaza.

Bot tasai senis

daug pigiau atiduodanti 
Europos valstybėms, negu 
savajai valdžiai. Mat, fab
rikantų jau toksai esąs pa
triotizmas, kad savo šalį 
skriaudžios ir jos turtais 
pasipelnijns.

Todėl vieno taupumo dė
lei valdžia turėtų įsteigti 
n m įsavins šarvams fabri
kus, kuriuose taippat butų 
galima pigiau dirbti torpe
das ir kitokią laivams 
ro amuniciją.

Pagaliau sekretorius 
niels karštai paremia
manymą, idant karo laivai 
butų apkūrenami ne angli
mis, bet žibalu (nafta) ir 
tam tikslui turi įgyti nuosa- 
vias žibalo rafinerijas.

ka-

Da- 
su-

rinęs, kad panašių negra
žių atsitikimų jo romuose 
daugiau nebusią.

Tečiau vienuolis Raspu-ines sau dienas.” 
tin ir ligšiol caro rūmuose Carui Ferdinandui smu- 
seimininkauja ramindamas žinoma, neapsakomas, 
sergančią protu carienę. Tečiau negalima spėti, kad 
Be Rasputino žinios ru-įjis tuojaus butų pašalintas 
muose nieko neveikiama. iš valdvietės. Ir jis turi ne-

Argi ne puikus Romano- mažai šalininkų:. Bet jau 
vų šeimynos gyvenimo i faktas, kaip jis yra nepa- 
vaizdas?

valdžia į Kaizeris
Zelayą pasiimti aplaiko 

lijono dolerių ir su 
milžiniškais pinigais 
lįs pragyventi!

Tikrai vargšas tas 
kiečių valdovas.

vieneriais metais 
Igos pusšešto mi

pat reikalaujant pasisakė, 
kad daugiau negrįšiąs ir į 
Suvienytas Valstijas. Pa
leistas iš kalėjimo Zelaya Atsiprašo Rusiją už pada-

Tr klaidą.
Turkijos valdžia pašinu-."apleistų, 

čius Peterburgan notą su 
atsiprašymu už beteisį

Tikrai negražus Suv. 
Valstijų valdžios pasielgi
mas!

TURKIJA ATSIPRAŠO

pri- 
Ju- 

arez gen. Villa palikęs pus
antro tūkstančio savosios 
kariuomenės.

Tuo tarpu Huerta atkak
liai savo nuomonės laikosi 
ir nemano pamesti dikta- 
toriavęs. Jis šaukiasi pa

ti iktatorių 
kuris šiais 
Paryžiuje, 

nelabai su
tinka gristi Meksikai), nes 
jam savas kailis visuomet 
yra meilesnis už kokią ten 
Meksike paprastą ramybę. 
Senis gudrus. Jis numano, 
kad dabartiniai konstitucio- 
nalistai ir jam pačiam iš- 
pliektų kaili. Tai kurgi tu 
žmogus lysi gyvas ugnim

Huerta sako, kad jam 
prisieiti! nors ir 20 metų 
su revoliucionistais kariau
ti. jis visvien savo vietos

ATVIRAS LAIŠKAS 
FERDINANDUI.

ken čiamas 
mas.

ir paniekina-

ZELAYA PRIVERSTAS
Norima su Bulgarijos caru

pasirokuoti. Pasižadėjo nekuomet ne-
Bulgarijos sostinėj Sofi- gristi į savo tėvynę, 

joj leidžiamas laikraštis j Buvusis respublikos Ni- 
“Balkanska Tribūna” pa-lcaragua prezidentas, Jose 
skelbė atvirą laišką Bulga- Santos Zelaya, nesenai at
rijus carui Ferdinandui. keliavo iš Europos New

Atvirame laiške sakoma, Yorkan ir ten liko suimtas 
kad bulgarų tautai metas už nužudymą poros ameri- 
jau pasirokuoti su savo ca- kiečių jam prezidentaujant 
ru Ferdinandu, kuris neti- Nicaraguoj. Suvienytu 
teusiu savo valdymu ir po-j Valstijų valdžia tą žmogų

IŠSINEŠTI. .

KAIZERIO NESMAGU 
MAI.

Dukters, išleidimas už vy
ro ir brangumas kaizeriui 

išdą sunaikinę.
Dėlei milžinišku išlaidų 

išleidžiant dukterį už vyro 
ir nuolat besididinančių už
laikymo lėšų, Vokietijos 
kaizeris pagaliau susilaukęs 
finansinių nesmagumų. Tik 
vienoms dukters su Kum- 
berlando princu vestuvėms 
išleista daugiau milijono 
dolerių. Pridėjus prie to 
augančias lėšas užlaikymui 
dvaro ir armijos tarnų ir 
tarnaičių 40 pilyse, rūmuo
se, medžionių rūmeliuose ir

taująs del šalies “gero
vės”. Pastaromis dienomis 

reštavimą ant vieno Rusi- -i’s isahe savo pasiuntiniui 
jos garlaivio Kavaklo Alus- Bai’yžiuje, de la Barra, sų 

kokia tai misija keliauti į 
tuojaus

pats, poručiiinkas, apsiimąs 
kiekvieną kareivi gausiai 
apdovanoti.

Tai girdėjo pašaliniai 
stovinti keli miesto gyven
tojai. Apie tokį skaudų gy
ventojų įžeidimą žinia po 
miestą prabėgo žaibo grei
tumu.
rinkties
Paskui jos apsiautė karei
vių kasaius. Pasirodė apsi
ginklavę kareiviai. Minios 
pradėjo nerimauti ir trukš- 
mą kelti. Kareiviams liep
ta išvaikyti. Tie daug žmo
nių sumušę ir durtuvais su
badė. Paskui mieste areš
tuota 40 žmonių. Kadangi 
riaušėms nebuvo galo, pul
kininkas von Reuter sau- 
valiai paskelbė mieste ka
ro stovi.

Toji nepaprasta žinia pa
siekė parlamentą ir ano 
kairieji atstovai tuojau į- 
nešė paklausimą valdžiai, 
ką ji mano daryti su tokia 
savo palaida kareivija ir 
atkakliais oficieriais. Par
lamente gimė baisiausias 
trukšmas. Ypač kaizeriui 
ir karo ministeriui duota 
vėjo už poriičninkų palai
dumą, kurie rekrutams lie
pia badyti žmones už pini
gus. Teisino armiją pats 
kanclierius, teisinosi karo 
ministeris. Kaip vienas, 
tai]> ir kitas apšvilpta. Pa
galiau parlamentas didžiu
ma balsų išreiškė 
nepasitikėjimą, 
kams virtus,
turėjo iš savo vietos pasi
traukti. Bet kaizeris ant 
galo tuos nesmagumus lai
kinai užgniaužė. Įsakė tuo-

valdžiai
Kaip daly- 
kanclierius

f

tafa, kuris buvo kaltina
mas už dalyvavimą Šefket- 'Japoniją.
pašos nužudyme Konstan-,Pei‘ l'Rsiją ir iškeliavęs, 
tinopolyj. Kavakla pa
smerktas miriop, bet pinu REICHSTAGE DIDELIS 

TRUKŠMAS.
Konstantinopoly j. Vieni Vokietijos parlamento at
sako jis nusižudęs, kiti — stovai duoda pipirų kaize- 
buvęs’ nunuodytas. Kavak- riui ir karo ministeriui. 
la buvo pabėgęs Rusijon ir Vokietijos provincijos 
pastaroji jį išdavė Turki- Alzacijos mieste Zabern 
jai kaipo žmogžudį, bet 
paskui patyrė, kad toji 
žmogžudystė buvus politi- 
kiiiė, tatai tuoj pareikala
vus kalinį paliuosuoti ir su-į buvo atsitikę. Už tą staigą 
grąžinti Rusijai. Deja, ta- kalinio mirtį Rusija parei- 
sai reikalavimas pasirodė jkalavo pas Turkiją pasitei-

bėru prašalinti. Pulkas išsi
kraustys kitur. Tečiau val
džia nepasitikėjimas ir pa

Vadinasi, kaizeriui radi
jau kelinta savaite gyven- čiai aplamdyta.

pervėlns. Kalinys nusižu
dęs, ar kasžinkas su juOm

sinimo ir gavo dailų atsi
prašymą. Taip viskas dip
lomatiniu keliu ir pasibai
gė.

1
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T. D.

Gal dar

skaito.
G.J.

duos, o

A*'

Žieminiai Kosuliai

Jo-

darbo

Žvirbliakojis.

d.

“A

B

Brook,lyno 
Kliubas“

yra paprasta liga. Nevienam iš kerčian 
čių bus smagu sužiuoti, kad

Ant nugsto ten kalno 
Matytis gražybe.
Čia šviečia tik mėnuo, 
Pakalnės’ tamsybė.

Nusisekęs balius. Farmų 
darbai sumažėjo.

Great Neck, N. Y. Lap

Negali susilyginti su kitu.
“ŠAUNIAI GERAS”.

UZSl- 
šven- 
pa ra
dai y- 

už 
už-

tu- 
jei 
de- 
im-

Čia krušas, taip šalta 
Ir baisiai miglota, 
Bet viską reik kęsti 
Ir vargus panešti.

Dručiute 
gyvenimą, 
viršminėta 
ištekėjusi

Kaip noriu nueiti, 
Kur šviečia prilipti. 
Gražumo prigrėbęs, 
Papuoščiau pakalnes.

REDAKCIJOS ATSA
KYMAI.

blo- 
dar 
pa-

■ \ lt
Kodėl nerūkai geriausius

ir bečiulp- 
lig vėlam 
daugumas

prigulinti pel- 
vargoniiiinkas, 

maityti didelę 
nieko niekam

pa-
Aš su tavim sykiu 

ketinai

mirė | 
Kubi- 

; metų amžiaus vai- 
nesenai pribuvęs iš

Severos Bahamas 
Plaučiams

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

Kaina 25 ir 50 centų.

iv

V

LIETUVIAI AMERIKOJE
Parapijos reikalai gerai 

stovi.
. Rockford, Ill. Daug šis 
tas yra parašyta iš Rock- 
fordo, liet labai retai mato
si ko nors parašyto lietu
viškos parapijos reikaluo
se. Taigi čia, nors trumpai, 
norėčiau pabrėžti kas musų 
parapijoj girdėt.

Jau sukako vieni me
tai, kai]) kun. Alalinauskas 
iš čia buvo prašalintas ir 
po jo, nžėmus kitam kuni
gui kk bonauti, bažnyti
niai reikalai yra tvarkiai 
vedami. Turime jau lietuvį 
vargonininką, kursai už
darbiauja dirbtuvėj ir taip
gi atlieka bažnytinius rei
kalus. Smagu mums dabar 
nuėjus į bažnyčią išgirsti 
lietuviškai giedant, vietoj 
angliškai, kai]) tai buvo me
tai tam atgal.

Šią vasarą vietos vysku
pas, P. J. Aluldoou, nupir
ko del kunigo ir kleboniją 
už $3.050.00 visai prie lie
tuviškos bažnyčios; ji bus 
tokio didumo, kaip ir pati

100 šeimynų ir apie 50 pa
vienių asmenų lietuvių. Va
sarą žmonės uždarbiaują 
ant farmų. Dabartės su 
darbais riestai yra. Yra čia 
socialistų kuopa. Bet ji 
vos gyvuoja, čionykščiai 
lietuviai laikraščių nema
žai

Darbai mažėja.
Pittsburg, Pa. Nors dar 

nekuriose dirbtuvėse tebei
na darbai, vienok, daug y- 
ra tokių, kur jau visai ap
sistojo. Taigi nelinksmos 
naujienos iš šio miesto. Bet 
kaip girdėt visur tas pats. 
Labai reikia būti taupiems, 
kad perdaug riestai nebūtų.

A.U.

KATALIKAS

nevažiuoja lietuviai 
vieton.

Kaip girdėti, tai dabarti
ni vargonininką parapijonai 
gerai myli, nes jisai dar
buojasi kiek galėdamas, ir 
turbūt mažai tenai jam ku
nigas teprimoka, nes para- 

vra

Nelabai nusisekęs balius.
St. Louis, Mo. Lapkričio 

26 d. šv. Juozapo dr-ja bu
vo surengusi balių. Atsiliko 
netikusioj vietoj. Buvo ke
li nešvarus kambariai ir 
susirinkusieji landžiojo ieš
kodami -vienas kito, kaip 
po kokius urvus. Baliuje a- 
part šokiu ir svaiginančiu 
gėrimų nebuvo nieko. Žmo
nių mažai tebuvo.

Vienas atsilankiusiu.

M. D. kp. vakaras. S. 
Dr-ja didinasi.

Grand Rapids, Mich.
Lapkričio 23 d. T. M. D. 

28 kp. buvo surengusi va
karą, kurs iš visų atžvilgių 
gerai nusisekė. Buvo lošta 
Švarkas ir milinė. Nors ke- 
liatas lošėjų pirmu kartu 
tepasirodė ant scenos, vie
nok, gerai viskas išėjo. Y- 
pač gerai lošė p. K. Jaki
mavičius Bliudžiaus rolėj 
ir jo žmona Bliudžienės ro
lėj. Dailiai lošė p-lė Hele
na Giliutė. Ir kiti visi ge
rai nudavė. Po lošimo tos 
pat kuopos choras gerai 
dainavo. P. P. Varnas ge
rai sudainavo solo “Alano 

akompanuojant 
Bagdonavičiūtei, 
kelia tas gražių

laivclis’’, 
p-lei O. 
Buvo dar 
dekleniacijų.

Simano Daukanto dr-ja 
čia gerai bujoja; prie jos 
priguli ir moterįs. Šiais me
tais prisirašė .160 naujų 
narių. Taip auga ypač ačių 
darbaviinuisi pirm. p. J. K 
Valinskui.

Viską patyręs.

EISIU
K-S

Aš vienas dejuoju 
Sau bėdas rokuoju. 
Nei brolis, nei tėvas 
Negirdžiu nei vienas 
Idea kur traukia 
Ir tikslas man’ šaukia, 
Ten eisiu, nestosiu 
Su priešais kovosiu...

A. Linkus.

Koks gyvenimas, tokia ir 
mirtis.

Dorrisville, III,
“Kataliko“ skaitytojai ne
pamiršo, kaip per praeitas 
Velykas čia slaptam urve 
atsitiko žmogžudystė, ir at
sigulė tris vyrai amžinai. 
Štai vėl pasklys laikraš
čiuose beveik tokia pat .ne
smagi žinutė iš musu .mies
telio. ■

Lapkričio 19 d. pas vie
ną lietuvį susiėjo lie
tuvių būrelis, traukė rudą 
skystimėlį lig vėlam laikui; 
net lig 12 valandai nakties. 
Prie bačkutės buvo atėjęs 
ir vaikinas Jonas Aidi k is 
su savo numylėtine; po tė
vais vadinosi Alarcelė Dru- 
čiutė. Vaikinas Jonas Aidi- 
kis su Alarcele 
vedė nedorą 
Kaip girdėjau, 
moteris buvo
Lietuvoje. Pametus savo 
vvra atkeliavo čia i Ameri- < <- <■ 
ką. Su Jonu Aidikiu gyve
no 2 metu. Besilinksminda
mi visi linksmai 
darni skystimėlį 
laikui, pradėjo 
iš didelio būrelio
sau. Taipgi ir vaikinas 
nas Aidikis pavadino 
vąją namo. Ši purtėsi ir 
sakė: _  .. ____ . __
neisiu. Tu ketinai mane dai tn<)U1 laiku 
nušauti. Ir jaigu dabar no-?'sa* 11(‘turtinga. taigi bu
ri šauti, tai šauk, kol aš vo tikilna> kad tas Alinas 
apsvaiginta, nes ir mirtis zlll,,Selis «aJes l,nes ^de
bus lengvesnė.” Jonas Aidi->das nol‘s plotkas šiek- 
kis, piktų dvasių apstotas, 
ilgai nelaukęs išsitraukė re
volverį ir paleido 2 kulip- 
kas į krutinę moterei. 'Ši 
sprūdo per duris ir nubė
go pas kaimyną; čia krito 
ant grindų ir už valandos 
mirė. O pasiutėlis A. Aidi
kis išbėgo lauk ir paleido 
vieną šūvį pats sau į kruti
nę. Taipgi dar bėgo kelis 
šimtus žingsnių, bebėgda
mas krito, kur ir buvo ras
tas negyvas. Nedorėliai pa
liko 3 ar 4 mėnesių mer
gaitę. Prie bažnyčios abu
du neprigulėjo. Taipgi ir 
liko palaidoti be jokios iš
kilmės ir nepriimti į .bažny
čią. Net liūdna pasidarė, 
kaip nuėjau pažiūrėti; gu
li abudu, vaikinas ir 
moteris, su žiedais, su bran- 
zalietais apkrauti ir dar 
ant stalo’ kryžius. Taigi, 
broliai katalikai, kokia mir
tis patinka bedievius, gir
tuoklius. Brangus broliai, 
lietuviai ir lietuvės, ku
riems dar malonu yra pa
gyventi ant šios žemelės, 
saugokitės tokio gyvenimo 
ir tų prakeiktų smuklių ir 
svaiginančių gėrimų, nes 
žmogus girtuoklis nekados 
nenugyvena gražiai iki ga
lui savo gyvenimo, visada 
jį sutinka nelaiminga niir- 

ir visokios 
o blaivus žnio- 
išvengia tų vi-

, tiek pasipelnyti, bet ant 
liūdnumo geriems parapįjo- 
nanis pasirodė, kad zakris
tijonas paskirtas yra nuo 
jo tą jam 
ną. O mus 
turėdamas 
šeimyną, 
prieš tai nesako ir nesiprie
šina, nes bijo kunigo 
rustinimo; bet čia yra 
ta priderystė musų, 
pijonų, sąžiniškai šį 
ką apsvarsčius, užtarti 
musų vargonininką ir 
protestuoti, prieš tokį dar
bą tai]>, kaip geri lietuviai 
protestavo prieš socialistų 
laikraščius, kurie ėmėsi 
trukdyti aukų rinkimą 
Tautos Namams Vilniuje 
ir šmeižti rinkikus.

Kaip girdėt, tai dau
gumas apsieis be plotkų, 
jaigu kunigas tame nepa
darys atmainos, o už plot- 
kas paskirtus pinigus siųs 
vargonininkui, kad paro
džius teisybę.

Tikras Parapijonas.

“Lietuvaičių 
šauniai atlošė 

“Iš meilės“.
Prasideda bedarbė. I

Newark, N. J. Lapkri
čio 22 d. pas mus atsiliko 
puikus vakaras. Buvo at- 
skrydęs * iš Brooklyno 
“Lietuvaičių Kliubas” ir 
šauniai atlošė puikų veika
lą “Iš meilės’’. Visi susi
rinkusieji stebėjosi ir gėrė
josi puikiu lošimu. Tai pa
mokymas mūsiškiams. Nes 
mūsiškiai artistai išėję ant 
scenos tik dairosi ir žiopso, 
visai rolių nemokėdami ir 
nežinodami, ką su savimi 
daryti. Taipgi mūsiškiai 
dainininkai turėtų pasitai
syti.

Šiame mieste darbai ma
žėja. Pramato nekurie juodą 
dieną. Daug bedarbių val
kiojasi gatvėmis. O neku- 
ric užeina dar į saliunus ir 
palieka po keliatą centų. 
Brolužiai, taupykit, nes ne
žinia ko susilauksime atei
tyj.

Kai|f darbo ieš 
koti.

Kur einu, čia duobės, 
Tai balos bedugnės. 
Man’ drasko tie krūmai;
Grūmoja galiūnai.
O vėtrų kaukimas;
Ališkinių staugimas
Alan gyslas užsaldo, 
Kad neičiau vis stabdo.

Kareivių palaikai. Ant 
salos Kuba ties fortu Ata
rės surasta 15 amerikiečių 
palaikai,, kurie su kitų ka
reivių buriu, vadovaujant 
pulkininkui Crittenden, bu
vę pasiųsti ant salos gi
mus ten sumišimams .1851 
metais; tuos kareivius nu
tvėrę hispanai ir sušaudę. 
Ilgas laikas nebuvo žino
ma jų palaidojimo vieta. Ir 
tik šiomis dienomis susek
ta.

Nepamirškit reikalauti nuo aptickoriaus, kad Jums duotų egzempliorų 
Severos Lietuviško Kalendoriaus 1914 metams, Jis niek r nekainuoja. 

Jeigu negalite gauti jo aptiekoj, rašykit tiesiogiai mums.

Bedarbė. Lietuvis neteko 
rankos.

Michigan City, Ind. Pas
taromis dienomis darbai 
čia žymiai sumažėjo; yra 
daug bedarbių. Iš kitur at
važiavusieji negali tikėtis 
darbo gauti.

Vagonų dirbtuvėj pati
ko vieną lietuvi baisi ne
laimė. Neteko dešinės ran
kos. Vaikinas jaunas, tik 
23 metų. Guli ligoninėj.

priespaudos, 
gus visados 
sų nelaimių.

Lapkričio 
karštlige J 
liūs, 2: 
kinas,
Lietuvos, iš 
Buvo blaivus ir doras vai
kinas. Lai ilsisi svetimoj j 
žemelėj!.. .

F. K. Pangonis, j merikos A’estu^'i
—------ ------ i gai nusisekė vra apie

Čia atsiliepsiu į .nesenai 
tilpusi “Katalike“ straips
nį, kuriame buvo gvildena
ma tas pat klausimas. Pa
klosiu čia keliatą savo min
čių ir parašysiu, ką .esu 
pats patyręs.

Aiš (‘su HrtionKines, kad su 
melu ne ką peši. O dažnių 
dažniausiai melas
ieškojime labai pakenkia. 
Negerai daro tie, kurie* 
naujai atvažiavusius moki
na meluoti 'bosams ir saky
ti, mokąs darbą.

Nežinhu jokio amato, ir 
darbų esu z praleidęs tiek, 
kad ir suskaityti nepajėg
čiau. Vieną kartą susiti
kau su vienu, ant pažiūros 
pusėtini^ vyru. Tarp kitko 
kalbėjome įapie darbo ga
vimą. Jis buvo nuomonės, 
kad darbo prašant reikia 
sakyti, kad mokąs viską. 
Kadangi aš turėjau neper- 
kokį darbą, tai antru kart 
su juom suėjęs paklausiau, 
ar nebūt galima ten gauti, 
kur jis dirba. Sakė, kad 
esą galima gaut. Sulyg jo 
prisakymo, kaip bosas pa
klausė, ar moku tokį darbą, 
pasakiau, kad moku.. Rei
kėjo dirbti ant elevato
riaus, o aš nckuomet ne
buvau tokio darbo dirbęs. 
Atvedė bosas prie vietos 
ir liepė kelfies, o jis žiurė
jo. Nors čia mokslo nerei
kia, bet reikia tik mažo 
papratimo, o aš nei to ne
turėjau. Paleidau ’elevato
rių... Tas kaip pasiuto eiti 
tai]), kad mano gyslose 
kraujas apsistojo tekėjęs. 
Bosas šaukia sustabdyti, o 
aš nežinau, ką daryti. Ir 
kuomi tas mėginimas pasi
baigė. Ugi “sugademuo- 
tas ”, “ supolakuotas ’’ bu
vau išvvtas. Nuo to svkio 
tokių šposų nedariau.

Dar kitas negerumas iš 
melavimo. Neužilgo toj vie-

nematyt. Vargas Toj, kur aš turėjau neiųa- 
Skurslu su savo lomj nuotikį su elevatoriu- 

kurį

Akmenų skaldymo darbai. 
Tik šeši lietuviai.

Louisville, Neb. Šiame 
miestelyj esame tik šeši 
lietuviai, šeimynos nei vie
nos. Per vasarą užvažiuoja 
ir daugiau. Bet buna tai 
kokie nelabukai. Nekartą 
jie čia susipeša, o paskui ir 
išsineša nežinia kur. Už 
peštynes kartais-ir už gro
tų pasėdi. Tie padaužos 
laikraščių neskaito, jie ži
ną daugiau, kaip laikraš
čiai.

Uždarbiai pusėtini — po 
du, tris dolerius dienoj. 0- 
ras čia šiltas ir gražus. Čia 
lietaus visai mažai teesti. 
Lapkričio 19 d. pas mus bu
vo atvykęs kun. J. Jonaitis 
iš So. Omahos.

Akmeninis Vabalas.

Didis vargas.
Lafayette, Colo. Jau mm 

senai čia straikas tęsiasi ir 
jam galo 
čia didis, 
šeimvnėle Tegu šalinasi ir mi, atsirado darbas,

ąš galėjau dirbti. Nuėjau 
pasisiūlyti. Žinoma, bosas 
pažino mane. Nors jam dar
bininko reikėjo, bet, atsi
mindamas mano sumelavi- 
mą, išvarė iš ofiso.

Toliau, nėra reikalo že- 
minties prieš bosus. Alusų 
lietuviai nusiima kepures 
prieš bosus. To nereikia da
ryti. Tuomi išsistatai save 
ant pajuokos. Reikia eiti 
prie boso, kaip kareivis, ir 
sakyti ko nori. Jei jis 
rėš darbo, tai
ne, tai kadir devynias 
šimts devynis kartus 
sies prieš jį kepurę, nieko 
negelbės. Dar gausi “gade- 
mų”, išvadys “polaku” ir 
turėsi eiti sau. Todėl nerei
kia perdaug žeminties pra
šant darbo. T

Toliau, reikia žinoti, kad 
nereikia nekuonict duoti 
kyšių bosams. Taipgi 
jiems nereikia fundyti. Ne
kurie mokina naujai atva
žiavusius užmokesčio die
noj fundyti bosams. Taip 
nereikia daryti. Nekurie 
bosai priima tą mylistą, 
paskui prie to pripranta ir 
laukia nuo Visų to pat. 
Tuomi ištvirkinama bosai. 
Todėl nedarykit tokių my- 
listų bosams, nepratink it 
jų prie kyšių, nesidalinkit 
su bosais savo uždarbiu.

Žinoma, nesenai atvažia
vusieji iš Lietuvos, nepa- 
yrusieji, daro, kaip jiems 
jatariama. Todėl visa 
tė puola ant tų, kurie 
gai pataria. Alusiškiai 
saviems neretai blogai
„aria, kad turėti sau juo
kų iš to. Tokius pasielgi
mus reikia kuodidžiausiai 
nupeikti. Pažiūrėkim, kaip 
vokiečiai, švedai stoja už 
saviškius. Visame saviems 
gerai pataria ir velija. Rei
kėtų mūsiškiams sekti ta
me dalyke svetimtaučius. 
Prigelbėti saviems ir visuo
met gerai patarti.

Reikia jau ant galo su
prasti reikalą laikytis vie
nybės. Reikėtų susitverti 
mums į kliubus ir karts nuo 
karto susirenkant pasitarti 
apie politiką, viešą gyveni
mą, geresnių darbų suradi
mą ir visokius kitus gyve
nimo dalykus apkalbėti. 
Dabartės mus lietuviai tik 
vien karčemą težino. Neru
pi jiems piliečiais pastoti, 
pažinti savo teises ir pa
reigas. Štai Chicagoj mus 
lietuvių yra arti 60.000. O 
ką mes turime ir ką mes 
reiškiame? Jokių mieste 
viršininkų iš savo tarpo 
neturime. Visi balsuodami 
galėtumėm ne vieną lietuvį 
aldermaną pravesti. Per
daug esame apsileidę. Ar 
išsijudiusim nors kada?

Miškinių Jonas.

Viską patyrusiam, Grand 
Rapids. — Jei Tamsta ra
šai apie atsitikusias tarp 
lietuvių vagystes etc., ir 
kaltuosius korespondenci
joje įvardini pilnomis pa
vardėmis, visuomet po ko
respondencija padėk savo 
tikrą pavardę, bet ne pseu
donimą. Del tos priežasties 
Tamstos korespondencijos 
apie apsivogimus laikraštin 
nededame. Tai turėtų įsidė
mėti visi musų gerbiamieji 

žiniičiu

• H/}1

visose vietose. Jeigu jūsų aptiekorius ne
galėtų jums jų pristatyti, prasitraukite sta
čiai nuo mus.

Severus gyduolės parduodamos aptiekose

[W.F. Severą Co. CED^rs
i O Cigarettes

IGARETTES
* CORK TIP

CIGARETES

Neduok 
Į- apsigauti pai. 

F; lūėgždziojimu. Šis • 
yra tikrai tikras.

Gali pažinti pagal in-
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KULIAI.
(Telšių apskr.).

Prieš trejus motus buvo 
• sumanyta Kuliuose statyti 

namai liaudies mokyklai. 
Buvo jau atvykę iš Plun
gės valsčiaus i n gal jotiniai 
mokyklos piečiui pirkti. 
►Surado ir ūkininką, kuris 
sutikęs parduoti už 500

ir u ė 
me- 

jokią

kaip
Arti

ir vyriausybė skirianti dau
giau kaip 1500 rub. minė
tai mokyklai statyti. Ta
čiau ligšiol niekas <1 
nemano jos statyti; 
džiagos neveža ir 
darbą nepradeda.

Žmonės neįmano, 
vaikus pramokinti.
200 vaiką pasilieka be jo
kio pradinio pralavinimo. 
Kaikurio ūkininkai ketina 
kreipties Į direkciją su 
prašymu, reikalaudami mo
kytojaus ir žada duoti Ala- 
ževą sodžiuje veltui butą 
mokyklai ir mokytojui.

'Ta proga paminėsiu apie 
išsiplatinusi Kuliuose ir a-j 
pylinkėje kaž-koki rūgšti-1 
iną, vadi namąj Į ‘ ‘ grybu ’ ’.Į 
Mažutė tojo “grybo” da
lelė nulodama Į saldą van
denį, dažniausiai Į saldžią 
arbatą, kur jisai labai grei
tai išauga, vanduo po keliu 
dieną pasidaro apyrugštis, 
turįs savotišką, gan mato- 
mi, kvap.,1. T.-) vandeni go-, |lnvvz(liSi k„| sl,Rilallk,-.

’’’ Igelbininką, kurie, kaip liūl
iui, gaudami savystovias

ria nuo įvairiu ligą, 
ir sveiki, kad nesirgtu Sa

parneštas iš>i:Alyvą darže-į 
lio, ten jis augąs ant ak-į 
mens. Veizint jis daro
šlykštu įspūdi: tartum, ap- no np fik - kningn skaifv_ 
glitęs mėsos gabalas. Gal ti_raSvti? bet ir genimo: 
kas pasakytą, kas tai perklc tikfai inažfiliuį bet b. 

grybas , gal užuot ftVb’“! užaugusius; jo mažutis šą
li jis kenkia sveikatai? |e niokyklos ukis-daržas, jo

• I pasodintas sodelis ir gėlių
■ darželis kreipdavo savi p 
i net ir
i a k is;

atida- uiiečiams, bet ir jiems 
ryti valsčiuje tris mokyk- yo ko pasimokyti.

GRIŠKABŪDIS.
(Naumiesčio apskr.).

Vyriausybė leido

Gražiškiuose, Meški- Be paliovos užsiėmęs ino-
raz-ninoso ir Žeekaluinose. Jau kymu ir darbu, p. Kas.

paskirti ir mokytojai. Vy-jdavo laiko dalyvauti visuo- 
riausybe žadanti kiekvie-1 menės gyvenime. Prasidė- 
nai mokyklai duoti medžiu: jus sriovei prieš girtybę, 
ir pinigais po 500 rub. Be j drauge su vietos kunigais 
to, baldams Sutaisyti po 150jjp prakilnesniais sodiečiais 

™ x--: 1- : ; ■ ■ - Blaivybės”
• » margu ir bu- skyrių, kurio taryboje ke-

rub. Valsčius gi turi duo
ti žemės lig 
tą mokykloms, ligi bus 
statyti nauji namai.

pa

ČEDASAI.
(Ežerėmi apskr.).

Šiemet užbaigta statyti irjdžiaugties tokiais ___ . ..
liepos 14 d. pašventinta j jo ir liaudies švietėjo vai- 
iiauja Čedasą bažnyčia iš- siais.. .
rodo labai gražiai. Taigi) Bet šitoks jo veiklumas 
čedasiškiai nauja savo baž-į kaikuriems tamsybės ir 
liyčia labai džiaugiasi, tik i girtybės apaštalams buvo 
vi^no dalyko nesupranta,'krislas akyse; prasidėjo 
kam ant nesenai intaisytą j skundai, kurie privertė jį 
kai vari j u padėti lenkiški į užsidaryti ankštose mokyk- 
parašai. Čedasą parapijoj 
lenką, rodos, ir su žiburiu 
nerastum.

SLAVIKAI.
(Na um i esč io apskr.). 

nuo lapkričio 14 
atidarė pačto ir tele- 
skyriu, kuris Slavi
nau senai buvo tau

pa geidaujamas.
Piršlys.

či.Cia. 
š. m. 
grafo 
kuose
k i amas ir

į.-
- / —

■

iš Lietuvos. |

JAUNIMO IŠTVIRKI
MAS.

Yra Žibaičiunu sodžius, 
pagarsėjęs apylinkėje savo 
jaunimo ištvirkimu. Noper- 
senai vieną naktį padarė 
jie šitokią “šposą”: surito 
viduriu kelio didele daugy
be akmenų iš lauko; bot to 

rub. pusę dešimtinės žemės.i buvo jiems dar maža; tai- 
Buvo kaip ir suderėję.gi išardė upelio tiltą. Ant 

rytą žmonės ėmė 
i Dusėtus atlai- 

pri važiuoja upelį

rytojaus

dnosna,

turėjo grįsti, ir kitu 
mesniu keliu važiuoti.

SURVILIŠKIS.

Spaliu pirmomis dieno
mis apleido mus liaudies 
mokytojas, p. Antanas Ka
sakaitis. Rodos, nieko čia 
ypatingo: vienas dar neiš
važiavo, kitas atvyko. Bet 
šita permaina mums didelis 
smūgis. P-nas Kasakaitis 
buvo tai mokytojas, kurs 
no tik kad švietė musą vai
kelius, bet buvo dar savo 
žmogus, visuomenės veikė- 

nors buvo kitur mokytoja
vęs septyniolika metą, gry- 
žo tėvynėn ir griebėsi švies- 
ti-lavinti jaunąją kartą, 
tautos viltį; jo mokykla 
buvo švietimo ir tvarkos 

mi, kiekvienas savaip ta 
tvarką kraipė.

Bet p. Kasakaitis moki-

kreipdavo 
vietiniu dvarininku 

čia no tik mums, kai- 
bu-

batą metu pildė sekreto
riaus pereigas, lankė posė
džius, susirinkimus, Įnešda
vo nemaža smnaningnmo. 
Rodos, visi galėjo tik 

i inokyto- 

los sienose; kaimynams ir 
to buvo maža; jie nenuri
mo, kol nepamatė p. Kas. 
su maža baldu krūvele, bet 
su dideliu skausmu širdyje 
išvažiuojant iš musu kraš
to ir kraustanties vėl sve
tur, iš kur atvažiavo prieš 
septynerius metus.

Tuomet atvažiavo pilnas 
skaisčios vilties, dabar grį
žo tik tamsaus nusiminimo 
kankinamas ne del savęs, 

bot del savo tėvynės, deli 
grįžtančios sriovės, kuri 
jau nebepirmą lietuvi mo
kytoją stumia iš Lietuvos. 
Gailėkimės, tik nenusimin
kime: kiekviena tos rūšies 
anka — gyvas visuomenei 
pamokslas!

KRAKIAI.
(Kauno gub.).

Paskelbtoji Peterburgo 
tolegr. a gontu ros žinia, kad 
sudegęs Krakių moterių 
kataliku vienuolynas, pasi
rodė esanti neteisinga. Su
degęs ne pats vienuolynas, 
o tik vienuolyno daržinė ir 
sandėliai. Nuostoliai siekia 
tečiau ligi 8.000 rub.

ŠIAULIAI.
Lapkričio 21 d buvo čia 

viso apskričio mokytoją 
suvažiavimas svarstyti rei
kalams įsteigto Šiauliuose 
bendrabučio. Tas bendra
butis skiriamas Šiaulių ap
skričio mokytoją vaikams 
moksleiviams, bet jei lieka 
liuesu vietą, tai priimami 
mokytoją vaikai ir iš kitą 
apskr. Pilnas mokinio už
laikymas, kaip parodė pa
duotoji apyskaita, apsieina 
nariams, Šiaulių apskričio 
mokyt., po 9 rub., nena- 
riams, gi, ty. kitą apskri
čiu mokytojams, — po 14 
rub.. Šiemet bendrabntyj 
gyvena 15 mok., kurią tar
pe ir 4 katalikai. Tame pa
čiame bute gyvena ir mo
kytojas prižiūrėtojas, ku
ris padeda mokiniams reng
ti pamokas. Sumanęs ir į- 
vykdos šį gana naudingą 
dalyką Šiaulių apskr. ins
pektorius Ttomlenskis, kurs 
yra tos dr-jos pirmininku. 
Girdėti ir kitą inspektorių 
apskr. žadą sekli jo pavyz
di ir tariasi Įsteigti to
kius bendrabučius.

PONIA PANKHURST 
KALĖJIME.

Nesenai viešėjusi Ameri
koje Anglijos sufragisčią 
vadovė, ponia Pankliurst, 
išnaujo uždaryta kalėji
mai) Londone. Kaip žinoma, 
toji “narsi” sufragistė 
pernai buvo pasmerkta 3 
metams kalėjimai) už atlik
tus nedorus darbus Londo
ne. Kalėjime jai ėmus ba
dauti, valdžia ją išleido ir 
paliko policijos priežiūro
je'. Ji, pasinaudodama ta 
jai suteikta laisvo, pasprū
do Francijon. Iš ten atke
liavo Amerikon. Dabar, jai 
sugrįžus Anglijon, policija 
išnaujo ją uždarė kalėji
mai!. Anglijos sufragistės 
norėjusios ją apsaugoti nuo 
areštavimo, tečiau nebūta 
kaip tas padaryti, nes po
licija ją nuo atplaukusio 
laivo paėmusi savo globom 
Ponia Pankliurst mispren- 
džinsi išnaujo badanti ir 
troškinties.

Kardinolas mirė. Vie
nas vyriausią amžiumi ir 
nuskylamu kardinolas O- 
reglija Romoj miręs. Tu
rėjęs plaučiu uždegimą; pa
cientas nepasveikęs dė
lei savo senyvumo. Oreglia 
nuskirtas kardinolu dar po- 
pežiaus Pijaus IX.

Nupirko ‘ ‘ dreadnough- 
tą”. Italijos valdžia nupir
kusi milžinišką karo laivą, 
kinis buvo dirbamas Ang-
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EINA GARSAS NUO RUDE- 
ŽTAUS. SIUNTĖ MANE MOTINĖ
LĖ.
VELNIAS NE BOBA.
KUR BAKŪŽE SAMANOTA.

TIKTAI $28.00 IN EUR OPĄ.
Reguleriai flaukinejimai, bevieliais teleg
rafas, du belt a vi Sriubai, pigus geležinke
liais parvažiavimas į R (J SIJĄ.

Kajutes $45.00
Uranium Steamship Co. Ltd.

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

Pigiausios kainos is Europos.

zį,__

Nauja Lietuviška Aptieką.
liaunama visokios gyduoles ir žoles, 

neisskirent ir importuot. Duodam pa
tarimus ypatiškai arba per laiškus, vi
siems ligoniams apsaugas, vedusioms ir 
nevedusies.

JOKŪBAS BASLAVIČB, Sav.
Kreipkitės po adresu:
8308 Wallace St., Chicago. III.

KELIAUJANTIS “KATA
LIKO” AGENTAS.

E1170

GROŽYBE
JURGIUKO KAZOKAS.

TĖVYNĖ.
AMERIKONIŠKAS MARŠAS

lijoje del Brazilijos. Tą 
milžiną pirkti norėjusios 
Rusija, Turkija ir Graiki
ja, bet pasirodęs perbran- 
gns. Tatai aną nupirkus 
Italija, kuri turinti pakak
tinai pinigą.

Naujas išradimas. Drez- 
ne, Saksonijoj, nekokia 
chemikė Ida Boehm išra
dus naujos rūšies paraką, 
kuris degdamas išleidžia 
gazus ir durnus, užmigdi- 
nančins žmogų nekuriam 
laikui, bet podraug ir svei
katai nekenkiančius. Tasai 
išradimas pavesta Saksoni
jos karo ministerijai išmė
ginimui.

Pagiria Wilsona. Angli
jos laikraštija labai nuolan
kiai išsireiškianti apie pre
zidento Wilsono pranešimą 
kongresui ir pagirianti jo 
politiką Meksiko reikale. 
Prezi denta s vadina mas
stropiu valdininku.

Nori straikuoti. Londono 
krasose 100.000 darbininku 
prieš ateinančias šventes 
žada sustraikuoti, jei jiems 
nebusią padidintos mokosi 
tįs. Kaikuriose krasos tali
jose buvę jau ir riaušės. 
Darbininkai kai kur suga
dinę telegrafą aparatas, ra
šomo mašniėles ir kitką.

1 f i

Ų|A|| lietuviški^ KNYGŲ nuo 
• seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLETUJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
tįerų muzikališkiĮ instrumentų 
katalogų, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klarnetų ir 1.1.

Rašant man laiškų, paminėk katra 
KATALOGĄ prišiųsti, ar altu kartu? 
Reikalingi kuy^ij platintojai agen
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas:

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

Iz. Pupauskis
Atsakomas ‘1 Kataliko’’ 

Agentas.
Jam galima užsimokėti 

pinigai už “Kataliką”, už 
apskelbimus ir tt.

Su pagarba
“Kataliko”

ŠIAS MAŠINAS IR REKORDUS GALIMA GAUTI “KATALIKO” KNIN-
_ <1^ ... <*YNE-

3



KATALIKAS
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GRUODIS m., 1913 m.
11. K. Domazo pop.
12. P. Spiridijono vysk.
15. S. Locijos pan. kauk.
14.X. Nikazijaus vysk.
1(5. P. Kristinos panos
16. U. Euzebijaus išpaž.
17. S. Lozoriaus
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iPatemijimai.t
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Romanovui grasia pavojus.
Pastaraisiais laikais vis 

taukiau iš Rusijos gilumos 
nugirdžiamos kurčios ži
nios, aiškiai liudijančios, 
kad tenai revoliucijinis 
judėjimas nuolat auga. Ne- 
kurie gi tvirtina, kad 
trumpu laiku Rusijoje gim
sianti nauja ir daug bai
sesnė revoliucija už buvu
sia 1905 metais. Kiek ten
ka sužinoti, mm šiaurinę 
Rusiją turi apsiaučius be
darbė. Minios darbininkų 
straikuoja ir nerimauja. 
Tarp darbininkų masių su
sipratimas didinasi. Juosna 
susipratimą Įskiepija skur
das ir carato nežmonišku
mas.

Nesenai tramvajų tar
nautojai Maskvoje laimė
jo kovą su miesto kom
panija, kuri buvo priversta 
padidinti jiems algas. Nov
gorodo ir Peterburgo gu
bernijose šiais laikais 
straikuoja ne mažiau šim
to tūkstančių darbininkų. 
Pačiame Peterburge strai
kuoja suvirš 1.000 spaustu
vių darbininkų, taip kad 
laikraščių leidimas esąs la
bai apsunkintas.

Žinomas dalykas, Roma
novo valdžia savaip žiuri 
i tą darbiu inkų judėjimą 
ir jį žinomu budu malši
na. Prieš darbininkus pa- 

„Munčia policiją, kazokus, 
liepia juos kapoti, areštuo
ti — ir taip “neištikimie
ji” beginkliai pavaldiniai 
malšinami. Nagaikos švil
pia, kalėjimai prikemšami 
nepaklusnaisiais. Tečiau 
bruzdėjimai . žengia savo 
keliu, nuolat stiprėja pa
gieža, kad atkeršijus tai 
kraugeringai caro valdžiai 
ir pačiam carui.

Bet kaip ilgai seksis su
valdyti minias kazokų na- 
gaikomis .— tai jau kitas 
reikalas. Žinovai tvirtina, 
kad Rusija skubiai žengia 
i revoliucijos bangas. Gi
musi nauja revoliucija tu
rės paguliau nušluoti Ro
manovų sostą nuo 'žemės 
pa viršaus. Nes jei darbi
ninkai ir visa liaudis ima 
busti, tai kibą turi būti 
aišku, kad artinasi kokia 
nors katastrofa.

Ir Rusijos gilumoje mu
žikai sujudę prieš caratą. 
Siberija taippat stovi ant 
revoliucijinio vulkano. Gi 
Kaukazo tautos labai gerai 
atsimena senovės laikus, 
kuomet jos buvo laisvos ir 
kuomet ugnim ir kardu pa
vergtos caratan. Visi tie 
šių dienų atsitikimai todėl 
nieko gero Romanovui ne
pranašauja.

Suimta moterių pirkliai.
Argentinos respublikoj 

nesenai išleista įstatymai, 
sulyg kurių labai varžomi 
“gyvųjų prekių” pirkliai, 
arba, tiesiog sakant, mo
terių pirkliai. Todėl *tų 

pirklių labai daug turėjo 
apleisti Argentiną ir jie per
sikėlė Europon, daugiausiai 
Austrijon ir Rusijon, kur 
policija paikinusia ir toji 
pati lengvai paperkama. 
Nemažas jų skaitlius buvo 
apsigyvenęs ir Varšave, 
kur pasekmingai vare sa
vo tą bjaurų amatą. Ne- 
persenai tie dvikojai vil
kai buvo sumanę atlikti 
savo suvažiavimą Varšave. 
Vienuose namuose jų buvo 
susirinkę arti šimto. Suži
nojo apie tai policija ir vi
sus suėmė. Pasirodė jie vi
si esą žydais.

Tie moterių pirkliautoj ai 
— tai tikri vilkai žmonių 
tarpe, tai musų gadynės 
gėda, žmonijos pažemini
mas. I tų nelabųjų nagus 
yra patekusių ir dar paten
ka ir daug lietuvaičių mer
gelių.

Ir vis tai taip vadinamų 
žmonių “prietelių” užsiė
mimas!

Atsisakė dalyvauti pa
rodoje.

Lietuvių Dailės dr-jos 
valdyba Vilniuje gavus iš 
Rusijos vyriausiosios že
mes tvarkymo valdybos o- 
ficialį pakvietimą, ar nepa
norėtų Dailės dr-ja daly
vauti 1914 metais, sausio 
mėn., Berlyno parodoje. 
Tariamoji paroda žadanti 
sutraukti eksponatus smul
kaus naminio darbo ne tik 
iš Vokietijos, bet ir iš sve
timų šalių. Kadangi Rusijos 
vyriausybė sutiko pati da
lyvauti, todėl pakvietė pa- 
rodon ir L. D. dr-ją. Bet 
pastaroji nuo dalyvavimo 
atsisakius. Dr-jai stinga 
laiko ir lėšų. Be to šiais 
lietais ji perdaug nusika
mavus, ištisais metais turė
jus daug darbo... Už tai 
L. D. dr-ja per laikraščius 
peikiama. Peikiama jos 
valdyba, kad nenorėjusi 
pasauliui pasirodyti su 
Lietuvos žmonių išdirbi
niais. Gi papeikimo už tai 
ir yra verta. Amerikos lie
tuviai nesigaili L. D. dr- 
jos įstaigoms pinigų, kad 
tuo tarpu L. D. dr-jos val
dyba sau ramiai miega.

Kaip sena yra žemė?
Žemės amžius imta šian

die tyrinėti su pagelba ra
dijams, apskaitant įvairių 
žemės žievės akmenų senu
mą. Žemės žievės senumas 
apskaityta mažiausiai į 500 
niilijouų metų. Geriausias 
radijaus mineralių akmeny
se žinovas, prof. Strutt, 
kukliai išreiškė savo įsitik- 
rinimą tame, kad kol kas 
galima apspręst tiktai ma- 
žiausiąjį žemės amžių. Ir 
kiti mokslininkai tą patį 
pripažįsta. Todėl vargiai 
tas galima bus sužinoti ir 
su radijaus pagelba. Ne
greit mums teks sužinoti 
senutės žemės amžius. O 
gal ir nekuomet.

Naujas laikraštukas.
Andai Chicago j pasiro

dė naujo laikraštuko var
du “Vaidyla” pirmas nu
meris. Mažo formato, as
tuonių puslapukų. Išeisiąs 
kas mėnuo. Išlaidžius aną 
nekoks F. Rudgalvis. Stat- 
rašas naujagadinis. Laik
raštėlyje neatrandama nie
ko indoinaus. Tik nuo “re
dakcijos” pažymėta, kad 
“Vaidylai” rūpėsią ne par
tijų, bet bendri tautos rei

kalai. “Vaidyla” kelsian
tis lietuvių tarpe apšvietą, 
susipratimą, taippat nepa- 
miršiantis ir jaunimo rei
kalų. Tai ir viskas.

Aišku, nekurie musų 
broliai, neturi kur dėti sa
vo pinigus.

Nauji “svečiai” laukiami.
“Lietuvoje” skaitome 

štai kokią indomią žinutę:
“Tilžėje ir apylinkėse 

pasklydęs gandas, buk dr. 
Gaigalaitis ir p. Vydūnas 
(Starosta) žadą atvažiuoti 
Amerikon. Atvažiavimo 
tikslas, kaip sako žmonės, 
esą aukų parinkimas Duo
nelaičio paminklui, kursai 
sumanyta pastatyti Mažo
joj Lietuvoj to musų raš
tininko dviejų šimtų metų 
gimimo dienos sukaktu
vėms paminėti.”

Tuo tarpu “Nauja Lietu
viška Ceitunga” rašo, kad 
Duonelaičio paminklo ko
mitetas lapkričio 20 d. Til
žėje atlaikęs sukiėjimą ir 
nieko panašaus nenutarta. 
Nutarta tiktai paskleisti 
plačiai atsiliepimus po Di
džiąją Lietuvą ir tarp lie
tuvių Amerikoje.

Ingaliotiniai sugrįžę.
Iš “Vilties” tenka suži

noti, kad Lietuvių-. Mokslo 
ir Dailės dr-jų Vilniuje in
galiotiniai jau sugrįžę Eu
ropon. P-nas M. Yčas bu
vęs apsilankęs Vilniuje, 
bet dr. J. Basanavičius dar 
pasilikęs užsieny j. Išviso 
pinigų Amerikoj surinkta 
41.315 rub. 75 kap. Nema
žai aukų dar likę Ameri
koje.

Lietuvių imigracija.
Suylg “V. L.” šiemet 

rugsėjo mėnesiu Amerikon 
atkeliavo lietuvių 2.862 as
meniu, gi tuo pačiu laiku 
iškeliavo 650 asmenų. 
Skaitlinės liudija, kad rug
sėjo mėnesiu lietuvių Ame
rikon atkeliavo mažiau, 
negu rugpjūčio mėn., ty. 
mažiau 276 asmenimis. 
Rugsėjy j lietuvių neįleista 
23 asmenis.

Kun. J. Pranaitis vyskupu?
Anglų laikraštyj c ‘ ‘ Chi

cago Examiner” skaitome, 
kad kun. J. Pranaitis nu
skinamas Kauno vyskupi
jos vyskupu. Kun. J. Pra
naitis pastaraisiais laikais 
pagarsėjo Beilio byloje Kl
eve, kur jis prirodinėjo, 
kad žydai savo tikybinėms 
apeigoms vartoją krikščio
nių kraują.

Kas neatkreipia domos į 
laiką, tasai nieko nenu
veiks.

Vyriškis myli, moteriškė 
yra tik įsimylėjusi.

Tik didis‘artistas akiveiz- 
doj dailės darbo jaučiasi 
mažutėliu.

Kas myli gražybę, tuo 
patim negali mylėti bjauru
mo.

Aršiausią manymą apie 
moteris turi tas, kas turi 
daugiausiai pasisekimo pas 
jas.

Koketingos moteris sten
giasi įgyti garbintojų, kuk
lios gi nori būti tik garbi
namos.

Žodis apie vieną 
piktžolę.

Piktžolė, apie kurią čia 
norima žodį tarti, yra tabo
ka. Jau tris šimtai metų, 
kaip civilizuotas svietas ru
ko, uosto ir čiulpia taboką. 
Vienok, ne visi težino, ko
kie yra vaisiai tabokos var
tojimo šiokiuo ar tokiuo bu
du. Uostymo ir čiulpimo 
paprotys jau nyksta. Da
bartės niekas iš gerai išauk
lėtų ir švarių žmonių nei 
uosto, nei čiulpia tabokos. 
Tokius paniekinama, pašie
piama. Rūkymas, vienok, 
nesvietiškai yra prasiplati
nęs. Ilgainiui, vis-gi reikia 
manyti, kad tas paprotys 
bus pamestas ir žmonės di
dį žingsnį padarys švaru
me, saugume ir sveikatin
gume.

Kad taboką kenkia žmo
gaus kunui, nėra jokios abe
jones. Tik lieka klausimas, 
kiek reikia tabokos, kad 
padaryti blogą veikmę. Sa
koma, kas vienam sveika, 
tas kitam mirtis. Ir tabokos 
vartojime tas pat yra — 
vienas nei tabokos durnų ne
gali pakęsti, o kitas nema
žai ruko ir jokio žymaus 
kenksmo nejaučia. Nekurie 
visą gyvenimą ruko ir neat
siliepia tas į jo organiz
mą. Nei vienas žmogus, vie
nok, negali rūkyti be pavo
jaus sau daugiau kaip ketu
ris cigarus, arba šešias pyp
kes, arba aštuonis ar de
šimts cigaretų. Daugumui 
pereiti tą rubeįžių yra pa
vojinga.

Pcrdidelio vartojimo vai
siai yra nerviškumas, kar- 
tais regėjimo susilpnėjimas, 
dažnai įgalinama širdies li
gos su persmarkiu pulsu, 
pergreitu plakimu ir nere- 
guleriu mušimu. Galop, rū
kymas veda prie gyslų su
kietėjimo. Išvardytieji truk- 
dėsiai ir negalės dingsta, 
jei nustojama rūkyti.

Rūkymo blogos veikmės 
apsireiškia ypač priaugti no
se. Vaikams gi baisiai ne
sveika rūkyti. Senstantieji 
žmonės dažnai praranda rū
kymo skonį ir visai pameta.

Rūkymas yra labai ne
švarus paprotys. Žmonės 
jau taip apsiprato su tuo 
pikiu, kad nei nelaiko už 
nemandagumą rūkyti salė
se ir kitose viešose vietose. 
Neatsižiuri nei į moteris, 
nei į nerūkančiųjų buvimą, 
mą.

Elgiasi lyg kad jie neda
rytų priklumo nerūkan
tiems. Namuose neatsižiuri- 
ma į mažus kūdikius ir ter
šiama oras kambariuose.

Rūkantiems tas paprotys 
ir pinigai kainuoja, ir svei
kata, ir begales nemalonu
mų pridaro moterims ir, ap
skritai, nerūkantiems. O 
tikros naudos iš to nei kris
lelio nėra. Vien užganėdi
nama blogas paprotys.

Nors su įsigalėjusiu pap
ročiu sunku kovoti, bet tvir
tai pasiryžusiam galima pa
mesti veik kiekvieną pap
rotį. Ar mažai rasime pa
liovusių rūkyti. Laimingiau
si, žinoma, kurie nestojo 
papročio vergais. Todėl tė
vams kuobudriąu reikia da
boti vaikus ir neleisti jiems 
rukvti. . v

Religija tai priva
tinis dalykas.

Gruodžio 1 d. atidaryta 
Suvienytų Valstjių kongre
so sesija. Prezidentas Wil
son ir šiuomi sykiu pats 
asmeniškai nuėjo į kongre
so rumus ir tenai susirin
kusiems senatoriams ir 
kongresmauams perskai
tė savo pranešimą. Nu
stebino jis visus, kuomet 
pirmiausia savo pranešimu 
pareikalavo, idant kongre
sas pravestų visai naują 
įstatymą, sulyg kurio kan
didatai į Suvienytų Valsti
jų prezidentus turėtų but 
renkami abelnuose priešrin- 
kimuose. Tasai prezidento 
projektas visai panarina 
įvairias politikierių šelmys
tes partijų konvencijose, 
vadinasi, panaikina tas per
senusias konvencijas ir už
girių sekantį partijiuį prog
ramą: Po abelnų visoj ša
lyj priešrinkimų turi su
važiuoti vienon vieton visi 
nuskirti į federates vald- 
vietes kandidatai ir apdirb
ti programą savo partijos. 
Tokiame suvažiavime tu
rėtų imti dalyvumą visi 
jandidatai, pradėjus prezi
dentu kandidatu.

Prezidentas Wilson tik
rai visus nustebino tuo sa
vo projektu, kadangi pas
taroje demokratų konven
cijoje apie tai nebuvo nei 
užsiminta. Jis tą projektą 
pasiskolino tiesiog iš pro- 
gresivinės partijos.

Toliau savo pranešime 
irez. Wilson pažymėjo, 
<ad Meksiko reikale Wa- 
shingtono valdžia mananti 
ir toliau laikytics tos pa
čios laukimo politikos ir 
tuo keliu pagaliau priversti 
i įnertą. pasitraukti iš uži
mamos vietos. Pažymėjo, 
jogei Meksike tol neįvyk
sianti romybė, kol Huerta 
nepasitrauksiąs.

Prezidentas reikalą u j a 
monetarinės reformos. Pa
sakė, kad specialė kongreso 
sesija rūpinosi tuo dalyku 
ir prezidentas todėl pataria 
vykinti tą reformą k ne

greičiausiai, idant ateityj 
nebūtų piniginio krizio, y- 
pač panašaus, koks anais 
metais įvyko valdant šalį 
republikonams.

Prcz identas perstatė
kongresui valdžios kredito 
iirmeriams reikalą. Kalbė

jo jis, kad dabartinė mone- 
;arinė reforma pastato far- 
inerius tokian pat padėji
mai!, kokiame stovi pramo
nininkai miestuose. Ligšiol 

‘armeriai neturį iš valdžios 
jokio kredito, kas daug 
cenkia jų reikalams.

Wilson kongresui prane
šė, kad specialė komisija 
įerstudijavo kreditinį sis
temą, koks šiais laikais 
naudojamas Europoje ir 
toji komisija neužilgo iš
duos savo raportą ir per
statys projektą, į kurį kon

Taip parašyta socialistų 
programe Taip skelbia ir 
viso pasaulio pirmeiviai. 
Taip rašo ir lietuvių socia
listų laikraščiai.

Bet gyvenime tai jie visi 
elgiasi griežtai priešingai: 
kova su religija palieka jų 
partijos dalyku, kaip rodo 
visi jų laikraščiai ir raštai. 
Štai nesenai vokiečių soci
aldemokratijos organe 
‘1 Vorwaertz ’ ’ skelbiama ma
sinis boikotas bažnyčiai!

“Lauk iš bažnyčios, arba 
iš socialdemokratų parti
jos!” ten šaukiama. Ypatin
gai indomią kalbą tame da
lyke pasakė socialistas 
Liebknecht viename social
demokratų susirinkime Ber
lyne.

Liebknecht tarp kitko sa
ko:

“Kas vidujiniai sutrau
kęs ryšius su bažnyčia visgi 
joje pasilieka, tas veidmai
nis. .. Lauk iš prūsų poli- 
cijines bažnyčios! Šalin baž
nyčia ir prūsinė junkerių 
valstija!”

Kitas socialdemokratas 
be to dar pridūręs:

“Kas ucišstoja iš bažny
čios, su kuria jis nieko ben
dro neturi, tas niekšas; 
kiekvienas socialdemokra
tas privalo iš bažnyčios iš- 
stot, nes bažnyčia visomis 
priemonėmis kovoja su so
cialdemokratija. Oficialė 
proklemacija masinio strai- 
ko bažnyčiai privalo būti 
svarbiausiu obalsiu arti
miausio partijos susivieni
jimo, o išstojimas dabar yra 
jau kiekvieno socialdemo
krato prievole”.

Tuo budu norima užduo
ti smūgis ne tik protestan
tų, bet ir katalikų tikybai.

O dar mūsiškiai socialis
tai nuolat tvirtina, kad so
cialistas galįs būti kataliku 
ir atbulai. Jei socialistams 
visokia religija yra privati
nis dalykas, tai kam gi prieš 
aną kovojama, kam varžoma 
žmonių sąžinės laisvė?

MILI JONI ĖRIUKO 
ŽAISLAS.

Vienas Australijos mili
jonierių McLane parūpino 
gražią kalėdinę dovaną savo 
penkiolikos metų sunui, ku
ris manąs ateityj palikti 
jurininku.

Šitai jis Anglijoje liepęs 
padirbdinti ištisą miniatu- 
riuį laivyną, kuris jam atsi
eina $61.000.

Tasai laivynas turįs du 
dreadiioughtu, du skraiduo- 
iu, dvi kontrotorpedvalti ir 
karališką jachtą. Visi tie 
aivai uorints nuskirti vai- 
iiii kaipo žaislas, tečiau ap
rūpinti puikiomis, mašine
rijomis ir yra įsakmi tikro
jo karo laivyno miniatura.

Jie plaukioja su savo ma
šinerijų pagelba, plaukia 
abai greitai ir nustatyti 

dvi va landi ištesi plaukioji
me. To viso laivyno valdy
mui busią nusamdyti speci
aliai žmonės.

Reikia pridurti, kad tasai 
pats milijonierius išleidęs 
daugiau 20.000 dol. padir
bimui savo darže didelio ba
seino, kuriame turės plau
kioti jo sunaus laivynas.

Perminkšta oda.
Poni: — Tamsta elgetau

ji, tečiau į elgetą nesi pana
šus, nes matau turi perdaug 
paraudusią nosį.

Elgeta: — Matai, poniu
te, tas pasidaro nuo pigaus 
ir kieto muilo. Kadangi ma
no nosies oda yra švelni, ta
tai prausiąnties nuo kieto 
muilo ir paraudonuoja.

S. V. prezidento pranešimas.
gresas turėtų atkreipti sa
vo doiną.

Daugiausiai prezidentas 
kalbėjo apie trustus, idant 
prieš juos butų išteisti spe
cialiai įstatymai. Jis pasa
kė kongresui, kad dabarti
nis sistemas niekam tikęs, 
valdžia turi ištempti visas 
savo jėgas, kad trustų iš
naudojimams ant visados 
užkirsti kelią. Jis reikalau
ja pravesti įstatymus, ku
rie neprigulmingus fabri
kantus gintų ir aštriai 
baustų visus tuos, norin
čius šiokiu ar tokiu budu 
sumonopolizuoti pramonę ir 
pirklybą.

Apie salas Hawai, Filipi
nų ir Porto Rico preziden
tas pasakė, kad jos yra 
Su v. Valstijų nuosavybe, 
)et ne tokia nuosavybe, su 

xuriaja galima veikti kas 
i;ik tinkama. Prezidentas 
neatmainoinai pasiūlo Fili
pinų saloms autonomiją. 
Taippat jis yra šalininkas 
ir kitų salų savitumo.

Wilson priminė apie prie
dermes kas lytisi Alaskos. 
Alaskos gyventojai privalo 
lairėti nuosavią valdžią ir 
toji šalis turi būti atvira, 
nes šiandie ji yra svirnu, iš 
kurio nieko negalima išgau
ti be didelių sunkenybių. 
Wilson yra šalininkas val
diškojo geležinkelio į tą te
ritoriją.

Prezidentas liepia kon
gresui gerai pagalvoti apie 
politiką kas link anglies 
sluogsnių ir miškų. Jis lai
kosi nuomonės, kad nors 
kasyklos ir miškai mm y- 
ra privatine nuosavybe, tai 
tečiau del šalies gerovės 
kaip kasyklos, taip ir miš
kai turi būti kontrolėje, nes 
del prasto šeimininkavimo 
kartais labai daug gali nu
kentėti šalis.

Prezidentas pataria pa
gerinti kasyklų departa
mentą, taip kad kasyklose 
butu mažiau nelaimingųjų 
atsitikimų.

Dabar, kalbėjo preziden
tas, Suvienytų Valstijų ini- 
ciativa Londono tariasi 
tarptautinė komisija, ku
rios tikslu — pagerinti 
darbininkams būvį. Kuo
met komisija išneš iš tų ta
rybų savo raportą, kongre
sas privalo tą reikalą ap
tarti ir šį-tą darbininkų 
klausime nuspręsti. Kon
gresas visuomet turi at
minti, kad reikia palen
gvinti • būvis milijonams 
darbininku

Prezidentas visai nieko 
neprisiminė apie pataisy
mą konstitucijoje kas link 
moterių blasaviino teisių.

Tuoini sulragistės liko 
labai užgautos. Delei to jos 
pas i u i ič i usios p rezident ui 
savo protestą.

Tiek apie prezidento 
pranešimą.

Mažas reikalavimas.

Jis: — Padaryk, poni, 
man tik vieny mažą malo
nę, kol mes ant visados per
siskirsime.

Ji: — Gerąi, ką-gi tokio?
Ji: — Poni ištekėk už ma

nęs, o paskui... persiskirsi
me. .. f
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lodomosios žinios apie Meksikos 
historiją.

(Pabaiga).
Meksiko turtai.

Meksike yra visako aps
čiai. Didžiuose miškuose yra 
didžios vertės medžių. Čia 
auga guincs medžiai ir rau
donmedžiai. įgalimose ran
dama visokių metalų — si
dabro, aukso, vario, švino 
ir kitokių. Sieros gaunama 
iš rūkstančio vulkano Po
pocatepetl. Kitas ypatingas 
vulkanas yra Jorullo, kurs 
viena nakčia išdygo derlin
guose laukuose 1759 m. lai
ke smarkaus žemės drebė- 
jiyio.
Kokie buvo prietikiai tarp 

ateivių ir indionų?
Nors daug neteisybių pri

dirbo indionams ateiviai ir 
trempė jų teises, vienok, 
nepaniekiiio juos iki to, kad 
vengti pačiavimosi su indi- 
onėmis, arba kad baltvei- 
dės nebūtų tekėjusios už 
indionų. Kaip žinome, ki
taip tie prietikiai dėjosi 
Suvienytose Valstijose. 
Čia anglai nesigiminiavo su 
indionais. Dabartės ir su 
negrais Meksike kitaip el
giamasi, negu šioj šalyj. 
Taigi bispanų kraujas mai
šėsi su indionų. Dabartinio 
kraugerio Huerto tėvas bu
vo hispanas, motina gi indi- 
onė.
Kaip Meksikas atsiliuosavo 

nuo Hispanijos?
Hispanija XVIl-tame ir 

N VI II-tame šimtmečiuose 
vedė didžius karus. Tam, ži
noma, reikalingi pinigai. 
Nors auksas gausiai plaukė 
iš Meksiko, vienok, vis rei
kalaujama jo buvo daugiau. 
Meksiko gyventojai buvo 
apkrauti didžiais mokes
čiais Ilgainiui tie mokes
čiai labai inkirėjo gyvento
jams. O tuo laiku Suvieny
tos Valstijos buvo atskilu
sios nuo savo tėvynės Angli
jos. Meksikonai tad turėjo 
jau pavyzdį.
Atsirado vyrų, kurie pano

rėjo, kad Meksikas butų 
meksikonams. Vis drąsiau 
ėmė kalbėti apie atsiliuosa- 
viiną nuo Hispanijos. Pir
mas, kurs viešai ėmė dar
buotis tarp žmonių, buvo 
Hidalgo. Vienok jo ir jo 
draugų veikimas užsibaigė 
nepasisekimu. Po devynių 
menesių darbavimosi Hidal
go ir jo draugai buvo su
gauti ir sušaudyti. Jų gal
vos buvo užmautos aut 
gembių prie kampų vieno 
didelio namo mieste Guana
juato. Yra tai turtingas ir 
bujojantis miestas į šiaurės 
rytus nuo Meksiko. Tų vy
rų galvos kabojo čia ant 
gembių per 10 metų.

Tuolaikiniai žmonės be 
abejo manė, kad Hidalgo 
turėjo pilnų nepasisekimų. 
Dabartės historijos šviesoj 
mes matome, kad jam ir jo 
draugams pasisekė išbudin
ti Meksiko gyventojus. Per 
dešimts metų jų nejudan
čios lupos kvietė žiupncs 
prie sukilimo. Dabartės prie 
namo, kur tos galvos kabo
jo, stovi bronzo stovyla su 
parašu: “Hidalgo, pirmas 
paliuosuotojas savo šalies”.

Antras garsus vyras, ka
riavęs už neprigulmybę, bu
vo Morelos. Jisai, tris metus 
vėliau po sušaudymo HidaD 
go, ėmė darbuoties palei 

Ramiojo vandenyno pa
krantes. Šioj gražioj vietoj 
jam labai sekėsi ir sukilė
lius vedė nuo pergalės prie 
pergalės. Tas kraštas tuoj 
buvo apšauktas nepriklau
somu. Bet pasisekimas ne
buvo ilgas. 1815 metais, 
tais pat metais, kuomet Na
poleonas nukentė j o galutinų 
smūgį, Morelos buvo suim
tas ir sušaudytas. Monar- 
chistai manė, kad tai jau 
padarytas galas visokiems 
pasikėsinimams atsiliuosuo- 
ti. Apsigavo. Troškimas at
sikratyti nuo Hispanijos 
valdžios jau buvo sužadin
tas žmonėse. Miestas, kur 
gimė Morelos ir visa valsti
ja liko pavadinta Morelia.
Džiaugsmas, kuomet Meksi

kas numetė Hispanijos 
jungą.

Kuomet Hispanijos kara
lius buvo priverstas suteik
ti tėvynėje nekurias laisves 
ir panaikinti nepakenčiamų, 
žiaurių inkviziciją, tai di
dis džiaugsmas kilo Meksi
ke. Naujas kariautojas už 
laisvę pasirodė. Buvo tai in
di onas Yturbibe. Ligšiol jis 
buvo monarchistų armijoj 
uficieriu. Visoj šalyj suki
lo žmonės. Susiųbavo kaip 
hispanai, taip ir indionai.

Tuo tarpu buvo bcatplau- 
kęs naujas vice-karalius iš 
Hispanijos. Yturbibe pa
skubo į Vera Cruz pasitik
ti ir pasakyti, kad jau jo 
v'ia nereikia. Tas pasimaty
mas užsibaigė tuom, kad 
Meksikas liko pripažintas 
nėprigulmingu. Yturbibe 
iškilmingai, per majestotiš
kai išrėdytus vartus, kaip 
vadas visų sukilėlių, inėjo 
į sostinę. Nesvietiškas 
džiaugsmas paplito po visų 
šalį.

Tokiuo tai budu atsiliuo
savo Meksikas iš po Hispa
nijos jungo 300 metų pra
slinkus po Cortczo atvažia
vimo.
Neilgai tesitęsė džiaugsmas.

Kuomet Meksikas liko 
apšauktas nėprigulmingu, 
tai nekuriu hispanai aplei
do tų šalį ir iškeliavo į tė
vynę. Likusieji ir indionai 
svarstė, kokių jiems valdžių 
turėti — ar respublikoninę, 
irA monarchinę. Yturbibe, 
garbės ir valdžios trokštus, 
sutvarkė dalykus taip, kad 
jis galėjo apsišaukti Meksi
ko imperatoriumi. Viešpa
tavo, vienok, tik keliatų mė
nesių. Jis buvo teistas ir 
sušaudytas. Kuomet gi pik
tumai aptilo, jo užsitarna- 
vimai liko atminti, o prasi
žengimai pamiršti. Jis paė
jęs yra iš tos pat vietos, iš 
kur kilo Morelos. Ant na
mo, kuriame jis gimė, yra 
parašyta — Libertador de 
Mexico, Meksiko išliuosuo- 
tojas.

Sekė labai neramus lai
kai. Kelios revoliucijos pa
kratė šalį, kelios konstituci
jos buvo sustatytos ir at
mestos. Tame laike atsižy
mėjo vienas vyras. Buvo tai 
Santa Auna. Jis jau buvo 
darbavęsis kovoj už neprk 
guhnybę. Išginė monarchis- 
tus iš Vera Cruz, kuomet 
tie paskutiniu kartu kėsino
si užgniaužti sukilimų. San
ta, Auna buvo išrinktas į 
□rezidentus 1833 m.

Tais pat metais prasidėjo 
kivirčai su Suvienytomis 
Valstijomis del Texas. Te
xas yra žemės apskritys, di
dumu lygus Franci j ai. Trįs 
šimtai šeimynų iš Meksiko 
buvo čia apsigyvenę. Bet 
taipgi iš Suvienytų Valstijų 
daug žmonių čia turėjo sa
vo sodybas. Ilgainiui meksi
konai kolonistai sukilo prieš 
savo valdžių ir stojo nepri- 
gulmijigais. Po dešimties 
metų jie prisijungė prie Su
vienytų Valstijų.
Suvienytų Valstijų karas 

su Meksiku.
Kuomet meksikonų kolio- 

nija buvo prijungiama prie 
Suvienytų Valstijų, tai ne- 
kurie čia buvo tam labai 
priešingi. Nes meksikonų 
kolionijos įstatymai pripa
žindavo vergėjų. Taipgi dau
gelis amerikonų tvirtino, 
kad del prijungimo Texaso 
turėsiąs kilti karas su Mek
siku. Neužilgo paaiškėjo, 
kad prijungimo priešininkai 
turėjo teisybę. Nes urnai 
Suvienytos Valstijos buvo 
ištrauktos karau su Meksi
ku. Be to, vergiją pripaži- 
nanti įstatymai Texase la
bai netiko amerikonams. 
Galų-gale tas vedė prie ci
vilio karo 1862 m. Per tų 
karų tai ir buvo panaikinta 
vergija Texase ir kitose 
pietinėse valstijose. Dabar 
apie karų su Meksiku.

Karas su Meksiku Suvir
tų Valstijų buvo labai 
pasekmingas. Amerikonų 
kariuomenė buvo gerai ap
ginkluota, išmiklinta ir nuo 
pergalės ėjo prie pergalės. 
Meksikonai taipgi kovojo 
narsiai; bet nuolatinės re
voliucijos buvo labai suga
dinusios ir sudeinoralizavu- 
sios oficierius ir kareivius.

Meksiko prezidentas San
ta Anna labai darbavosi. 
Pats vedė kariuomenę mu
šiu. Bet viskas nuėjo veltui. 
Didieji miestai liko užimti 
ir, galop, amerikonų kariuo
menė apstojo sostinę Meksi
ko. Baisus čia mūšiai buvo. 
Čia viską vadovavo pats 
prezidentas Santa Auna. 
Pavojingiausiose vietose jis 
buvo. Ypač liejosi kraujas 
apie nuostabiai puošnų kal
nų Chapultepec, ant kurio 
senovėj stovėjo Montezu- 
mos rūmai, o dabar valdžios 
namai ir kareiviška akade
mija. Tos akademijos mo
kiniai pirmas pamokas ga
vo tikrame kare. Visose 
bažnyčiose gaudė varpai 
padrąsinimui kareivių. Po 
pragarinio trenksmo, po pa
dūkusio susirėmimo, Suvie
nytų Valstijų Vėluvos už- 
plcvėsavo ant majestotiško 
kalno Chapultepec, nutilo 
varpai gaudę ir girdėjosi 
tik amerikonų džiaugsmingi 
šauksmai.

Tas sostinės paėmimas 
užbaigė karų.

Pasibaigus karui, Meksi
kas aprimo ir prasidėjo 
tvarkus darbas. Bet taika 
neilgai tvėrė. Vėl kilo vai
dai ir nesutikimai. į Meksi
ko dalykus įsikišo Anglija, 
Hispanija ir Francija. Ka
dangi Suvienytose Valstijo
se kaip sykis tuomet ištiko 
civilis karas, tai amerikonai 
negalėjo kišties į jų daly
kus. Anglija ir Hispanija 
urnai pasitraukė. Bet Fran
ci jos imperatorius Napole
onas III užsimanė kokį Eu
ropos princų pastatyti Mek
sike karaliumi. Jam pasi-

KATALIKAS

sekė apvainikuoti Maksimi-
lijanų, Austrijos imperato
riaus Prano Juozo brolį, 
kaipo Meksiko imperatorių. 
Imperatoriaus sosto palai
kymui sostinėj Meksiko bu
vo didi franeuzų kariuome
nė. Imperatoriaus viešpa
tavimo dienos praėjo, kaip 
sapnas. Pokiliai puošniuose 
rūmuose sekė vienas kitą. 
Bet tos linksmybės tesi- 
traukė tik tris metus.

Kaip tik Suvienytose Val
stijose užsibaigė civilis ka
ras, tai jos tuoj priminė 
Franci jai, kad Europos mo
narchijos neturi teisės kiš
tis į Amerikos dalykus ir 
kad Suvienytos Valstijos 
negali pripažinti Meksike 
monarchi jos. Fran ci j a
bugštėjosi kariauti su Su
vienytomis Valstijomis ir 
todėl atėmė savo kariuome
nę iš Meksiko.
Meksiko imperatoriaus pati 

pabludo, o jis pats su
šaudytas.

•Kai}> tik franeuzai pasi
traukė iš Meksiko, tai tuoj 
Maksimilijano sostaspakry- 
po. Jo žmona Carliotta pa
skubo į Europą ir asmeniš
kai maldavo Napoleono III 
ir popežiaus palaikyti jų 
sostą Meksike. Nei vienas, 
nei kitas neklausė jos mal
davimų. Del didžių susiju
dinimų ir širdperšos ji pa

Visuomeninė straikų reikšmė.
Dabartinis amžius turi 

būti vadinamas ne tiktai be
vielių telegrafų ir skraidžio- 
jimo oru amžiumi, bet ir 
dideliausių straikų amžiumi.

Darbininkų pasaulis strai- 
kuose nužiūri rie tik galin
giausią ginklų kovai darbo 
su kapitalu, bet taippat 
geriausią būdų būvio page
rinimo atsiekimui. Tuo tar
pu visuomeniniu žvilgsniu 
tuos straikus pridera laiky
ti didžiausia nelaime, kuri 
baisiai kankina žmoniją. 
Nenusisekusieji, ty. praloš
ti straikai darbininkus pa- 
gra.mzdma didžiausiai) var
gau, gi išlaimėt! straikai 
labai retai tegali atlyginti 
visus nuostolius, apturėtus 
bedarbės metu.

Skaitlingi ekonomistai, 
už i n t er esuot i darbi n i nk ų 
luomo būvio pagerinimo 
klausiniu, tyrinėjanti prie
žastis ir aplinkybes, drau
gaujančias straikams, nela
bai .pagirtinai išsireiškia a- 
pie tą kovos darbo su kapi
talu formų ir sutinka su 
viena mintimi, kad straikų 
pasekmes yra daugiau blo
gos,..negu geros ir kad atei
tyj visokie straikai turės 
išnykti.

W. ,įJ. Davis, prezidentas 
nesenai atsibuvusio Angli
joje pramoninių unijų kon
greso, tvirtina, kad straikai 
yra kenksmingi, ne tik pirk- 
lybai ir pramonei, ne tik 
padidina nesutikimus tarp 
darbininkų ir darbdavių, 
bet dar gimdo neapykantą 
ir neapsikeutimą tarpe pa
čių darbininkų.

To pavyzdžiai pasitaiko 
kasdien: tai viena dalis dar
bininkų nusprendė straikilo
ti, tai vėl antroji — senoviš
kai eina darban ir dirba. 
To darbininkų iiesolidariš- 
kumo pasekmėmis tankiai 
buna nesutikimai, muštv-

mišo ir neatsitaisė. 0 Mak
similijonas vjs nenorėję puę 
sosto atsisakyti ir apleisti 
Meksiką. Jis buvo uždary
tas kalėjimai! ir paskui su
šaudytas. Po to prašalinta
sis prezidentas Juarez vėl 
užėmė savo vietų.

Tuo tarpu jau ėmė atsi
žymėti Porfirio Diaz. Jis 
buvo išrinktas į prezidentus 
1877 m. ir buvo vis išnaujo 
rinktas septynis sykius. 
Vienok, 1911 m. revoliucio
nierių buvo prispirtas atsi
sakyti nuo vietos ir dabar
tės gyvena Europoj. Nors 
jis autokratiškai valdė šalį, 
bet visgi jo pasidarbuota 
šaliai. Tokiam kraštui kaip 
Meksikas, kur žmonės ne
apšviesti, nesirūpina daly
vauti politikoj, reikalinga 
tvirto, teisingo valdovo.

Sunku Meksike užiaikvti 
gerų tvarką. Indionai buvo 
senovėj žiaurus, kraugerin- 
gi, savo tikybinėms apei
goms vartojo žmonių 
aukas. Tarp bispanų atėjū
nų nebuvo daug žmonių 
augštos doros. Buvo tai pa
daužos, valkatos. Todėl ir 
neišsidirbo geros, vienodos, 
pažangios valdžios. Vargu 
bau jiems pasiseks be Su
vienytų Valstijų dabartės 
įvykdinti tvarkų. Turbūt 
Dėdė Samas paims vėzdų 
Meksiko nenuoramoms.

nes, barniai, o kartais ir 
žmogžudystes.

Straikai neapsimoka — 
tvirtina karštas darbininkų 
teisių užtarėjas ir agitato
rius, žymus laikraštininkas 
ir publicistas F. Snowden.

Nesuteikia kadangi nau- 
dos darbininkams, o visuo
menė visuomet nuo straikų 
daug nukenčia ir apturi ne
pakeliamus nuostolius. 
Darbdaviai gi, prieš kuriuos 
straikai nukreipti, tankiau
siai straikais pelui ja. Darb
daviai savo nuostolius atsi
ima dar ir su pelnu parda
vinėdami prekes didesnė
mis kainomis. Kad tuo tarpu 
visuomenė už viską turi at
sakyti savo kišeniniai.

Neseni juk tai laikai, kuo
met Pennsylvanijos anglc- 
kasiai turėjo generalį strai
kų. Kas tiesa, jie šiek-tiek 
laimėjo, jiems padidinta 
mokestis, bet lygia dalimi 
po to visuomenė buvo pri
versta brangiau mokėti už 
perkamas anglis. Vadinasi, 
anglekasiams pakelta mo
kestis su visuomenės skriau
da. Tuo tarpu anglekasiai 
menkai kuomi pagerino sau 
būvį, visuomenė liko nepap
rastai apsunkinta, gi kasyk
lų savininkai padarė sau 
gerą “biznį”, nes nežiūrint 
didesnių išlaidų darbininkų 
užlaikymui, jie iš visuome
nės daugiau pėlnija, negu 
seniau.

Straikų organizavimu už
siima paprastai neatsakanti 
unijų veikliai, kurie bedar
bės pagimdymu išparodo 
savo gyvybę, o kartais, kaip 
liudija faktai, straikų metu 
gerokai pasipelno.

No vieną sykį pasitaiky
davo, kad daug straikų bu
vo pagimdyta ne ekonomi
niais darbininkų reikalais, 
bėt nariais unijinių lyderių, 
b esida rb u o j anč i 11 kapitalis
tų labui.

Bell System

^£g^lreido išraiška, patogus manierai, linksimos 
Jo akys, pergali asmeniniame pasikalbėjime šiurkš
tų ir nemalonų balsų. Šnekant per telefonų tie trįs 
elementai neveikia į klausytojo protų. Nors kalbė
tojo mintis yra malonus balsas, jei pajuokavimas 
šiukštus gali padaryti negeistiną įspūdį. Geras 
daiktas auklėti tykų, meilų balsų šnekant per tele
fonų — Balsas su misišypsojiniu išlošia.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Straikas nėra būdas, su 
kurio pagelba butų galima 
atsiekti neatmainomai pa
gerintas darbininkui būvis 
— tvirtina publicistas 
Snowden. Iš straikų nauda 
esti tik trumpam laikui.

Apart darbdavių ir darbi
ninkų straikų kovos suku
riu visuomet ištraukiama 
visuomenė. Visuomenė vi
sados ir visur daug nuken
čia del straikų.

Ar tai butų straikas gc-
Icžinkclio oficialistų ir vi
suomene negales naudoties 
tramvajų patarnavimu, ar 
tai butų sąšlavų valytojų ir 
visuomenė nežinos kas veik
ti su pustančiomis išmato
mis, ar tai straikas paga
liau laikraščio darbininkų, 
delei ko laikraščiai negalė
tų but išleidžiami ir visuo
menė visados turėtų nuken
tėti, nors tame dalyke yra 
visai nekalta.

O kad visuomenė yra ga
lingesnė vienata už bile ko
kį organizuotą darbą, jos 
reikalai todėl turi stovėti 
visuomet pirmoj vietoj.

Ir kas aršiausiai, kad a- 
pie visuomenę visados pa
miršta unijos, kuomet joms 
prisieųia sukelti straikus ir 
paskui taikinties su kapita
listais.

Profesorius W. J. Ash
ley, dekanas pirklybos fa
kulteto Binghame, apkalbė
damas straikus del simpati
jos paskelbiamus, kad pa
rodžius brolišką visokių 
profesijų darbininkų sąry
šį, pažymi, kad tie visi 
straikai yra vientik kiltų 
jausmų išraiška. Gi prakti
kos žvilgsniu ątraikai vi
suomet baigiasi nepasiseki
mais, negalinui straikuoti 
perilgai, nes tasai veikimas 
nėra populci’is.

Pirm 19-to metašiinčio 
straikai mažai buvo žinomi. 
Suvienytose Valstijos pir
mas straikas paskelbta 
1741 metais New Yorke. 

ITuomct buvo sustraikavę 
duonkepiai ir visi buvo pa
traukti atsakomybėn kaipo 
suokalbininkai. Bet teismas 
jų nenubaudė.

1792 metais Philadelphi- 
joj sustraikavo batsiuviai. 
Paskui straikavo dar tris 
sykius prieš 1800 metus ii 
visuomet jiems pasisekdavo 
laimėti. 1805 metais tie pa
tįs darbininkai išnaujo su- 
straikavo ir liko patraukti 

atsakomybėn už suokalbį 
tikslu uždarbio pakėlimo. 
Teismas visus straikininkus 
nubaudė po 8 dol. kiekvie
nų pabaudos.

Iki civiliam karui strai
kai buvo retenybė Suvieny
tose Valstijose. Tik po ta
riamam karui straikų skait
lius milžiniškai padidėjo.

Beržinis.

Red. pastaba. Nors ne vi- 
same-kame sutinkame su 
straipsnio autoriumi, tečiau 
straipsnį spauzdiname. Tie
sa, streikai visuomenei yra 
pragaištingi, bet kokiuo gi 
kitokiuo budu galima page
rinti darbininkams būvį? — 
Tegu į tai atsako pats šio 
straipsnio autorius, arba 
kas kitas.

NEPAPRASTAS SUMA
NYMAS.

Chicagos viena milijo
nierė, L. Bracket Bishop, 
nesenai paskelbė, kaip rašo 
angliški laikraščiai, kad ji 
sumanius priimti į įsūnius 
15 vaikų, kurių kiekvienas 
reprezentuosiu s labiausiai 
charakteristinį rasės tipų.

Apie jos tų sumanymų 
sužinota, kuomet jos agen
tai aplankę vietines prie
glaudas, ieškodami kandi
datų į busimuosius tos ne
paprastos šeimynos narius. 
Apart to ponia Bishop nu- 
prašius savo bičiuolių, at
liekančių šiais laikais ke
lionę po Europą, idant jie 
tenai pasiteirautų apie vai
kus tų rasių, kokių jai ne
pasiseks surasti Amerikoj.

Tos tikrai nepaprastos 
šeimynos nariais turėsiu 
būti: nigeris, indionas, ara
bas, japonietis, mala j ietis, 
vokietis, chinietis, švedas, 
amerikietis, iriandietis, 
taippat keli iš pietinės A- 
merikos.

Jos užduotimi, kaip tvir
tina, sužinoti pas įvairias 
tautas ypatingų charakte
ristinį rasių išsivystymų.

Nužudė bankininką. Ka
nados mieste PJumcouIle 
apiplėšta Montrealiaus bali
ko f'ilija ir nužudyta tos 
filijos prezidentas Arnold. 
Sakoma, tai viską atlikęs 
vienas žmogus dienos metu, 
paskui paspendęs automo- 
biliumi. Piktadaris nesu
randamas.
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Humoras-Juokai
mus ir mane patį į šmote
lius sudraskys!.... Šokau į 
lovą, susivyniojau visas į 
patalinę ir bedrebėdamas, 
belaukdamas plyšimo — 
užmigau.

Ryte pabudęs 
jau... Nugi kad
vilkai — duonos kepaliu
kas! — Mat, duonius duo
ną vežiodamas visuomet i- 
meta per langą. Gerai, kad 
mano
kulipkos, o 
pi nušovęs.

apžiuro

Kelionėj viskas 
Lai- 

susiradau draugą.

MANO NAKVYNĖ 
CHICAGOJE.

Alano vienas draugas sy- 
„ki ant Kalėdų pakvietė 
mane į svečius, kuris jau 
senai gyveno Chicagoj.

-Mudu pasikalbėję su sa
vo žmona, išsirengėva 'ke
lionėn,
klojosi kuogeriausiai. 
minga i 
kuri su jo šeimyna užtikau 
valgant vakarienę.

Išgėrę po keliatą. stiklų 
alaus, paskui gerai užkan
dę pasikalbėjom apie viso
kius reikalus ir aplink 11 
valandą nuėjom gultų.

Mane paguldė kambaryje 
vieną, 
norėjo,
kalbėti su 
žmona ir paskui nuėjo gul
tų su ja. Aš nespėjau atsi
gulti ir kai]) tik pradėjau 
migdyties, štai kasži 
pabeldė į duris ir 
greitai 
kau iš 
staiga 
autas
siu balsu sako:

— Kuogreičiausiai, 
sta, griebk drapanas 
bėgk ant 15-tos 
sargybos!.. .

Tai pasakęs, 
duris laukan ir

— 1 avo namai mane is 
proto gali išvaryti.

—Kame dalykas, ar ko
kia nelaimė?

— Geriau nei neklausi
nėk, aš ir taip dar nesava
me upe.

— Sakyk greičiau, kas 
atsitiko? O ne, tai aš tave 
vesiu pas daktarą.

— Ar jau tu mane be
pročiu laikai? — atsikir
tam

lu‘laika u,

revolveryj nebuvo
bučiau duonke-

bet...

nes mano moterėlė 
kažką tokio, pasi- 

mano draugo

atidaryti. Aš iššo- 
lovos ir atidariau — 
Įpuolė vidun polici
n' skubiai, pridusu-

tani- 
ir 

, ant

nau, delk<» balionės iš vir
šaus turi odą!

Tėvas:
Simus:

nematytų, kas yra viduryj!

Na, dulko gi?
Kad žmonės

Pagrasinimas.

mink, laidoke, kad man į 
upę neitum, nes kaip pri
gersi, tai nei namo neik 
sirodyti!

pa

tuva ir
1 “Ateitis” bus bepartivis viešpatijas 
;laikraštis ir bepartiviai tai-

metams 
ir $1.25 pusei metų.

Prenumeratą jau dabar

vesti kiek vienon šalin, bet geriausiais intaisyinais. 
ekonominis pažangumas vi 
sur slenka labai palengva
nežim int net karščiausiu naus visokioms musų jauiii-
pačios valdžios pa rėmimo, mo reikalams. Taipgi, reika- 
Pastangomis ir darbštumų lui prisiėjus, gvildens ir ki- 
vienos kartos paprastai pil- tokius musų visuomeninio 
nai pasinaudoja tik sekau- judėjimo klausimus.
fioji žmonių karta, (iyven- “Ateities” kaina: metams 
tojų gerbūvis vra ilgu metu, ’ į L . ‘ $l.o0 pus<‘i metu Sixdarbštumo pasekme. 1

Bet dirbanti liaudis ilgai 
nenori laukti, ypatingai ne-Į 
nori laukti darbininkai 
miestuose, tankiai kovojanti 
su skurdu. Jie manė, kadį 
valdžios atmaina tuč-t ne
jaus pagorįs jiems «r ap
verktiną būvį. Žinoma, šio- 
kia-tokia menkutėlė perinai-i 
na įvyko, tečiau jiems to dar i 
nepakanka. Relei to tarpi 
darbininkų gimęs aiškus ne-| 
pasiganėdinimas. Dalimis; 
taja valdžios atmaina uepa- 
siganėdina ir liaudis.
Tuomi pasinaudoja monar- i 

ehistai, kad dar labiau su-i 
diskreditavus respubliką ir 
praskynęs kelią monarchi
jos sugrįžimui. Monarchist!) i 
propaganda ir intekminges- 
nių vienatų papirkinėjimai j 
laikas nuo laiko pagimdo 
Įvairius siautimus-sumiši- Į 
mus, kuriuos valdžia visuo- į 
met dar įstengia nuslopinti.! 
Tečiau nesenai pagimdyti 
Portugalijoje monarchist!) 
judėjimai pasirodė tiek rim
tesniais, kad tan prieš res-! 
publiką suokalbiu intrauk-l 
ta artilerijos pulko oficie- 
riai ir policijos valdininkai. 
Tečiau ir su tuo suokalbiu 
valdžia, sakoma, greitai ir 
pasekmingai apsidirbsianti. 
O tuomet monarchistams; 
nebusią progos suokalbius i 
taisyti. Juo labiau, kad ša
lies ekonominis stovis taiso
si ir bėgančios skolos žy
miai susimažinusios, nes 
liaudis ima reguleriai mo
kėti prigulinčias mokestis į 
valdžios išdus. Ateis laikas, 
kad monarchist!! siautimui 
ten nebus vietos ii- tada, ži
noma, žus viltis ex-karaliui 
Manuel i ui kuomet nors ap
imti tą prarastą savo numy
lėtą sostą. Ir duok Rieve, 
tokius dykaduonius karalius Į 
visur panaikinti. Nes jiems; 
viešpataujant gyventojai; 
tik skiirde maudosi, i

Ateities

“Ateitis”.
366 W. Broadway, 

South Bosimi, Mass.

a

PARANKIAUSIAS ŠILDYMAS

Patarimas.
— Rauluk, kodėl tu 

valgai ?
— Mat, karšta, burną 

degiau.
— Tai pusk, išdykėli!

up-

išpa-
šakosiu viską:

— Vakar nakčia, 
tik pradėjau snausti

kaip 
atbil-
man 

sargybos,
tamsta, ką

ir susisarmati- 
sau, eisiu sa- .... , . . , . . klojo policiantas<yti moterei, kad kuogrei-1 1 

'iausiai rengtųsi važiuoti 
namo.

Įbėgu Į kambarį ir 
<ą mata'u?! — Keturios 
kojos lovoje, vienos dides- 
iės, antros gi mažesnės, gi 
galvas užsikloję aklinai. 
Manau sau, jau čia kas 
iors negerai... su mano 
moterim.. .

i‘k palūkėjęs patėmi- 
kerčioje pastatytą laz- 
Na, ir pagriebęs lazdą 
jau drošiu per dides- 
kojas!... Ir ar žinote 
atsitiko? — Iššoko iš 

lovos 60 metų sena mano 
draugo motina ir nesavu 
balsu suliko:

— Ar pasiutai, vaikeli ?!...
— Ale ne — susimaišęs 

atsakiau.
— Kuom aš tau nusidė

jau, vaikeli ?
— Tu neturi tiesos šalę 

mano moteries... — šnekė-

nęs, manau

)an 
lą. 
kad
ics

pusti iš torielkos visą sriu
bą.liepė bėgti ant 

Tai pasakyk, 
tas reiškia?

— Tas policiantas turė
jo klaidą, nes čia už antim 
durių gyvena policiantas, 
tai jis, užuot ji, tamstą 
prikėlė — paaiškino man 
draugas.

— Atsiguliau ir vėl kas- 
žin kas pradėjo per langą 
lysti; maniau — vagis. Iš
šokau iš lovos, pagriebiau 
revolverį ir laukiau, bet 
tasai šelmis ką tokio įme
tė ir sau nuėjo, o aš ma
niau, kad dinamito šmotą. 
Na, ir išdrebėjau visą nak
tį, tik šįryt pamačiau, kad 
tai duonos kepalėlis.

— Nagi, ar tu negalėjai 
paklausti — kas čia lenda?

— Dabar ateinu į šitą 
kambarį, matau svetimas 
kojas prie mano pačios ko
jų. Tuoj pagalvojau, kad 
čia tini būti kas blogo. Pa
ėmiau lazdą ir tavo moti
nai kojas apdaužiau.

— Palauk, matau, 
tu esi nesveikas, aš tau 
nešiu vaistų. Ir išėjo į 
tą kambarį.

Nagi žiurau atneša man 
‘ ‘ Kataliko ’ ’ Humoro-jm >kų 
skyrių. Ėmiau skaityti, ė- 
miau juokties; kuo ilgiau 
skaičiau, tuo ilgiau juo
kiausi ii- taip laimingai pa
miršau visas savo 
mes.

Sumanus vyras.
— Na, ir kagi, kaimyne, 

padarei savo pačiai, kuo
met ji tave taip 
draskė ?

— Nieko.. . 
tik žirkles, kad 
tų nagus...

baisiai su-

misikarpy-
Nori žinoti.

— Meldžiu tamstos man 
pasakyti, ar tamsta vedei 
iš meilės, ar iš priežasties?

— Atvirai pripažįstu, 
kad iš kvailumo!

Nebūčiau tiek paikas.
— Vyreli, ką tu pradė

tum, jei manęs netektum?
— Išeičiau iš proto.
— O antrusyk ar apsives

tom ?
— Ne, tam tikslui proto 

vis dar turėčiau... buk ra
mi.

Jums dažnai reikia šilumos 
anksti rudenį prieš užkursiant 
didįjį krosnį.

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

Perfection yra parankiausias Šildytuvas kokį tik gali gauti jus galit 
ji pastumti kur tik norit. .

Uždegkit luicg’jame arba maudymosi kambaryj ir jus patogiai npsi- 
redvsit šalčiausioj dienoj. įnešk jį į valgyklų ir pusryčiui bus malonini 
ir priimnųs. Užkurkit jį vakare ir visų vakarų kuopuikiausiai praleisi.

Perfection be durnų aliejins šildytuvas yra gražiai padarytas ir yra 
papuošalu bile kur. Būgnai yra tikro plieno arba medynai paliruoti pa- 
nikeliuoti. . , , . x . .. , . ,, ,Jis yra taip padarytas, kad deginant jokių durnų nėra. Knatas nes- 
mailėja. Visas dalis lengvai galima nuvalyti. Liepsnų galima kontroliuo
ti. Turi rankena nešiojimui. , .

Pardavėjai visur; arba rašyk o gausi pilnų aprašymų. Kreipk ir j by 
kokių Standard Oil kompanijos.

Standard Oil Company 
(An Indiana Corporation)

pei
są- 

Aš, nežinodamas 
pastovėjau 

apsidairęs ar 
isro, už- 
ir, palai- 
j nok dari,

nubėgo

kame dalykas 
užsimąstęs ir, 
nematyti kur 
sklendžia u duris 
kęs policiantą už 
vėl atsiguliau.

Tik pradėjau 
kaip pajutau,

snausti, 
kad kasžiu 
ko. Na, ma

nau sau, jau čia tai tikrai 
vagis. — Iššokau iš lovos, 
pasigriebiau savo revolverį 
ir laukiu; — kaip tik lysi, 
tu neprieteliai!, taip ir 
smogsiu revolverio ranke
na į kaktą, nes revolveryj 
nebuvo nei vienos kulip- 
kos.

— Vaikeli, aš irgi mote
ris.

— Tai atleisk, tamstele. 
Aš maniau, kad vyriškos 
kojos kyšojo iš po užklotu-

di-

ka d 
at-

Nerasi!
— Ko tamsta ieškai?
— Noriu žinoti, kur gy

vena doras advokatas.
— Jei tai]), tai keliauk 

sveikas į šalį, vadinamą 
“Niekur”.

MONARCHISTŲ SIAUTI
MAS PORTUGALIJOJE.

Pakėlė langą, kasžiu ką 
Įmetė ir langą vėl užleido. 
Na. mano blusos numirė... 
— Manau sau — Įmetė ko
kios plyštančios medžiagos 
ir toji kai pliš, tai ir na-

— Gelbėk, Viešpate!
— Atleisk, močiute 

prašiausi aš.
Pasijutau visai kaip 

rijose stovintis. Juk
džiausią gėda. Tuo tarpu 
vidun įėjo mano draugas.

— Geras rytas, kaip iš
miegojai?

— Duok pakajų — atsa
kiau.

— Kas atsitiko?

nelai-

Atminė.
Simus mėsininko (po ilgo 

prisižiurėjimo į dirbamas 
dešras): — Tėte, aš. jau ži-

. —Carter in New York Evening Sun.
Ir-gi diplomatas! Suvienytų Valstijų prezidento Wilsono ultimatumu užsirūko 

cigarą.

____

Kuomet Portugalijon Į- 
vesta republikoninė valdžios 
forma, kuomet padaryta ga
las visokiai betvarkei ir po- 
litikiniai priespaudai, liau
dis — ypatingai dirbanti — 
su dideliausiu džiaugsmu 
pasveikino tą svarbią atmai
ną, pasitikėdama iš to su
laukti sau tuojaus pagei
daujamųjų vaisių. Tie pasi
tikėjimai tečiau tik dalimis 
išsipildė, dalimis gi viskas 
liko senoviškai. Būtent, po- 
litikinio gyvenimo atžvilgiu 
Įvyko tuojaus 
čionai valdžia

LAIŠKAS REDAKCIJAI.

atmaina, nes 
greitai galėjo 
visokiems iš-

Paskelbus 
apėmus val

naudojimams, 
respubliką ir 
džią republikūniniam kabi
netui, paskui Įvedus konsti
tucijoje atmainas, laisvės 
vėjalio pūstelėjimas išsklai
dė iš šalies visus reakcijos 
puvėsius.

Kitaip tečiau yra ekono
minio gyvenimo atžvilgiu. 
Amžiais apleistas šalies eko
nominis stovis, paskui įvai
rios skolos ir gyventojų su- 
bčdnėjimas nupuolus pirkly - 
bai, pramonei ir žemdirbys
tei, pagimdė tai, kad Portu
galija, respublikos paskelbi
mo metu, buvo atsiradus la
bai prastame ekonominia
me padėjime.

Deja, politinės reformos 
visuomet galima jrėitjii į-

Gerbiamoji Redakcija:
Malonėkite patalpinti Jū

sų gerbiamame laikraštyje 
sekantį pranešimą:

South Bostone susiorga
nizavo kooperativinė bend
rovė “Ateitis” ir nuo Nau
jų Metų pradės išleidinėti 
naują savaitini laikraštį 
vardu “Ateitis”, skiriamą 
kaip galint daugiausiai jau
nimo reikalams. Laikraštis 
bus 8 puslapių didumo.

Minėtos bendrovės nariai, 
matydami musų jaunimą ap
leistu ir išsisklaidžiusiu, ne
turinčiu nei laikraščio, ku
ris rūpintųsi jo abelnais rei
kalais, nes dabar esanti mu
sų laikraščiai užimti pilnai; 
kitokiais visuomeninio judė
jimo klausimais ir reikalais, i 
Todėl sumanė tą spragą už- 
lopinti. Sudėjo nemažą ka
pitalą ir inkorporavo ant 
$25.000, snlyg šios valstijos 
teisių reikalavimo.

“Ateities” redakcijai ir 
spaustuvei nusamdyta labai 
puiki vieta: kertė Broad-; 
way ir E gatvių, ir dabar 
jau rertgaama spaustuvė su

J,

BBK

216 W. Madison ob

Anto

baro

tanti vertę geros

Reikalauk S-O-

i padaryta degtine B
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metų sendinta
balto ąžuolo bačkose pirm

suteikimo publikai.
miniai švelnios

geriausia
Žmonės supran

ruginės degtinės
orderiuoia SOLO
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra
tai geriausias gėrymas. Uz
ganedina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonka savo šeimynai.

bTRAUS BROS CO. Distillers - Chicago,

prieprovos daro 
SOLO degtinę

geru vaistu
šeimynų

Didžiausia Lietuviška Aptieka ant Bridgeport o.
VAIKAMS IR SUAGUSIEMS

Akiniai sidabr.niais aptaisais po $l ir duaijlaii.
Auksiniais aptaisais po $3 ir daugiau.

Kad jums skauda ar peršti akis, kad akjs jums paraudonuoja, kad 
skauda galvą, kad blogai matote kad greit jtisij akis nusilpsta, il
gai neatidėliokite, ateikite i Krzyvinskio Aptieka, či:i 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 gvduoliu nuo visokiu ligą.
3149 So. Morgan St.KRZYVINSKIO APTIEOJObieago, III.

.'b

Tclephonas Seeley 3029
Telephones Normai 2617

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

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

Kad* busi mieste, užeik paa mane. Geri VALGIAI, GĖRIMAI IR CIGARAI

ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave.
62^5 So. Halsted St.

CHICAGO, ILLINOIS
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'Dangaus Karalienė
PADAVIMAI APIE ŠV. PANĄ 

ĖŠv MARIJĄ, jgį
SURINKO IR LENKIŠKAI

SURAŠĖ KUN.
Marijonas Gavalevičius.(Tąsa).(Tąsa).kankinimą marčios paliko akla, kurčia, nebylė ir be jokio jausmo, kaip akmuo...

VIII.Pasaka apie mergaitę su aukso plaukais, kuri verkė perlais, o juokėsi rožėmis.Gyveno nelaimingi tėvai, nes neturėjo vaiką, tai iš to nesmagumo kiekvienoje dienoje lindo ir kiekvienoje maldoje skundėsi Viešpačiui Dievui, kad ją namas tuščias, kad senatvei atėjus bus ilgu ir, galą- gale, nebusią nei kam akiu užspausti pas-Buvo miške mažutė koplytėlė, kurioje kabojo Dievo Motinos paveikslas su šuneliu ant ranką; tai ten vaikščiodavo tiedu bevaikiai melstis, kad švenčiausioji Pana Marija susimylėtą.— Motina maloninga, pasigailėk musą, apdovanok mudu didžiu džiaugsmu, duok mudviem vaiką, tarnausime Tau, kol gyvi busime ir garbinsime Tave ligi myrio valandos. — Meldėsi taip per dieną-dienas bevaikiai.Tankiai atnešdavo laukiniu žolių su gražiais žiedeliais, puošdavo koplytėlę ir paveikslėlį Panos Marijos švenčiausios. Kartą prieš taip papuoštą Dievo Motinos paveikslą uždegė jiedu tris žvakes; tada jiedviem besimeldžiant pasirodė, kad Viešpats Jėzus prasišypsojo meiliai, ir dėkodami Dievui ir Panai Marijai, sugrįžo namo. Išklausytas paliko tądvieją bevaikiu prašymas. Dievo Motina davė jiedviem puikią dukterį, kokios niekas niekur nebematė ir .nebematys.Mdi’gaitės plaukai buvo' auksiniai, jos akys verkė perlais, o iš lupu, jaigu kada prasijuokdavo, biro rožės.Tėvai neapsakomai džiaugėsi iš savo dukters: žiemos laike, kaip tik ji prasijuokdavo; tuojaus iš jos lupu birdavo ką- tik pražydusios rožės; perlai labai mažai birdavo, nes lieti ašaras mergaitei priežasties nebebuvo...Aukso plaukus motina nukirpdavo nunešus pas auksininkus parduodavo, už juos parnešdavo nemažai pinigą.Aplinkiniai žmonės labai stebėjosi, kaikuric ir pavydėjo.Vieno tepliotojo suims nupiešė tos mergaitės paveikslą ir nešiojo po svietą visur rodydamas. Kas tik pamatė, nebegalėjo atsižiūrėti ir atsidžiaugti jos gražumu; net nenorėjo tikėti, kad galėtu būti tokia graži mergaitė gyva... * ’Tepliotojas tvirtino ir prirodinėjo, kad tikrai yra tokia mergaitė gyva ir pasakojo, kaip ją padovanojo tėvams bevaikiams Motina Dievo, švenčiausia Pana Marija, užtai ir panaši esanti į angelą; kas ją gaus per žmoną, tai tas laimės nemieruotus turtus. Išgirdo apie tai karalius, liepė pašaukti te.pliotoją ir prašė parodyti paveikslą.Pamatęs karalius paveikslą, šoko nuo sosto ir vos tik neatsiklaupė prieš tą gražybę; nuo to laiko karalius neturėjo painios dienos nei nakties. Taip karalius įsimylėjo, kad vien verkė ir dūsavo, net žmo- . nes ėmė gasčioti, kad ju karalius iš to ru- fi | V*. . . V . v .k&pescio nesusirgtu ir is proto neišeitu.* JNuėniė karūną nuo savo galvos, nes jam galvą spaudė, numetė karališką ploš- .- čią, nes jam pečius svėrė ir per dienas ir naktis prieš tą paveikslą stovėjo ir nežinojo nė pats ką daryti.Galą-gale išsiuntė iš savo dvariškiu vikriausius vyrus, kad suieškotu tą mergaitę ir ją, nuo tėvu išprašę, atvežtą į sostapilį, kad jis galėtu ją paimti sau už žmoną

ir oo

(pačią).Karaliaus 'pasiuntiniai nuvažiavo ir atrado tėvus ir pasakė, ko karalius reikalauja. Paskui pasiuntiniai paklausė:— Motina švenčiausia. Pana Marija, jums ją padovanojo?...
C*

— Taip! Iš Dievo ir Panos Marijos malonės mes tą dukterį turime!— Vežkite ją tuojaus į sostapilį, nes karalius nori ją per pačią paimti! Laiminga valanda, kurioje mes j ūsą slenkstį peržengėme !...Susirūpino gražios mergaitės tėvas, nes jau buvo likęs našliu ir su antra moteriške apsivedęs, kuri taippat turėjo dukterį, bet tėvas savąją labiau mylėjo, negu podukrą.Metęs tėvas į šalį rųpestį, nuėjo ir pasakė savo dukterei, kad pasirengtą į kelionę.Pamotė ko tik nepasiuto iš piktumo ir užvydėjimo, kad ne jos dukterei ta laimė žadėta.— Kad tu nesulauktumei! — galvojo sau pamotė, kol neišgalvojo, kaip podukrą nužudyti, o savo dukterį karaliui per žmoną intaisyti.Nuduodama gera esanti, paėmė abidvi mergaites, įsodino į vežimą ir išvažiavo.Važiuojant linksminosi ir juokėsi podukra, o ant vieškelio iš jos burnos biro rožės; jai buvo taip linksma, taip jai pasaulis išrodė gražiu, taip gražiu, kad ji nebegalėjo atsigėrėti...Įvažiavus joms į tankią girią, pradėjo temti ir jau buvo nebetoli karaliaus rūmai. Čia pamotė išlupo akis podukrai, ir taip nematančią išmetė iš vežimo.— Žvėrių karalienė tu busi, o ne karaliaus žmona! — tyčiojosi pamotė, ir važiuodama toliau svajojo, kaip čia pakiš karaliui savo dukterį į vietą podukros. "Vidurnaktis jau buvo, kaip atvažiavo i dvarą. Pasitiko juodvi karalius su didžia iškilme pas vartus.Tarnas prišoko pagelbėti išlipti iš vežimo motinai ir dukterei, o karalius nekantriai laukė tos valandėlės, kada galės prie savo krutinės priglausti savo numylėtąją, delei kurios tiek savo dūšioje varginos!. Bet kaip tik pamatė, tuoj atsitraukė ir kaktą suraukęs rūsčiai, drebančiu balsu suriko:— Tai ne ta, kurią aš numylėjau! Kur ta gražybė ir mano širdies svajonė? Kas išdrįso iš nianęę-tyčioties'?! Kas judvi per vienos esata ir ko iš manęs norita?Nusuko karalius piktą veidą į šalį ir nuėjo į savo rūmą, o dvariškiai drebėjo iš baimės, matydami taip įpykusi savo karalių...Miške tuo tarjiu klaidžiojo vargšė mergaite; klaidžiojo barstydama perlus iš tuščiu akią duobiu; erškėčiai ir visokie piktadagiai jai kojas braižė; nematydama nieko klupo ir virto ant kelmu ir kemsą; daužėsi vargšė po mišką, kaip paukštelis no klėtka. K <•Jai rodėsi, kad ji jau nckuomet ne- praregės; rožės amžinai nuvyto jos lupose. Bet Dievas Visagalis visai kitaip davė. ..Prašvitus ėjo medininkas poterius kalbėdamas ir pamatė mergaitę, sėdinčią ant parvirtusiu medžio, o aplinkui daugybę žibančiu perlu pribarstyta.Prisiartino medininkas ir pažvelgęs į mergaitę net nutirpo iš baimės.— Del Dievo meilės, ką aš matau! — sušuko.Mergaitė, išgirdus žmogaus balsą, ėmė skustis ir pasakoti savo nelaimes.Medininkas parsivedė ją pas save, nuprausė subjauriotą veidelį ir taip pas save laikydamas gydė.Mergaitė labai dėkinga buvo medininkui, bet taip liūdna buvo, kaip beržai, kurie ant kapu auga.Perlai jai verkiant vis biro ir biro iš duobiu, kur akys buvo, medininkas juos rinko ir slėpė; kaip priverkė mergaitė kelis gorčius tą perlą, tada medininkas suvarstė ją daug ant šniūro, nunešė į bažnyčią, ir užkabino ant ranką Panelės Marijos. Mergaitė taippat nuvesta bažnyčion meldėsi karštai, tai be abejonės galingoji Pana Marija pažvelgė į nelaimę apjakusios našlaitės.Pasimeldę grįžo abudu tiiom pačiu keliu, kur piktoji pamotė akis išlupo savo podukrai beveždama pas karalią...Medininkas ėjo galvą nuleidęs ir galvojo apie baisybę tokiu žmonių širdžių, ku-(Seka toliaus).
■_________ . 1 ,

nu, kur žmonių išrinkti atstovai turi valdyme valstybės lygias su caru teises.Konstitucijinė monarchija—tokia valstybės intaisa, kur caro valdžia apribuota žmonių atstovybe.Konversija — neišlaiky- inas sąlygą su skolintoju paskolos santikiuosc, didesne dalia, pamažinimas paskolos nuošimčiu.Konventas — politikių is susirinkimas.Konvencija — sukalba, padaryta dvieju valstybių politikiniuose ir ekonominiuose klausimuose.Kontr-revoliucija — judėjimas, kurio siekis išnaikinti visa tą, ką yra iškovojusi revoliucija; nekartą carą valstybės tyčia taiso tokias k.-r. ir pasigriebdamos tam- sūnų, vadinamą “juodašimčiais”, daužo inteligentiją. svetimtaučius ir viską, ką jiems Ii uosy bes priešai nurodo.Kooperacija — susijungimas keliu ypatų tarp savęs pasiekimui bendro siekio savomis jėgomis.Korektiškas — tvarkus; susilaikantis.Korporacija — draugija ypatų, suvienytu tarp savęs bendrais visuotinais reikalais.Kramola — riaušės; maištas; kilimas prieš valdžią.Krizis — politikoje toks atsitikimas, kuris turi permainyti ypatus ir politikos stovį; pramonė j e-preky bojo — sumažinantis apyvartas, arba visai pertraukiantis prekybą.Kultūra — mokslas; apšvietimas.Lsgališkas — įstatymais užtvirtintas.Legalizuoti — priduoti kam nors įstatymišką jėgą ar svarbą.Liberalas — liuosas draugijos narys.Liberalizmas — minčių liuosvbė; gerbimas ištaigu, kuriose vieši Ii uosy bė.Lyderis — politikinią partiją vadas.Likvidacija — užbaigimas kokio nors dalyko.Lojališkumas — ‘teisišku- mas; dorumas; teisingumas ir tt.Lokautas — sau kalba fabrikantą prieš darbininkus-: rei kalat i jaut darbii i i ūkams straiku didesnio užmokesčio, susitarę fabrikantai fabrikas uždaro ir laukia kol darbininkai išalkę nusileis.Lozungas —■ vadinimas partijoje kokio nors žodžio ar daikto, tankiai pagal sutartį mainomo, kad pašaliniai nesuprastą.Lyga — viešpatysčių sąjunga gintis prieš visuotiną priešą; taipgi partiją sąjunga su tokiu pat tikslu.Maksimalinis — kuodi- džiausias.Mandatas — įgaliojimas.Manifestas — visuotinas augštesnės valdžios pavaldiniams apskelbimas caro noru ar svarbaus atsitikimo.Manifestacija — viešas išreiškimas paniekos ar pagarbos valdžios valdinin-

KATALIKAS

Trumpas politikos žodžių Kas čia?
NERVAMKartelė — sankalba tarp valstybių, pramonininką ir tt.; maino, prekybos ar pramonės santikiuose.Kategoriškas — aiškus; galutinas.Klika — kuopelė žmonių, susitvėrusią persekiojimui blogą siekią. •Kliubas — vieta susirinkimo pasilinksminimui, pasikalbėjimui, politikinią ir socialią klausimą gvildenimui.Koalicija — sąjunga, padaryta kelią valstvbią kokiam nors bendram siekiui; tokia jau sąjunga keliu partiją.Kolegija — įstaiga, susidedanti iš daugelio lygiomis tiesomis nariu, kur visi klausimai išrišami daugumu balsu.Kolektivinis — rinktinis, pavyzdin: kolektivinis prašymas — prašymas ne vienos ypatos, bet visos kartu kuopos.Komentiruoti — daryti patėmijimus, paaiškinimus ir patarimus neaiškiuose dalykuose.Komuna — draugija-kuo- pa ypatų, valdanti ir naudojantis’ lygiai visais savo turtais bendrai.Komunizmas munos mokslas; stėngiantį- sis panaikinti savastį ir į- vesti draugijoje lygybę.Komisija — kuopelė ypa- tą, kurioms pavesta didžios kuopos aptarimas ir apdirbimas kokią nors klausimą.Komitetas — ’‘išrinkta kuopelė žmonių pažiūrėjimui, aptarimui,‘ar nusprendimui kokiu ilors dalyką, ar prižiūrėjimui išpildymo kokiu nors nutartu reikalu.Kompetentiškas — žinantis kokį nors dalyką taip gerai, apie ką gali išreikšti tikrą, ir teisingą nuomonę.Kompromisas ’-i ̂ **1 fu si leidimas delei sutikimo nuomonėse ’Koncentracija — sutraukimas ko nors į vieną vietą.Konferencija — susirinkimas ypatų aptarimui kokią nors Klausimą.Konfiskavimas — atėmimas turtu, kningu, ar kitokių daiktų paliepus teismui arba ir be teismo.Konfliktas — susipykimas.Konkretiškas — vien utinis; aiškus; suprantamas; nuoseklus; tikras; prieinamas ir tt.Konservatizmas —- aklas prisirišimas prie senovės budo, tvarkos ir neužkenti- mas viso naujo, nors ir geresnio, ir smarkus kovojimas prieš viską, naujai atsirandantį.Konservatorius — pasekėjas senos tvarkos, didis priešininkas visų naujų užvedimų ir išradimų.Konspirativiškas — slaptą. užlaikąs.Konstatyruoti — nurodyti; užtvirtinti.Konstitucija — įstatai, apribuojaiiti prie valstybės valdymo pačius gyventojus per išrinktus jais atstovus.Konstituci j ine - demokratėj inė partija — (K-D.), partija, reikalaujanti tokių valstybės tvarkos Ajiermai-
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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 dautj 
gydyti be mažiausio skausmo.

10 METŲ G V AR ANGĮ J A.
DYKAI APŽIŪRĖJIMAS. Nei

PEOPLE’S DENTISTS
(žmonių Dcntistai)

Dr. C. O. Gillette, Mugr.

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

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

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

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

P k ite Kalėdų Dovanas PasGEO KUCHARIK’Ą
Žiedų ir Laikrodžių Kraut.

1722 S. Halsted St., Chicago, ILL.

c. JAU 27-tl METAI

iii N Y&£,
Visuomenė-., tltfoturoa Ir politikos 

sav.nki.iis Isikraitis

LIETUVNINKU
ScnlauMas lietuviu laikraštis Amerikoje. 

Išeina kas Sereda.

Laikraštis ‘‘Vienybė Lietuvninkų" 12-kos puslapių, didelio formato, 
redaguojamas gerą redaktorių, talpina rašius geriausiu raštininkų ir 
visuomet telpa, visokių žinių iš Didžiulius Lietuvos, Prusą arba Mažosios 
Lietuvos, Amerikos ir abelnai viso pasviečio.

"Vienybės Lietuvninką" prenumerata Suvienytose Valstijose Siauri
nės Amerikos:

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

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

Metams $3.00, pusei metų $1.50

Užsirašyti Vienybę Lietuvninkų galima visada.
Užsirašant "Vien. Liet." reikia drau .' r prenumeratą siųsti per pačio 

Money Orderį arba pinigai registruotam adresu:

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

25 tmtiį Jubllė Inls numeris 10 c.
Ra.«yk greitai, o paprastu numerį gausi dykai.

SPECIALISTAS

SENO KRAJAUS -Daktaras Wissig
Gydo pasekmingai visokias ligas vyrų ir moterų be skirtumo kaip 

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

šokius nesveikumus kuuo, pilvo, plaučių, nerviškas ir Chroniškas, Kurios 
gymdo visokius nesmagumus kraujo ir odos, gydo skaudulius, išbSrimus 
kraujo užnuodyimą, reumatizmą, galvos skausmą, vidurių skausmą, ko
sulį, skausmą gerklės ir visokius slaptus nesvnikumus vyrų ir moterų,

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

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

giausių elektriškų aparatų, kurių kiti daktarai neturi.
VALANDOS: kiekvieną dieną nuo 10 iki 12, nuo 3 iki 1 ir nuo 6 

iki S po piet. Nodėlioms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1709 18lh St., kampas Wood St. (viršum čo- 
vervt-ų štoro). Pitone Cangl 3263

kams.

NOTARAS

lesaliikue dokumentu 
silkių ir Europiškui,

ant pirmo mor|

SSMSt. NJuiiM

GERAS UŽDARBIS.
Kiekvienas gali lengvai uždirbti 

po $18 savaitėje platinant musų ru
siški} ir turkiški! taboką. Mėginimui 
išsiunčiame užilyka. Rašykit del iu- 
formaciją; ’

RUSSIAN TOBACCO C0.560 Sutter avė, Brooklyn, 
N. Y.

(48-11-50-1) A

Mvj ją .
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Kas tai yra ei
les ir kaip jos 

rašoma.
Eiles parašyti nėra taip 

lengva, kaip paprastą pie
šinėli. Ir ne kiekvienas ei
les gali parašyti. Nors atsi
randa tokią, kurie kala ei
les, bet tokios eilės nei su
lūžusio cento nevertos. Žo
džiu sakant, eilių rašėjas 
turi turėti tam tikrą gam
tos dovaną, kad galėtą tin
kamas eiles rašyti.

Kad eiles gerai parašyti, 
pirma reikia gerai pažinti 
ją taisykles, ty.: pažinti kas 
tai yra ritmas, pėda, rimas 
ir abelnas ją sustatymas. 
Bitinas turi būti pritaiko
mas prie išreiškiamosios 
minties. Prie to dar reikia 
gerai pažinti gramatiką; to
liau reikalinga atskirti, kur 
ilgas skiemuo, kur trumpas, 
kur augštas, o kur žemas. 
Taipgi eiliuotojas turi būti 
muzikalia, ty. turintis gerą 
klausą. atskiriantis garsą 
skambėjimą. Eilių rašėjas 
turi būti pilnas gilią ir pla
čią svajonių, taipgi jo jaus
mai turi būti dideli, kaip 
rūpestyje, džiaugsme, pa
sigailėjime, užvis labinus 
meilėje. Jis turi būti plačią 
pažvalgu, nežiūrėti i dalyką 
iš vienos pusės, bet kiaurai 
jį permalantis. Kitaip sa
kant, neturi būti vienpusis.

Taipgi reikia nuosekliai 
sekti draugijos judėjimą.

Kada sėdi rašyti papras
tą piešinėli, tai pasiėmęs po
peros, plunksną, ar piešiuką, 
sutvarkęs mintį ir kloji ją 
ant poperos. Bet eilėms ra
šyti neužtenka žinoti ją 
taisyklės, turėti poperos, ra
šalo ir laiko. Eiles tas ir ta
da rašo, kas ir kada turi 
augštesnius jausmus arba 
gilesni Įkvėpimą ir užsisva
jojęs.

Kad parašyti poetiškas 
eiles, reikia jausties svajo
nių dvasioje, kaip tai: jaus
ti save labai galingu arba 
visai menku; persistatyti, 
jog maląs visą pasaulį ir 
girdžius viską, kas jame de
dasi; persistatyti save to
kiu lyg vargšas kartu su 
vargšais, nieko netekęs, ar
ba linksmas tarp linksmą
ją, visko pertekęs. Jausti, 
tarsi, kalbiesi su kalnais, 
upėmis, giriomis ir nežmo
giškais sutvėrimais. Arba 
i ypatines ką, suteikti jam 
galę, idant šnekėtu Į kitus, 
kailio gyvas esąs ir daug 
galintis, bet neturi but ma
tomas pats rašėjas, reikia 
kukliai pasislėpti, pasislė
pęs gali kalbėti kitą lupo
mis.

Taigi matome, kad eiles 
nėra taip lengva rašyti, kaip 
jos išrodo. Nors daug ką 
galima prikalbėti, kaip, ko- 
kiuo budu jos yra rašomos,

taipgi, galima parodyti ją 
taisykles, kurią prisilaikant 
galima rašyti eiles. Bet ne
daug ką gelbsti tas, jaigu 
neturi tam gamtos dovanos. 
Eilių rašėjas turi žinoti 
abelnas eilių taisykles; pa
žinti gerai tą kalbą, kurioje 
rašo, taipgi turi būti pil
nas gyvumo, bei jausmin
gumo;, kiaurai permatan- 
tis dalykus, plačią pažiūrą 
ir nn ii iškas.

Taip tai rašoma eilės. Ne
norėjau čia pamokinti ir nu
rodyti “Kataliko” skaity
tojams, kaip eiles rašyti. 
Visai ne. Noriu t įlomi tik 
paakstinti prie skaitymo 
gerą eilių. Yra daug jau 
mus kalboj gerą eilių, bet 
yra ir niekam nevertą, ku
rioms vieta yra sąšlavynas.

Labai geros yra eilės Vai
čaičio, Steponaičio, Mairo
nio, Jakšto, Vaitkaus, Da
gilėlio, Stiklelio. Ypač gra
žios, vaizdingos yra Vaičai
čio ir Dagilėlio eilės. Labai 
patartina, kiekvienam nusi
pirkti kelią viršminčtą au
torių eiles.

Kad pamėgti skaityti ei
les, reikia jas po daug kartą 
perskaitinėti. Pirmu syk 
skaitant negalima pamatyti 
visą ją gražumą. Visai kas 
kita skaityti kokią mokslo 
kniligą ir kas kita eiles 
skaityti. Geras eiles per vi
są gyvenimą skaitai ir jos 
neatsibosta. O mokslo knin- 

gą, jei supranti ir žinai, kas 
joj parašyta, neimi jos nei 
į rankas. Eilės yra kaip 
duona ir sviestas, kurie ne- 
kuornet neatsibosta. Labai 
svarbu, kad žmonės pamėg
ti; skaityti gražias eiles.

A. Linkus.

JAPONŲ ALFABETAS

Japoną inteligentijos ra
teliuose pajudinta klausi
mas Įvesti Japonijon lati- 
nišką alfabetą vieton lig- 
šiol vartojamo ir visiems 
japonams labai sunkiai pri
einamo. Miesto Tokio vir
šininkas, baronas Sakatani, 
užėmė balsą tame reikale 
laikraštyj “Japan Magazi
no” išreikšdamas linkėji
mus, idant dabartinis japo
ną alfabetas- butą pakeistas.

Maži japoniukai — rašo 
jis — mokinantiesi skaityti, 
turi išmokti tūkstančius al
fabeto ženklą, kas, kaip ži
nome iš kasdieninės prakti
kos, užima kartais kelis mo
tus, kad tuo tarpu susipa
žinti su 24 ženklais katinu 
alfabeto pakanka vaikui po
ros savaičių.

Žinoma, tam sumanymui 
aštriai priešinasi seną tra
diciją Šalininkai. Bot ją 
pasipriešinimai yra veltus. 
Praeis keliolika ar keli de- 
sėtkai meįą, pagaliau prie- 
šininkai-Jiks pergalėti. Se

ni ženklai pasitrauks šalin 
žengiant pažangumo švie
sai, kai kad pasitraukė ir 
pranyko daug visokią kitą 
papročiu.

ATEIVIJOS APSUN
KINIMAS.

Suvienytą Valstiją gene- 
ralis atoivijos viršininkas 
pasiuntęs visoms* pasaulio 
valstybėms pranešimą, kad 
imigrantai, keliaujanti i 
Suvienytas Valstijas, nebū
tą serganti bent kokiomis 
ligomis, ty. kad jie butą vi
sai sveiki. Ateivijos virši
ninkas Caminetti skelbia, 
kad ateiviai, turinti ligą, 
taip vadinamą “hook- 
worm”, jukino budu nebu
sią Įleidžiami į Suvienytas 
Valstijas.

Tariamoji liga smarkiai 
vystosi Kalifornijoje ir Į 
ton atgabenta ateiviais iš 
tą šalin, kur toji liga yra 
prasiplatinusi.

Tmigraeijiniai inspekto
riai apturėję paliepimą ne
leisti šion šalin imigrantu, 
pas kuriuos susekama tos 
ligos ženklai. Tasai paliepi
mas sumažĮs imigrantu 
skaitliu iš Lidijos, Egipto, 
Nataliaus, Ceilono ir Clii- 
nijos, nes toji liga tariamo
se šalyse daugiausiai prasi
platinusi, ji ten siaučianti 
lyg kokia epidemija.

Didelis apsidraudimas. 
Didžiausią liistorijoje apsi
draudimo asekuraciją iš
pirkus geležinkelio kompa
nija “Canadian Pacific” 
savo būstams ir nejudina
miems turtams — ant 100 
milijoną doleriu. Penkios 
didžiausios angliškos kom
panijos laiko tos asekura- 
cijos raštus.

Žemės drebėjimas atsi
kartoja. Iš Messinos išnau- 
jo pareina žinia, kad tenai 
žemės drebėjimai gana tan
kiai atsikartojanti. Kai ka
da esanti silpni drebėjimai, 
bet andai Imta vieno smar
kaus, kuris baisiai išgązdi- 
nęs visus gyventojus ir 
pagimdęs tikrąją pasiaubą. 
Gyventojai naktimis bijosi 
miegoti ir tankiausiai pra
būna ant gatvių. Nelaimin
gas tas miestas!

Pasikėsinimai ant guber
natoriaus. Ant <’Linijos 
provincijos Kantono guber
natoriaus gyvasties tankiai 
taisomi pasikėsinimai. Jis 
pats, ty. gubernatorius, gen. 
Chi-Kiiang-Lung, žmogus y- 
ra gana drąsus. Paskutiniu 
laiku ant jo pasikėsinus 
jo paties sargyba. Jis ketu
ris kareivius nušovęs ir tuo 
tarpu išlikęs gyvas. Matyt, 
iš jo yra nemenkas krauge- 
ris, jei jam neduodama ra
mybės. Neišvengs pagiežos.

RUSSIAN-AMERICAN 
LINE.

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

RUSSIA — 1(5,000 tonu.
KURSK — 13,500 tonu. 

CZAR — 13,000 tonu.

| Rottordoma Į T.ibnvii
1 9 dienas. i 11 dienu.

Re persėdimu. Be persėdimu.
Kaina kelionės nuo Libavo iki New 
York $32.75 ir $4.00 taxų.

•—Dnžn.i išplaukia.—
—Pigiausios kainos.—

Tolimesnėms Žilionis reikia kreip
ties pas:

A. E. JOHNSON & CO.
Gen. Pas. Agentai «

27 Broadway, New York. 
Arba pas ietinins autorizotus agentus.-W- - w -W, s*. -<•.
Į RENEER Į f . t
t D-ras RENFER gydo <J tiktai vyrus.

J Patalpai Dykai. į

VALAND.: Nuo 8 ryto iki 
i 8:30 vai. vakar.-“. Nedėkite- i 
i niais ir šventadieniai nuo 
| 8 iki 1’2 vai.

J Kalbama lietu vi Ak. f
J OFISAS: \

j 1827 Blue Island Ave. *-W. •*.

Chicago, III

Taupyk - čedyk - pinigus

Tananevicz Savings Bank
Jonas M. Tananevičia - savininkas

3249-3253 South, Morgan Street,

Vienas Amerikos bagočius sako, kad pora pirmų šimtinių sučedyti 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.

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

neštų. Tokie pinigai pas neišmokusį taupyti (čedyti) neaugtų, bet tuojaus išdiltų.

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

Taigi taupyk - čedyk - pinigus. Dek savo gyvenimo pamatą.
Šitoj pačioj nedėlioj atnešk savo pirmą dolerį į musu saugią banką, pasiimk sau bankinę kningutę ir pradėk rupinties, kad tavo pirmoji šimtinė išaugtu. 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 metu ši banka augo, kol išaugo i didžiausią lietuviu banką, ir šiandien visi atsargus lietuviai tik

tai Tananevičiaus Taupamojoj Banko  j laiko savo pinigus.

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

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

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

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

*

8



. <■ Į.? ;---------- ------------------ --------n A
.: ’_4 -. ’.'■ ''!••’'*.* • . • I • i '

/

Antroji Dalis. i/ a nn a i ii Ik A 1 rVJLilJ
■ . • 1

Section Two.

No. 50 Chicago, Ill. 11 d. Gruodžio (December), 1913 m. Metai XV

CHICAGOS ŽINIOS.
Iš Englewoodo lietuviu gy

venimo.
Šioj apygardoj geriems 

žmonėms darbu nestokuoja. 
Dirbtuvių yra įvalias. Mū
siškiai daugiausia dirba va
gonų ir garvežių taisymo 
dirbtuvėse. Daugiausia čia 
dirba nuo šmotų. Darbštus 
vyrai uždirba nuo $75 iki 
$100 mėnesyj. Žinoma, čia 
darbas reikia mokėti, reikia 
būti dailide arba kalviu. 
Taip uždirbant gražiai gali
ma but gyventi. Nekuriu 
mūsiškių ir gyvena gerai. 
Keliatas turi Įsitaisę na
mus ir linksniai gyvena. 
Nors daugelis galėtų pana
šiai gyventi, bet tokių ne
daug tėra. Kas stovi kitiems 
ant kelio? Ugi tamsybė, ne
moksiąs ir degtinė.

Nekurie mus viengen
čiai praleidžia savo laiką ir 
pinigus smuklėse, siurbda
mi alų ir degtinę. Taipgi ka- 
zyroms duoda garo. Prie ko 
veda toks gyvenimas? Ugi 
prie ištvirkimo ir skurdo.

Jaunimo čia gražaus yra. 
Prie kunigų ir laikraščių 
nelabai tekimba. Nors ke- 
liatą laikraščių teko matyt, 
bet kur kas turėtų jie pla
čiau pasklysti. Teko su ne
kuria is užvesti kalbą apie 
raštų skaitymo reikalingu
mą. Girdi, iš skaitymo nebu
siąs sotus. Vargužiai neiš
mano, kad apart pilvo paso
tinimo, reikia pasotinti ir 
protą. Kaip kunui nesutei
kiant maisto, jis miršta, 
taip miršta ir protas, mais
to negaudamas. Kuomet 
mes galvojame, skaitome 
raštus, tuomet teikiame 
protui maisto. Taigi kaip 
daug žmonių yra protiškai 
mirusių arba apmirusių. 
Kas do vaisiai esti to pro
tinio mirimo? Ugi doros 
puolimas, šeimynos suiri
mas ir kitos nelaimės.

Šiomis dienomis pakriko 
viena šeimyna. Joje ėjo er
geliai per nekurį laiką. Ga
lop, šeimininkas norėjo pa
varyti vieną Įnami. Tuomet 
tasai su jo moterimi, dievai 
žino kur, išdūmė. Vyras pa
siliko didžiame varge su ke
turiais kūdikiais; vyriau
siam vaikui 12 metų, ma
žiausiam 214 metų. Ar ne 
baisus daiktas, kad motina 
paliktų vaikus ir išbėgtų su 
kokiu nedorėliu. Tai tikrai 
velnias, ne boba.

Nesenai kitoj šeimynoj 
irgi liūdnas nuotikis atsiti
ko. Vyras baisiai apmušė 
savo moterį. Vargšė išbėgu
si turėjo pas kaimyną nak
voti. Tai vis svaigalų vai
siai.

Šioj apygardoj dori žmo
nės labai laimingai gali gy
venti. Gerų darbų įvalias, o- 
ras puikus, jokių miesto dū
mų, dulkių, arba dvokimo, 
lotai pigijs; galima urnai i- 
sitaisyti namus su daržais. 
Tegu tik greičiau nubunda 
mus viengenčiai ir užveda 
dorą gyvenimą.

J. T. M.

Chicagoj yra bedarbių apie 
100.000.

Tš visur ateina žinios, kad 
darbai sparčiai mažėja. Be
darbių armija dauginasi. 
Nors visuomet ir visuose 
miestuose žiemai artinanties 
darbai susilpnėja, bet šie- 
metai ypač, tas labai skau
džiai apsireiškia. Sulyg vė
liausių aprokavimų, Chica
goj esą arti 100.000 bedar
biu. O tas skaičius kasdien 
didinasi, iš visų pusių plau
kia Chicagon žmonės kitur 
netekę darbo. Daugelis be
darbių bėdini, neturį veik 
nieko sutaupę ir todėl bai
siai skursta. Chicagoj yra 
keliatas vietų, kur pigiai 
galima pergulėti — po 5c. 
ar 10c. už pergulėsimą. Į 
tas vietas ir grudžiasi var
guoliai. Visos tokios vietos 
dabartės yra labai prikimš
tos.

Viena baptistų bažnyčia 
valgydina beturčius. Paval
gydina šiuo tarpu kasdien 
po 700 asmenų. O tokių 
skaičius po truputi didinas.

Chicagos apylinkėse ir 
netolimuose miesteliuose 
šimtais atleidžiama nuo 
darbo. Gary, Ind., Indiana 
Steel kompanija atleidusi 
iki Naujų Metų 15-000 dar
bininkų. Joliete Illinois 
Steel kompanija, samdanti 
100.000 darbininkų, nors 
teblaiko visus prie darbo, 
bet užtai vienu trečdaliu 
sumažino darbo valandas. 
Chicagoj didžiosios dirbtu
vės tebedirba, kaip visada.

Miesto valdžia susirūpi
nusi del tokios bedarbės. 
Šnekama, kaip nors prigel- 
bėti bedarbiams. Labdarin
gosios di-jos stengiasi, kiek 
gali, palengvinti likimą y- 
pač suvargusių žmonių. Bet 
labdarystė yra niekiausias 
prigelbėjimo būdas. Labda
rystė žmones pažemina, 
tvirkina, mažina juose pa
sitikėjimą savimi ir savęs 
pagodojimą. Tai netikęs 
šelpimui žmonių būdas.

Geriausias prigelbėjimo 
žmonėms būdas yra suteik
ti jiems darbą. Negali būti 
kalbos, kad nebūtų žmo
nėms darbo. Jo begalės y- 
ra. Darbininkų ne tiek rei
kalinga miestuose, kiek ant 
farmų. Suvienytose Valsti
jose yra milijonai neap
dirbtos, geros žemės. Mili
jonai žmonių galėtų išmis
ti, verždamiesi ant farmų. 
Nekurtose valstijose farme- 
riai pusę savo laukų neap
dirba del darbininkų sto
kos. Yra gerų progų ant 
lengvų išlygų ingyti savas 
farmas. Štai nuo Chicagos i 
penkias valandas nuvažiuo
jama į Wisconsin valstiją, 
kur yra tūkstančiai akrų 
neapdirbtos žemės. Tštiesų, 
žmonės vaikščioja po van
denį ir šaukia trokštą.

Žinoma, apgyvendinimui 
žmonių aut farmų reikalin
ga šiokia tokia vadovystė, 
reikalingi nurodymai. Tai
gi tikras “sunkaus” bedar

bės klausimo išrišimas yra 
visai lengvas. Todėl tikra 
pamatinė pagelba žmonėms 
bus nešama, kuomet bus su
teikiama nurodymai ir pa
tarimai, kaip ingyti farmas. 
Valdžia vis labiau ima ru- 
pinties apie apgyvendini
mą žmonių ant farmų. Pre
zidentas Wilson savo kal
boj priminė, kad taime
riams reikia suteikti kredi
tas.

Chicagos draugiją Sąjun
gos mitingas.

Chicagos Lietuvių Drau
gijų Sąjunga vis daugiau ii* 
daugiau atbunda. Gruodžio 
5 d. atsiliko Sąjungos drau
gijų delegatų priešmetinis 
mitingas “Aušros” salėje. 
Atvyko nemaža delegatų.

Nors raportai, kuriuos 
vienas po kitam davė įvai
rių komisijų pirmininkai, 
neteikė jokio smagumo, bet 
delegatuose matėsi geras 
upas.

Raportai tikrai buvo ne
smagus. Beveik kiekvienas 
sake: “Nieko neveikėni”, 
“Komisija nebuvo susirin
kus per visus metus ar bu
vo susirinkus tik vien sy
kį” ir tt.

Išnaujo sutvarkyti visą 
Sąjungą, išrinkti naują 
veiklią valdybą), nusibrėž
ti aiškų pieną veikimui — 
tai viskas palikta Sąjungos 
seimui, kurs turės įvykti 
sausio 18 d.

Šiame mitinge nutarta 
dvejetas dalykų. Sąjungos 
valdyba turės pasiųsti Illi
nois valstijos kongresma- 
nams protestą prieš Bur- 
netto bilių ir turės paragin
ti kitas draugijas, kad tą 
padarytų.

Poniai M. Jurgelionienei 
paaiškinus apie darbą, kurs 
atliekamas imigrantų nau
dai Imigrantų Protective 
Lygos, nutarta įnešti Ly
gai $15.00, kaip tai buvo 
Sąjunga jau ir pirmiau pa
darius.

Saugokitės žydą.
Štai kaip nemaloniai už

sibaigė byla Juozapo Šlia- 
žo, 127 W. 45th PI., kuris 
užsitikėjo žydu agentu. Per
eitą pavasarį p. Šliažas su 
savo žūk na sumanė pirkti 
namą ir su tuo tikslu nu
sidavė pas žydą agentą. Ži
noma, žydas nuvedė pas žy
dą ir ten suderėjo mūrinį 
namą už $9.500.00, iš kurių, 
kaip tyrinėjimas teisme pa
rodė, kad tas žydų agentas 
gavo $300.00 už prirodymą 
pirkėjo. Bet to jam neužte
ko; pajutęs, kad šitas “a- 
gojus” yra gana minkštas, 
vieną vakarą atvažiavo pas 
Šliazą ir klausia jo, ką jis 
mano daryti su tais namais, 
ar atvažiuos rytoj užbaigti 
dalyką ir užmokėti pasku
tinius pinigus, ar ne? Šlia
žas atsakė, kad taip. Tada 
šitas žydas agentas sako: 
“Tu turi čia pasirašyti ant 
šito poperelio, kurį aš turiu

nuvežti advokatui, kad jis 
žinotų, jogei poperiai turi 
būti gatavi ant tos dienos. 
Šliažas, nemokėdamas rašy
ti ir nieko blogo nemany
damas, padarė ženklelį ant 
tos poperos, kuri, kaip pas
kui pasirodė, buvo “Judge
ment Nota” ant $275.00. 
Tik pasijuto, kad tas žydas 
rengiasi parduoti jo dar 
nesenai pirktą namą. Šoko 
prie advokato, kuris, žino
mas dalykas, nedarė nieko 
už dyką, ir po ilgų atidėlio
jimų tos bylos, nors Juoza
pas Šliažas ir išlaimėjo, bet 
kaštavo jam nemažiau, kaip 
$200.00. Byla buvo tyrinė
ta Municipal Courte teisda- 
rio La Buy.

Rakięta.

Jaunimo Ratelis vaidino 
veikalą “Svetimose plunks

nose”.
Praeitą nedėlią, gruodžio 

7 d., Columbia salėj, ant 
Town of Lake, L. Jaunimo 
Ratelis atvaidino trijų 
veiksmų komediją “Sveti
mose plunksnose”. Kaip ži
noma, Ratelio ypatingu ru
pesniu yra scenos išrody
mas. Tame ir šį kartą pasi
žymėjo. Ypač paskutinia
me akte puikiai buvo per
statytas kunigaikščio dva
ras. Šalę į)uvo anga su goti
komis į rūmą, o gilumon 
tęsėsi gražiai nušviestas di
dis sodas, ĮtrriŠrirį eina k e- 

i lias. Lošime*liek oriems šis- 
tas galima Imt patėmyti, 
bet, apskritai imant, nusi
sekė gerai. Veikalas paties 
Ratilio pirmininko, p. J. J. 
Zolp sutaisytas, talpina sa
vyj gero humore ir visi da
lykai vystosi aiškiai ir tu
rinys lengvai suprantamas. 
Susirinkusieji atidžiai sekė 
lošimą ir gėrėjosi juo.

Veikalo turinys šitoks. 
Aktas pirmas:

Kambarys Raz< mulkino 
apie 5 vai. vakaro. Ponui 
išvažiavus į Kievą, mergai
tės aplaiko laišką, jog kuni
gaikštis su savo draugu ma
no atsilankyti į jų namus, 
ir, manydamos, kad kaip ir 
visi kunigaikščiai yra seni, 
niekam netikę pūzrai, ap
rėdo tarnaitę už panelę, o 
p-lę už tarnaitę. Atvažia
vus kunigaikščiui su savo 
draugu, kuriam ir rupi kiš
kutį kazyrėmis palošti, bū
ti be rūpesčių vedusio žmo
gaus, ir tik iš priežasties, 
jog teta labai nori jį supo
ruoti su Tatjana, prižadėda
ma palikti savo visus tur
tus del jojo, sumano per
sikeisti savo vardais su 
draugu.

Aktas antras:
Tas pats kambarys apie 

11 valandą ryte, kunigaikš
čiui būnant svetimose 
plunksnose, patinka tarnai
tė, irgi svetimose plunksno
se, ir jie sutaria išbėgti. 
Tas pat atsitinka ir su jo 
draugu. Sugrįžus tėvui iš 
kelionės, pasirodo, jog jo 
duktė išbėgo su prasilošu- 
siu Flotikovn, labai įpykęs 
vejasi.

Aktas trečias:
Kuinai kiąjig. Zaiąėtovo 

iŠ lauko pusės. Ta pati die

na apie 7 vai. vak. Sugrįš- 
ta namo jau apsipačiavęs. 
Tuo tarpu grįšta jojo teta iš 
Peterburgo. Kunigaikštis, 
manydamas, jog tikrai ap
sivedė su tarnaite, meldžia 
savo tetos atleidimo, bet 
kada pasirodo Tatjana, vis
kas išsiaiškina. Tėvui ir ki
tiems atvažiavus į knnig. 
dvarą, viskas baigiasi lai
mingai.

Veikalą kritikuojant, ga
lima užmesti, kam tas visas 
imta iš rusų gyvenimo su 
grynai rusiškais vardais. 
Taipgi truputį prasižengta 
su gero skonio reikalavimu. 
Galima buvo apsieiti be žo
džio “pasiutęs”, o jis net 
keliatą kartų buvo • girdi
mas. Dar ir kitų vengtinų 
buvo žodžių.

Orkestrus nebuvo, vietoj 
to p-lė Teofilija Maslaus- 
kaitė gražiai skambino pia
nu. Teofilija yra nesenai at
vykusi iš Omalios, kur ji 
baigė muzikos konservato
riją. Čia duoda piano pamo
kas.

Po lošimui visi kas sau 
išsiskirstė. Žmonių buvo 
pusėtinai.

Ratelis turi šiokius to
kius gerus savitumus ir 
linkėtina jam pasekmingo 
darbavimosi.

Mirė lietuvis, tris metus 
prasirguliavęs.

Lapkričio 27) <1. persįsky- 
I rė su šiuo pasauliu Jonas 
' Mažeika. Per tris metus 
buvo kankinamas širdies 
liga. Velionis turėjo 48 me
tus. Jaunas apleidęs Lie
tuvą, aštuonis metus gyve
no Paryžiuje pas kunigą 
dėdę; paskui atvyko Ame
rikon ir Chicagoj dirbo prie 
advokato. Paliko moterį. 
Prigulėjo prie Simano 
Daukanto dr-jos. Gruodžio 
1 d. didžios minios žmonių 
iš Apveizdos Dievo bažny
čios buvo lydimas į šv. Ka
zimiero kapines. Tarp ly
dėtojų buvo ir “Kataliko” 
leidėjas, p. J. M. Tananevi- 
čia. Klebonas, kun. Kruša 
pasakė gražų pamokslą.

Velionis turėjo tris bro
lius Amerikoj. Tris metai 
atgal Kazys sužeistas 
Spring Valley kasykloj, mi
rė, o metai atgal vyriausias 
brolis Antanas mirė irgi 
širdies liga. Trečiasis bro
lis Povylas yra graborius 
ir visus savo mirusius bro
lius gražiai aprūpino. Jo
nas palaidotas Povylo loto.

Mirė lietuvis, prigulėjęs 
prie penkių pašelpinių 

draugijų.
Gruodžio 5 d. užmerkė 

ant visados akis Jonas As
trauskas. Buvo vežėjas 
prie vienos kompanijos. 
Prigulėjo prie šv. Kazimie
ro dr-jos, Apveizdos Die
vo, “Vyties” ir prie dviejų 
angliškų pašelpinių dr-jų. 
Paliko moterį su keturiais 
vaikučiais. Mažai lietuvių 
yra tokių, kurie rūpintųsi 
apsaugoti savo šeimyną 
nuo vargo, prisirašant prie 
dr-jų ir apsidraudžiant Šūs
nie ant didžios sumos. Tu

rimo ant galo kitaip pradė
ti elgtis. Dažnai gauname 
pamokas per kitų nelaimes, 
bet šitai viršminėtas velio
nis teikia mums kitokios 
rūšies pamoką, kur motina 
su kūdikiais nematys juo
dos dienos del vyro mir
ties. Nebūkime kurčiais, 
kuomet gyvenimas visokiais 
budais mus mokina.

Kun. A. Briškos prakalbos.
Adventams užstojus ir 

nesant jokiems baliams ir 
šiaip pasilinksminimams, 
žmonių doma turi but ki
tur link nukreipta. Ačiū 
kun. A. Briškos darbštu
mui ant Town of Lake ad
ventų laikas yra labai tin
kamai sunaudojamas. Ren
giama visokios prakalbos, 
rodomi paveikslai. Perei
tą savaitę, utarninko, sere- 
dos ir ketverge vakarais, 
gruodžio 2, 3 ir 4 dienomis, 
Elijošiaus salėj buvo pra
kalbos ir rodomi visokie 
gražus paveikslai. Paveiks
lais buvo rodoma ir aiški
nama žodžiu gyvenimas 
Kristaus. Taipgi buvo ro
domos įvairios šventos ir 
historijos žvilgsniu svar
bios Lietuvos vietovės. Per 
visus vakarus žmonių buvo 
daugybės.

Panašios prakalbos ir pa
veikslai atsibus paskutini 
kartą ateinančią pėtnyčią 
toj pačioj* *sitlvj^7**"1«w-' 
tė 4G ir Wood gatvių. Pra
džia 7:30 vai. Bus rodoma 
daug naujų paveikslų ir ve- 
lytina visiems atsilankyti.

Pilnieji blaivininkai gerai 
laikosi.

Pereitą nedėlią bažnyti
nėj salėj ant Town of La
ke atsiliko priešmetinis pil
nųjų blaivininkų 22 kp. su
sirinkimas. Kun. A. Briška, 
cmitro valdybos pirm., kaip 
visada kalbėjo blaivybės 
reikaluose. Buvo rodoma 
paveikslai, perstataiiti bai
sų girtuoklio gyvenimą. Iš
viso buvo parodyta 10 pa
veikslų. Blaivininkai gerai 
laikosi, neprasižengia prieš 
blaivybę. Su prasižengusiais 
ceremonijų nedaroma — iš
braukiama iš dr-jos ir galas. 
Šioj 22 kp. yra virš 200 na
rių. Valdyba ateinantiems 
metams palikta ta pati. Tik 
išrinkta pirm, pagelbinin- 
kas. Valdyba yra šitokia: 
pirm. kun. A. Briška, jo pa
geliu J. Pelekas, rašt. M. 
Šaučuvėnas, išd. Agota 
Rumšaitė, kiiingius St. Ol- 
berkis. Nutarta abiem raš
tininkam mokėti po $5 atly
ginimo kasmet.

Kun. Briška Kenoshan blai
vybės reikalais.

Ateinančią nedėlią kun. 
A. Briška važiuos į Keno- 
shą ir ton laikys prakalbą 
apie blaivybę ir rodys pa
veikslus, perstatančius blo
gus girtuoklystės vaisius ir 
kenksmą vartojimo svaiga
lų. Kenoshoj jau yra blaivi
ninkui kuopa; reikia tikėtis 
ims stiprėti ir didintis.

Vakaras kningyno naudai.
Ateinančią nedėlią Ap

veizdos Dievo bažnytinėj 
salėj atsiliks vakaras nau
jai Įsteigto kningyno nau
dai. Bus lošta labai geras 
ir įspūdingas veikalas “Ant 
bedugnės krašto”. Taipgi 
bus gerų kalbėtojų. Kiek
vienam vlytina vakaran at
silankyti, prisidėti savo 
centu kningynčlio palaiky
mui. pasinaudoti naudingo
mis prakalbomis ir pasigro
žėti geru lošimu.

Aplankė “Kataliką”.
Pereitą savaitę atvyko iš 

Winnipeg, Man. Gan., p- 
nas P. J. Alekna ir atsilan
kė Tananevičės banke ir 
“Kataliko” redakcijoj. P- 
nas Alekna pragyvenęs ta
me mieste apie 10 metų ir 
buvo labai giliukingas Nau
jame Švieti1. Užvedė platų 
biznį. Pini paveikslų ėmimo 
ofisą, parsamdo karietas, 
automobilius, turi paveiks
lų krautuvę ir dar nekuriu 
smulkesnių dalykų. Tame 
mieste esą apie 30 lietuvių. 
Vasarą esą daug gerų dar
bų. bet žiemą sumažėja. Im
lias Alekna prabusiąs Chi
cagoj apie penkias savai
tes. Labai buvęs išsiilgęs 
viengenčių.

Reikia dėti geresni adresai.
Chicagos pačtos guodžia-, 

s L - k ad L^y ra bloga i-
rašomi. Del netikusių adre
sų Įtartos turinčios keblu
mus arba esančios privers
tos grąžinti laiškus atgal. 
Taigi privalome labai atsar
gus Imli, rašant adresus. 
Nemokantieji aiškiai rašyti 
geriau padarytų, jei papra
šytų dailiai galinčiųjų rašy
ti užadresiioti laiškus. Ypač 
i Lietuvą siunčiant savo ad
resus reikia aiškiai parašy
ti, kad iŠ ten rašydami A- 
merikon gidėtų gerai užad- 
resuoti laiškus. Gerai but 
indėli užadresuotą koncertą 
ir siųsti Lietuvon. Tuomet 
iš Lietuvos siųzdami Ame
rikon laiškus, nepadės namo 
numerį po miesto, o valsti
ją nepaženklįs po miesto 
gatve.

Mirė Chicagos milijonierius.
Pereitą panedėlį mirė 

A. Montgomery Ward. įstei
gėjas Midi House, kurs ne
šioja jo vardą. Mirė nuo 
plaučių uždegimo. Gimė 
1843 m. Chatham. N. J. 
Nuo 1-1 metų pradėjo uždar
biauti. Uždirbdavo tik po 
25c. ir paskui 30r. dienoj. 
Vėliau pastojo krautuvei! ir 
čia apsireiškė jo gabumai, 
kaipo vertelgos. Chicagon 
atvyko 18GG m. Dirbo pri<‘ 
didžiųjų firmų ir paskui in- 
kurė minėtą Įstaigą. Paliko 
apie $29.000.000. Turtas 
daugiausia teks jo žmonai 
ir dukterei. Šiek tiek užra
šęs ir labdaringosioms de
joms.

Mieste daug bedarbių.
Miesto nuskirtoji Specia

le bedarbės reikale komisi
ja savo pirmą raportą jau 
(Tąsa ant ‘sekančio pusi.).
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10 KATALikao

1 Elektriški Pianai | 
♦ Tai yra puikus daiktas lie riekt- -b j ns-ki pianai. Ir nemokantis guli £2 groti. Pigiai ant išmokescio ir už .?
J gyvus pinigus juos galiota uusi- -J- 
T pirkti pas X
t H. PASCOLINI, į 
f 2Q57 Sheffield Ave. Chicago, j

#************************* 
3r ' #* ’• Telephone Yards 687 *
I DR. G. M. GLASER, |
* 314‘J S. Morgan St., Chicago, Ill. *
* Pranešu visuomenei, kad aš esu 5
* seniausias gydytojas ant, Bridge- į
* pono, praktikuojant 21 metus. Vi- *
* sus ligonius stengtsiuosi užganė- *
* dinti sąžiniškai ir esu visuomet *
* ant pareikalavimo dieną arba nak- J
* tį. Esu specialistas lieose vaiky, #
* motery ir vyry. Taipgi darau į
* visokias operacijas. *-
* **************X<***** »*** *

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS" atsieina metams $2, puse! m. $1 

Užsieniuose metams $3, pusei metu a;.50 

Rašydami laiškus adresuokite 

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

Rittenhouse and 
Embree Go. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

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

$1.25
$1.50

Peilis angliško plieno 
Atomat. cigarų uždegtuvas

Viso labo $7.00 
Visus šituos daigtus atiduodame už 
$2-9$ vien todėl, kad norime ap
skelbti savo bizni. Nesiųskite pi
nigų, kol negausite daigtu. Jeigu 
jie nebus tokie, kaip sakome, su
gražinkite juos mums atgal musų 
kaštais. Rašykite šiandien. ši 
proga yra tik trumpam laikui. A- 
dresuokite.

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

Depart. 13.

Giliausia aukso 
kasykla.

Žmogaus protas ir energi
ja nuo amžių intempia vi
sas spėkas, idant visokerio
pais budais išplėšąs iš mo
tinos žemės prieglobsčio tur
tus, kokie tenai randasi už- 
kavoti. Milžimais gi techni
koje pažangumas pastarai
siais keliais desėtkais metu 
didžiai palengvino žmogui 
tą plėšimą darbą. Nūdien 
anglekasis del anglies, arba 
aukso kasinio Įlenda tokion 
pasibaisčtiiion žemės gilu
mom apie ką seniau nebu
vo nei susapnuojama.

Imkime pav. giliausią pa
saulyj aukso kasyklą “Mon
ro Velkas”, Brazilijoje. Y- 
ra tai kasykla ne tik tur
tingiausia šiais laikais Bra
zilijoje, bet ir giliausia vi
same pasaulyj, nes siekia 
dauginus poros tūkstančių 
pėdu žemės gilumom Toji 
kasykla jau kelinti metai 
suteikia puiku pelną, ‘bet 
seniau akcionieriams ji at
nešdavo nuostolius. Dabar
tinis kasyklos “Molto Vel
kas” išsivystymas ima pra
džią tik nuo 1889’metu, ty. 
kuomet jaunas inžinierius, 
anglas Chalmers, pertikrino 
akcioinerius, kasyklos savi
ninkus, kad toj kasykloj 
randasi neišsemiami turtai, 
tv. didelė aukso gausybė, 
kuris bus galima išimti, jei 
tik bus atlikta atsakanti iš
tyrimai. Tų ištyrimu atliki
mui suteikta jam tuomet 
1.200.000 mil. reisu, gi dabar
tiniais laikais pelnas iš tos 
kasyklos siekiąs 12 milijo
nu reisu.

Chalmers, paėmęs i sa'vo 
rankas visą kasyklos valdy
mą, sugalvojo ilguose hori
zontaliuose urvuose pra
mušti labai gilias duobes, 
paskui naujus urvus ir vėl 
duobes. Chalmers su tuo sa
vo sumanymu neapsigavo, 
nes nuo to laiko, kuomet 
pradėjo savo sistemų eks
ploatuoti kasyklą, iš jos pel
nas kas motai žymiai didi
nasi.

Abehiai jie kaltinami:
Kad nei vienas laivo ofi- 

cierių asmeniškai nesisten-
■ gelbėti skęstančių.
Pirmutinė nuleista 

vandens valtis nukrito 
siog ant kovojančio su 
n imis keliauninko.

Jei tasai keliauninkas ne
nuskendo, tai liko suraižy
tas Šri ubais nemokant val
dyti laivo.

Virvės, kuriomis nuleista 
buvo pertrumpos,

męt jię galėsią pamatyti j skendęs. Kiti trįs jųrinin- 
švięsą jr to Jei visuomet pa-kai nuskęnję persiverčius 
roin aavę linksmą ūpą. -^vienai valęių, fcu# buvę nuę 

Visi kasyklos urvai tarp laivę nukišta gelbsti kėliau? 
savęs ir su žemės paviršiu- ninką.
mi yra sujungti skaitlingais Apskųstiems oficieriams 
telefonais, kas leidžia grei- užmetama nemokėjimas ap- 
tai ateiti pagelbon, jei ku-jsieiti su pagelbinėmis vai
riam darbininkui atsitinka I timis. Gi savininkai patrau- 
kokia nors nelaimė ar kit- kiami atsakomybėn už pa
kas. laikymą netikusių gelbėji-

Kas metai iš kasyklos' ūmi įrankių ant laivo.
“Morro Velkas” išimama 
200.000 tumi rudos. Kiekvie
name tone atrandama 15 
25 gramai aukso. Buda iš-
pradžių suverčiama į speci-, 
aliai pataisytas ir elektra 
judinamas piestas. Tose' 
piestose ją grūda 120 grūs
tuvų, kiekvienas sveriantis 
800 svarų. Vienas grūstu
vas minutoje padaro 90 
smogių. Iš to pasidaro ne
išpasakytas ir retai kam 
pakenčiamas bildėsis. Su
grusta ruda paskui perska- valtis, 
landijama ir atskiriama nuo ues nesiekė vandens ir to

dėl valtis turėjo apsiversti.
Ant denio nebuvo jokių 

pagalbinių juostų, nei vir
vių, kurias butų buvę gali
ma numesti skęstantiems.

Pagaliau trįs jurininkai 
jau pusvalandį buvo išbu
vę vandenyj, kol nuleisti’ 
kita valtis.

Tasai apkaltinimas sensa- 
cijinis yra tuo, kad už pa
našius dalykus laivų vedė 
jai ir savininkai nekuomet 
dar- nebuvo patraukiam: 
tiesom Basi, atkaklių ofi 
cierių nubaudimas ipamokįs 
visų laivų ’ kapitonus, kai} 
reik branginti žmonių gy
vastis ir saitai nežiūrėti i 
nelamiinguosius skęstan
čius.

jos aukso smiltis.

SENSACIJINIS APKAL
TINIMAS.

Andai San Francisco uos
tau atplaukė pasažierinis 
garlaivis “President”. Gar
laiviui atplaukus tuoj atsa
komybėn patraukta jo ofi- 
cieriai ir patįs savininkai. 
Minėtas garlaivis savo ke
lionėj audros metu prara
dęs vieną keliauninkų ir 
tris jurininkus. Tie žmonės 
nuskendę.

Kilus juroje audrai, ke
liauninką ant denio pagavus 
vilnis ir tasai mažiausia 
pusvalandį vandenyj kovo
jęs už gyvastį, kol nenu-

ant
tie- 
vil-

...... • - y • • ---------------- ■ • — .................... -

Kazys Binkis.
* * .Ur '. T •'<.

PASISKOLINK PINIGU, 
PIRK NAMUS, 
APSAUGOK NUOSAVYBE 

nito ugnies
Senoj įstaigoj, gyvuojan. nuo 1898 111.

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

Tel. Canal 26. Money orderiai.

Degtinė ir Vynas.
Degtinė ir vynas parduodama už 

čienių, kokia moka siliuuiukai.
SCHREIBER BROTHERS CO.

Keturios sankrovos:
1106 S. Halsted St.
11-tos gatv. ir Newberry Av. kamp.
1201 Blue Island Ave.
3235 W. 12th St.

KAIMYNŲ PAŠNEKE
SYS.

— Baltrau, ką gi tau dak
taras apie ligą sakė?

— Ką sakė ? Pirmiausia 
tarė; “Parodyk, brolau, lie
žuvį’’, o paskiau pusrublio 
paprašė, o pačioj pabaigoj 
davė inaa kaž-kokį poper- 
galyir pridūrė: “Priiminėk 
kas dvi valam! i”, —■ taj yra 
poperj! O su kuo jį priimt., 
tai ir bepasakė kvailys!

... Svirno Žvyne.

Nūn ten dirba 2.000 dar
bininkų, pasidalinusių į tris 
dalis paroje. Tarp darbinin
kų sutinkama įvairių tau
tu, net černogoru, išėmus *■7 O*’

vokiečius. Geriausiais dar
bininkais ten skaitoma his- 
panai iš provincijos Galli- 
cia. Darbininkai uždirba už 
8 vai. darbo amerikoniniais 
pinigais 2 dol., bet kad 
pragyvenimas yra ten bran
gus, tatai negalima nei vie
nam susitaupyti pinigų.

Darbas kasykloje yra ne
apsakomai sunkus. Gilumo
je žemės perdaug karšta. 
Nors oras tam tikromis iš 
viršaus prieta įsomis vėdina
mas, tečiau darbininkai pus
plikiais būdami turi kietą 
rudą su elektros pagelba 
grąžinti, šaudyti ir ardyti.

K i e k t r i k in i a i s keltuvais 
ruda ištraukiama ant že
mės paviršaus. Elektriką 
motoruose gamina šalo te
kančių dviejų upelukų van
duo. Žemesniuose urvuose 
vagonėlius su ruda vežioja- 
paprastai mulai. Jie kas 
subata išleidžiami ant" že
mės paviršaus; vadinasi, 
sykį savaitėje jiems leidžia
ma pasauliu pasigrožėti, 
lodomus laktas be to pa
stebėta; mulai tobulai žino, 
kada prisiartina diena, kuo-

*

Man tinka tos skaisčiosios dienos,
Kai saulė beržynus auksuoja, 
Ir ežeras blizga, ir žiba rugienos, 
Ir dangus balsvai meliono ja.'..

*-*'• t

Man tinka tos naktys, kai rudenio šaltis 
Užmigdo linksmutį upelį,
Kai krinta nuo medžio lapelis pageltęs 
Ir vysta žolynas darželyj...

Man tinka tos gėlės, tie lapai geltoni, 
Tos žvaigždės ir aiškios ir šaltos;
Saldus tas liūdnumas, tyla ta maloni, 
Svajonės tos liūdnos, nekaltos...

Tad traukia mane ir save apraudoti,
Ir mirštant žolyną išvesti,
Ir džiustančiai gamtai tyliai užgiedoti:
— Ne viena, ne viena tu vysti!

Neišklausytas paliepimas.
Jie susirinko ir ėmė tarties apie mane:
— Jis privalo paklausyti musų; jis turi išpildyti 

musų norus. Mes paliepsime jam mokyti žmones, būti 
jų ganytoju ir imti už tai daug pinigų, kurių didesnioji 
si mums! Girdi? Tu privalai taip padaryti — mes to 
norime.

Taip kalbėjo jie.
— Tu privalai paklausyti musų liepimo — pasakė 

jie man; — mes liepiame tau Imti mokytojom žmonių 
ir imti už tai daug pinigų, kurių didesniąją dalį atiduo
si mums! Girdi? Tu privaali taip padaryti —mes to 
norime..

— O aš to nenoriu, —tvirtai atsakiau aš jiems. —
Aš nenoriu būti tuomi, kuomi jus norite, idant aš bu
čiau. Tai prieš mane, prieš mano norą, ‘prieš mano są
žinę. Aš to nenoriu.

— Ne, tu privalai būti tuomi, kuomi mes liepiame 
tau būti, kitaip tu nebebusi musų — mes prašalinsime 
tave iš savo tarpo.

— Aš negaliu išpildyti jūsų noro.
Ir prašalino jie mane iš savo tarpo, ir paliovė va

dinti mane saviškiu. Ir aš juos apleidau. Užsikabinau 
ryšelį ant pečių. įsidėjau duonos kamputį, pasiėmiau 
lazdą rankon ir išėjau i svietą. ' < ' ’■ - MV“

Giedrius.

VIETINES ŽINIOS.
-wrhwt“-m- • i

(Pąbaigą uuų 9-to pusi.).
—-------- -T——------—--------------- - ---------------

perstačius majorui Harri- 
sonui. Raporto turinys nėra 
dar žinomas. Sakoma mieste 
esama arti 100.000 bedarbių 
darbininkų. Užėjus šalčiams 
bedarbių skaitlius kasdien 
augantis. Miestas rūpinasi 
apie prieglaudas tiems varg
šams.

Atkeliavo kun. Kemėšis.
Utarmnke “Kataliko” re

dakciją aplankė tomis die
nomis Chicagon atkeliavęs 
kun. Kemėšis, buvęs laik
raščio “Vilties” redakto
rius. Pastaraisiais laikais 
kun. Kemėšis buvo gyvenęs 
Škotijoje, bet mirus “Drau
go” redaktoriui, kun. Kau
pui, jis parkviestas rėdyti 
“Draugą”.

Paaiškinimas J. Viskontui.
Benas “Lietuva” “Kat.” 

num. 46 išreiškė padėkonę p. 
J. Elijošiui, Town of Lake 
draugijų komitetų pinnsė- 
Ižiui, už suteikimą tariamo
jo beno vadovui K. J. Fili- 
pavičei auksinio medalio. 
Tuo tarpu p. J. Viskontas 
neįsiskaitęs į aną padėkonę, 
“Kat.” 48 num., atsiliepė, 
'dant aš nedėkočiau už me- 
lalį dr-joms, nes man, gir
di, jos tokio nedavusios. 
Tiesa, jos nedavė ir joms 
lebuvo dėkota. Ir jei buvo 

dėkota tik vienam dr-jų ko
mitetų pirmsėdžiui, tai kogi 

*. J. V. ieško nepametęs?
K. J. Filipaviče.

Didis moterių “Apšvietos” 
dr-jos vakaras.

Pereitą nedėlią minėta 
moterių dr-ja buvo suren
gusi Meldažio salėj vakarą. 
Buvo lošta didis veikalas 
“Orleano mergelė”. Yra tai 
labai ilgas, klesiškas veika
las. Svetimtaučiai, statyda
mi panašius klesiškus vei
kalus, žymiai sutrumpina, 
□raleidžia nesvarbias vietas. 
Musiškia i varė viską per
dėm. Nors tai gražus veika
las, bet visgi perilgas ii 
žmonės ima guosties šonus 
skaustą besėdint.

Minėtame vakare žmonių 
buvo nepaprastai daug. Visi 
salės pašaliai buvo prikimš
ti. Lošimas, apskritai imant, 
gerai nusisekė.

Saldž. širdies V. Jėzaus dr- 
jos priešmetinis susirin

kimas.
Šv. Jurgio parapijos sve

tainėje gruodžio 7 d. atliko 
savo priešmetinį susirinki
mą Saldž. Širdies Viešpa
ties Jėzaus draugija.

Buvo naujos valdybos rin
kimai. Prezidentu išrinko 
senąjį Benediktą Butkų, 
jau 8 metai esantį šios drau
gijos prezidentu. Vice-prez. 
išrinko Joną Zaranką; prot, 
rast. — Bronislavą Jakaitį: 
finansų rast. — Joną Evai 
dą; išdininku — Joną Bi 
janską, treti metai esanti 
šios draugijos išdininku.

Draugijos organu vien
balsiai buvo paliktas “Ka
talikas”.

Po senovei palikta palen
gvinimas jauniems vyrams 
įstoti į draugiją: turintįs 
ne daugiau kaip 30 metų 
įstojimo moka $1.00.

Pagalios šiame mitinge 
vienbalsiai nutarta pirkti ir 
paaukoti Tautos Namams

ATVIRAS VAKAIS 
IKI KALĖDŲ NUO

PANEDĖLIO, DEC.15.

Reikalaujant už visus pir
kinius nupirktus iki 15 d. 
Grduo. m., galesite užmo
kėti po sausio men. vasario 
ld., 1914 m.

štai kaikurie lietuviu pardavėjai, kurie visuomet meiliai jums pa
tarnauja:
STELLA KATAUSKA, KLERKAS No. 15, JOE SHEMIOT, KLER
KAS No. 14, CHAS. PUTRIS, KLERKAS No. 102, JOE ARMONAS, 
KLERKAS No. 166.

Ideališkos Kalėdų Dovanos.
DAILIOS NOSINES.

MOTERISK. NOSI
NĖS —

išadytais kraštais, šve
diški ir karbatk. kraš
tais — šimtai gražiu 
desenlę 25e vertės, da
bar tik už

15c.
$3.00 vert, tinkliniai 

malsenai už $2.50 
Tinkliniai maišeliai — 
gražaus vok. sidabro py
nimo, kutosuoti, su dvi
guba spyna $3.50 ver
tės už

$2.50.
Kiekviena moteris ar 
mergaitė . gavus toki 
maišeli dovanų.

MOTERISK. NOSĮ 
NĖS — 

išadytais kraštais — 6 
puikus Neseniai skrynu
tėje

69c.
VYRIAS. NOSINĖS.— 
šilkinės, visokiais spal
vuotais kraštais extra 
geros, kiekviena už

25c.

ŽIEDAI.
Vyrų žiedai — ži
nome ženkliuiai žie
dai, tyro aukso, 
šveisto ar romaniš
ko auksinio išbaigi
mo, po

$4.75.
Puikios

pirštinės
Pirštinės — 
skuti nės ar 
juodos, Baisos ir spal
vuotos, visos mieros, 
skrynutėje pora už

$1.00.
skuriniais podais ir apcocais, gražiai 
visos micros iki 8, pora tik

$1.18
naminai —sliperiai

skurin.
— $1.00 
moterišk., 
išeiginės,

NAMINIAI SLIPERIAI.
Moteriški .Jolieto bovelnos Meltono, kailiu ap
vadžioti, '—!-- - --i - ----- -• '■ •
išdalinti,

Vyriški ...,....... ... ........
juoda ar ruska visi skūra, rankom
daryti padai, visos micros; pora

tik už $1.50

JUSU NAMUOSE
Visados turėtų rastis zopostos geresnės degtinės, 
kaipo dėl priėmimo savo pažystamų arba drau
gų ir dėl apsisaugojimo nuo ligų kiekvienas gy
dytojas velija Handmesomo Bourbon, Riebus, 
skanus, švelnus.. Labai tinkanti arielka šeimy
nom. l’asimkit butelį namo šendie. Gaunamas vi
suos geresniuos galiūnuos ir pas:

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

Turime visokios degtinės iš kitų žemių. Tcisin-
J Jureviče ”as Parduodam Chieagoj ir po ki

tus miestus. Prisiųskite orderį per laiškų o mos 
LIETUVIS Pardavėjas dastatysim tokį tavorų kokio reikalausite.

Laivakortes atpigo.
Iš krajaus tikietas per vandeni 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

Vilniuje sieksnį žemės už 
$10.50. Pinigai paskirta iš
siųsti per “Kataliką”.

Saldž. Širdies V. Jėzaus 
draugija gana gerai gyvuo
ja, turi iki 200 narių, tur
tas išneši, su viršum $3.000. 
Draugija turi nemažą knin- 
gyną, iš kurio duodama na
riams kningų pasiskaityti 
veltui.

EXTRA!
Dinamitas lietuvių namuo- 
se. Lietuvis lietuvi kirviu 

nukirto.
-Scredos numeryj anglų 

laikraščio “Tribune” ran-| 
daine šitokią baisią žinią iš 
Joliet, m.:

• Kazys Aidukas atėjo į1

policijos nuovadą ir pasakė 
nukirtęs kirviu Aleksan
drui Tumašauskiui (Tuma- 
saukis) galvą, su kuriuo 
g\ venęs viename kamba
ryj. Taipgi pasakė namuose 
esą keli šimtai svarų dina
mito. Policija dinamitą ra
do, kaip sake Aidukas. Po
licija mano, kad Aidukas 
neužsitikėjęs Tumašauskiu 
ir nužudęs, o ne gindamasi 
jį užmušė, kaip jis sakė. Ai
dukas inėjęs į nuovados 
kamaraitę ir užmigęs į Įlen
kiąs miliutas. Lietuviai bu
vo apnikę kalėjimą ir poli
cija skubiai nugabeno Ai- 
duką į Will apskričio kalė
jimą.

Tumašauškis buvęs poli- 
likinis čionykščiu lietuvių 
vadovas.

10
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KATALIKAS

V V

PIRKITE SITUOSE STORUOSE i
Visi žemiau surašyti storai pardavinėja tavorus pigiau kaip kitur

Sitų storų turite nepamiršti ypač prieš KALĖDAS.
APTIEKUS.

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Jeigu Tamsta nori tikrai geru 

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

HIRSCHFIELD Aptiekoriu.
Canalport Av. ir Jefferson St.

Chicago.

GERIAUSIĄ SIUTĄ JUMS 
PASIUS.

JOHN KUBACHKA
Specialistas siuvėja

191G Canalport Av., Chicago.
Valymas, dažymas, presavimas ir 

taisymas.

ATSAKANTI APTIEKA.

H. M. BISCHOFF
Aptiekorius.

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

Kur gi Ims goria us pirklius Kalėdoms 
prezentą.
Jeigu no senoj

LIETUVIŠKOJ APTIEKOJ 
LESZCZYNSKIO,

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

visokiu vaistą.

PIRKLYS SIUVĖJAS.
A. EPSTEIN.

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

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

Pirmos klesos drabužių sankrova
BROLIAI PLUCINSKIAI

1126 Milwaukee aVe.
Chicago, Ill.

Vyrą galanterija, skrybėlės ir batai.

Fotografijų, kas nori geru, tas 
eina trauktus pas

A. VOITKEVIČIŲ
Pirmos klesos 

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

j-rrniiii m inn ■■iMiiiBiiiiiriii—r—■■rmirMiiini

Z. K. DRBANAVICZIA
4852 S. Ashland Avė.

Atsankiausias Lietuviškas 
ANT TOWN OF LAKE 

FOTOGRAFISTAS

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

J. PANKOWSKI
2024 Canalport avė., Chicago

P. K. BRUCHAS
Laikrodininkas ir Jnbilerius 

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

gvarant.
7 akin. Elgin laikrodis už 

$10.00.
t

1836

Didžiausia

APTIEKA 
B. Zaleski,

4645 S. Ashland Ave. Chicago.

Kalėdoms dovani] gausi pas

batai.

MUZIK. INSTR.
STORAS

SMUKAI, IIARMONIŠKOS.
Visokiausi muzikaliai instrumentai. 

Speciališkumas — pigiausios kainos. 
1909 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

ir nialdakningūs.

Pirkite kalėdoms dovanu 
Lietuviškoj Aptiekoj.

POSZKOS APTIEKOJ.
3121 S. Morgan St. Chicago, Ill. 
Geriausią pėrfuiuą, saldumynu, gro- 
matoms popieros ir daug kitu daiktą. 

APSIMOKĖS jums ateiti ir pa
matyti musu apliek;]. Ji yra 
naujausio intaisymo. čienios že
mos. Receptai speciališkumas.

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

RECEPTAMS IŠPILDYTI 
Apt iekorius 
S. B. KATZ

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

Pačios stotis. Pinigą siuntimas.

Geriausių vaisių visokioms li
goms išgydyti galite gauti iš vi
su atžvilgiu pirmos klesos.

SASSO APTIEKOJ
1725 W. 18th Street, 

tarp Paulina ir Wood str.
Receptas išpildomo labai 

rūpestingai.

KALĖDOMS VISOKIAUSIŲ
BREZENTŲ.

Visokią vaisi n ir visko, kas 
aptiekose randasi, geriausia pirk 
ties.

J. D. Maliszewskio
A P T I E K 0 J.

4552 Ashland Ave., Chicago.

■ DRAPANOS

RŪBAI geriansia yra nusipirkti 
pas

SAM SPRINGER
1816-1818 S. Halsted St. Chicago

Sulig naujausiu madų vyru 
drapanos, skrybėlės ir batai.

MOTERIMS DRABUŽIŲ.
CHAS. PIELIS

Geriausias moterišku drabužiu 
siuvėjas.
659 W. 18th St. Chicago, III.

Liaukis mokėjęs augštas čienias 
už mėsą ir groseriją, eik j 

krautuvę 1743 S. Halsted 
St. ir nusipirk geriausios 

mėsos už žemiausią eie- 
nią.

F. ANTONIO PIRAGINE
Meat Market & Groceries

1743 S. Halsted st., Chicago.

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

DEGTINĖ IR VYNAS

Instrumenati, britvos, žirklės, 
lenktiniai peiliai ir visokios rū
šies galvanizuotą geležies išdar- 
bią, gaterio ir dūminiu daiktą.^ " 
gausite pigiai pas A 52.50 Wiskė dabar už §2.00 galonas

FRED LODDING
1729 S. Halsted st., Chicago. ■

Kalėdų Dovanos Visiems!
SAM’S LIQUOR STORE.

VYNAI, LIKERAI IR ALUS.

S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Prie kiekvieno pirkimo už 25e :ir daugiau mes duodame viena mu

są prekybinį tikėt.:;. Kas pristatė už $5.00 vertės šit.u tikėtu tam duo- 
daine viena skrynia. Export alaus ar pusę galono 8am \Viskės.—

Malt $1.50 už skrynią, 24 bateliai, jį

Groseriai

Drapanos,

Šliubinės dresės speciališkai 
padaromos.

Grossman & Bergman
Išdirbėjai, 

drabužiu, siutą, sejoną ir kailiu.
1335 So. Halsted st.,

Chicago, Ill.

Muzikalu instrumentą visokiau
sios rūšies parduoda

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

(Prieš Ol.ševvskio banko)
Taipgi taisome siuvamas maši
nas ir smuikus. Kiekvienas dar
bas g va rantuojamas.

DEGTINĖS KALĖDOMS, 
pigiai jums parduos

K. ir P. VAITIEKŪNAI
Dailus Saliunas.

3111 S. Halsted st., Chicago.

Turime visuomet šviežio J 
sviesto, gerų kiaušinių, vi- fl 
šokių sūrių, taipgi bulvių, fl 
burokų, svogūnų ir kitokių ? 
daržovių.
Turime taipgi visokių vai-į, 
siu, kokių tik norite. j ( 
Geri tavorai pigiausiomis i i 
čieniomis. 1

ATEIKITE 1PAS 1
JONĄ ANIOLA IR SPK.

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

Duodame Dovanu Puiku Kalendorių.

SPECIALS ŠVENTĖMS
Pardavtii ijinias vyno, viskes 

ir said, degtines

BATAI
—____—

KALĖDOMS BATU, 
ČEVERYKŲ. 

pigiausiomis kainomis parduoda 
M. KARA

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

Smuikas taiso ir parduoda ge
riausias dalyko žinovas musą 
tautietis
Čia galima gauti visokiausią mu
zikos instrumentu.

J. J. STAŠULIANIS
3231 S. Halsted st., Chicago.

LAIKRODŽIAI IR 
ŽIEDAI.

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 
ŠTORE

KUBIČEK

1708 S. Halsted st., Chicago.

SVARBIAUSIAS MUSU TAVORAS , 
— geriausi apsiaustai po $9.98. Vė- ■ 
liausies mados. SIJONAI, kurią dau- • 
ginusia parduodame po $2.98. Mėli-1 
ni ir juodi. Vėliausios išdirbinio.

tik mes taip parduodame:
S. BUFFENSTEIN,

Drabužių krautuvę.
3447 S. Halsted st., Chicago. ■

Tai

DIDIS ATPIGINIMAS BATU 
KALĖDOMS.

$3.00 vertės vyriški ar moteriš
ki balai speciališkai tik už $1.98 
$4.00 ir $5.00 vertės vyris. ar 
moteris, batai liktai už $3.00.

Taip pardavinėja dabar
WARSAWSKY’S

Pasil ikėtinas Batu storas
1341 S. Halsted st., Chicago.

Čeverykus parduoda taiso

visokių madą
JONAS BALTAKYS

3138 W. 38th st., Chicago.

KALĖDOMS DOVANA!!
O. IWASHEWICH

Pardavinėja, batus, kaliošus.
Ims, visokius mažmožius, vyri

3332 34 So. Morgan st.

ru-

GERI BATAI.
Geriausius batus, didžiausią 
sirinkimą, visokiausią madą 
tus gausi pas

KAPPER
18th ir Wood sts., Chicago.

FOTOGRAFIJOS.

pa-

Fotografią kada, imsies, eik pas
J. Cohen

Fotografistą.
771 Milwaukee avė.

Atsinešk šitą apgarsinimą, tai 
gausi dykai dideli paveikslą.

Puikias fotografijas daro
WALTER SOBIESKI

FOTOGRAFAS
614 W. 18th st., Chicago.

Tel. Canal 4561.

JAU KALĖDŲ DOVANOS 
par vežtos i mano krautuvę. 
Gerbiami Tautiečiai! atkreipkite 
atydą, kad pas manes galite 
gauti visokią gerybių ir prieina
mos kainos. Su godone.

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

M. J. DAMIJONAITIS
903 W. 33rd st., prieš pat 
šv. Jurgio bažnyčią, čia gausi 
visokias lietuviškas knygas: laiš
kams popieras atviručiu gražiu, 
katalikiškų brostvų ir kitokių 
mažmožių kalėdoms.

Laikrodžiai ir demantai.
Specialiai juos pardavinėja 

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

Mes turime didžiausią pasirinki
mą visokiausiu Šventėms reika
lingų daigtą ir parduodame pi
giausia.
Visokiausios naudingos dovanos 
Kalėdoms.

KVIETKŲ, KVIETKŲ, 
KVIETKŲ! 

Niekad neužmirškit kvietkų! 
Nusipirkit pas 

J. I. SALACH 
Kvietkius

1810 S. Halsted st., Chicago. 
--------7-------------- :--------- .------ ■----------------------- - 
Speciališkai šventėms atpigintas 
pardavinėjimas rakandų, pečiu, 
karpetu, kaurų, lovą ir visokių 
namams reikalingu tavom.

L. COHEN
Pardavinėtojas 

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

Avenue, Chicago, Ill.

Laikrodžius ir Jubilerija 
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.
Deimantu, laikrodžiu ir jubile.
rijos krautuvėje.

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

VALGIAI.

Duonos visą dieną ir pyragu Ka
lėdoms priteiks jums

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

Geriausia Keptuvė.

Cukierką, saldainių Kalėdoms 
reikia būtinai nusipirkti pas

GEORGE SlKOKlS 
1800 S. Halsted st, Chicago. 
SpecialĮškos kainos ir ddvąnos 
Kalėdoms. _ ____

NAMAI.

Namus pardavinėja, nuo ugnies 
apdraudžia ir pinigą paskolina

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

DANTIS.

Dantis prieš Kalėdas pasitaisy
kit pas

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

ELEKTRA IR INSTRUM.

APSIŠVTESKIT ELEKTRA!
Elektros darbus puikiausia atlie
ka lietuviai specialistai

THE BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO. 

Alt. Bartkus, Sav.
3212 S. Halsted lt., Chicago.

Telephone Yards 2750

Pirmos klesos karčema.
Turiu geriausią gėrimą, o cigarai, ( 

net iš pat Kauno. Salė veseli-' 
susirinkimams. čia panedė- ; 

utarninkais ir ketvergais 
šokti. Šokiai prasideda

tai 
joms, 
bais, 
koma

mo- 
8:00 į

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

Į EUROPA.
TANKUS PLAlKINEIlMAl.

Puikus 3 klases ir tarpdėnlo išren- 
girnai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINO S

Del išplaukimo dieną, tikietu ir ki
bi smulkmeną kreipkis'arba rašyk pas 
OELRICHS anda CO., General agents. 
5 Broadway, New York, arba pas vie
tinius teisotus agentus.

VESTUVES!!
Nauji Puikiausi Automobiliai 
vestuvėms mus speciališkumas

Telephone Canal 2895

MARSHFIELD GARAGE
1633-35 W. 12th Street

SX23B

OLD ROSE
3359 Halsted St.
4713 S. Ashland Avc.
9034 Commercial Avc.
4330 S. Ashland Avė.

Devyniuose Chicagos storuose
DISTILLING CO.

Tel. Yards 742

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

6308 Cottage Grove Ave.
Neužmirškite pasiimti san prezentą: puikų kalendorių, vyno 
butelį, tribušoniką ir emaliuotą degtukams skrynutę 
prie kievieno pirkinio už $1.00 ar daugiau.

PRISTATOME VISUR

WM
PU-KART NEDE1INIS LAiyiiASTIS

“SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarninkas ir petntičla.
-----------------  PRENUMERATA KAŠTUOJA:----------------

AMERIKOJ f metams $2.50
t pusei matų $1.25ETTKOPOJ f Rosii°j ir Lietuvoj $3.50, Angli-

5 (joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Go.
520-522 W. South AIL, • Mahanoy City, Pa

K. BRUCHAS
3248 S. Morgan St.,

Atpigo kotai kadangi oras šiltas. 
Kurie buvo $18.00 dabar už $9.98. 
Cinčila kotai juodi ir metini $15 ver
tės dabar už $7.48 Sejonai $5.00 ver
tės už $2.98. šliubinės ir balinės dre
sės $9.98 ir augšč.

Išpardavimas kailią $15 vertės už 
$9.48.

S. Buffenstein
drabužiu krautuvė.

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

Chicago, Ill.

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

.... „./’r £: .■..»

*
Ši
Ii

i****
*****»)tok******************

CHAS. J. SMITH
Szllmną, P«aza°, Vandeni 

Ir stogo blekes.
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Didis potvinis Texase.
Apie Illinois anglių kasyklas.

Gaisre žuvo apie 50 asmenų.
Gilus sniegas Colorado}.

zidentas sunkokai yra per
sišaldęs. Jau gruodžio 2 d,, 
skaitydamas savo šaunų 
pranešimų kongrese, jautė 
turįs šaltį. Pas jį apsireiškė 
gripas. Turėjo gulti lovon. 
Visi darbai liko atidėti. 
Sulyg daktaro pranešimo, 
reikėsią ne mažiau, kaip sa
vaitės, kol pasveiks.

Nepritaria didelėms Kalė
dų dovanoms

Washington, D. C. Kaip 
žinoma, yra paprotys duo
ti savo artimiems dovanas 
ir siųsti pasveikinimus per 
Kalėdas. Yra tai geras pap
rotys, jei dovanos yra tin
kamai parinktos. Įsivyra
vo, vienok, paprotys teikti

Tel. Canal 286
K. KATUTIS, 

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

PROGA UŽDIRBTI
Vyras ar moteris gali uždirbti pa

iso valandomis $25 savaitėje. Paty- 
imo nereikia. Del smulkmenų kreip

kis pas:
Lipman Supply House Dept.

27 So. 5-th Ave., Chicago, IU.

Netikėtas potvinis nuskan
dino 50 žmonių.

Belton, Tex. Anksti iš 
ryto netikėtai išsiliejo iš 
krantų upė, kuri tekėjo 
per miesto vidurį. 50 na
mų nušlavė nuo pakran
tės ūžiantis vanduo. Vie
name name miegodama 
moteris nepajuto vandens 
išsiliejime ir nuskendo su 
keturiais vaikiukais. Jos 
vyras, pagriebęs penktąjį 
vaiką, suspėjo nubėgti į 
saugių vietų. Dar kita šei
myna iš 5 asm. nuskendo. 
Kitame netolimame mieste
lyj Temple vanduo nunešė 
tiltų. Kuomet vanduo at
ūžė, tai tuo tarpu buvo 
žmogus ant tilto. Kai tiltas 
griuvo, tai ir tas žmogus 
kartu nugarmėjo vandenin.

Potvinis ištiko del smar
kaus lietaus, kurs pylė, 
pliaupė keturias valandas.

Patvino nemenkos upės 
Trinity, Bragos ir Colora
do. Daug pridarė nuostolių, 
o kitur ir žmonių nuskan
dino tie netikėti putriniai. 
Apie 15.000 turėjo apleisti 
namus. Daugybės žmonių 
buvo išgelbėta iš medžių, 
kur žmonės įlipo negalėda
mi išsigelbėti kitaip. Ke- 
liatas geležinkelių linijų 
turėjo sustoti. Didi žemės 
plotai yra vandens apsem
ti. Aprobuojama, kad upė 
Brazos yra 4 mylių platu
mo 50 mylių ilgumoj.

Išviso nuskendę apie 50 
žmonių. Nuostolių busią a- 
pie $5.000.000. Ypač nu
kentėjo miestai San Anto
nio ir Waco. Colorado] u- 
pėj daug galvijų nuskendę. 
Ties San Antonio lietus 
pliaupęs be sustojimo net 
per 12 dienų. Buvo pa
šaukta kareiviai prigelbė- 
ti policijai ir gaisrinin
kams gelbėti žmones žemo
se vietose.

Kiek anglių iškasama Illi
nois valstijoj.

Springfield, Ill. Perei
tais metais šioj valstijoj 
išvinduota iš po žemės an
glių 59.885.226 tonų. J ii 
vertė $70.294.338. Šioj val
stijoj yra .102 apskričių, o 
kasyklų esama tik 51 ap
skrity j. Yra ir kituose ap- 
skričiuose anglių po žeme 
Spėjama, kad po% dal. Illi
nois valstijos tuuoja anglių 
laukai, kas padarytų 35.68C 
ketv. mylias.

Kas antri metai šiot 
valstijos kasyklose ištinka 
straikai, ty. atnaujinama 
sutartis tarp darbdavių ii 
darbininkų. Pereitais 1912 
metais balandžio mėnesyj 
sutarties atnaujinimas ėmė 
vienur 30, kitur 60 dienų. 
Buvo mokestis pakelta po 
5c. nuo tono.

Tyrinėjimai parodo, kad, 
ačiū geresnėms sąlygoms 
ir įrankiams, darbininkai 
po daugiau iškasa anglių.

Anglių iškasime Illinois 
valstija užima trečių vietų. 
West Virginia Užima an
trą, kur iškasama 6.000.- 
000 tonų daugiau, negu Il
linois valstijoj. West Vir
ginijoj mažesnis darbinin
kams atlyginimas, negu Il
linois valstijoj.

Nelaimingų atsitikimų 
skaičius Illinois valstijoj 
inažinasi. Sulyg oficialių 
pranešimų, 1912 m. nelai
mingų atsitikimų čia buvę 
.159, o 1911 m. buvę 172. Be 
to reikia žinoti, kad darbi
ninkų skaičius 1912 m. bu
vo didesnis, negu 1911 m. 
Del ekspliozijų žuvę tik 3 
žmonės. Darbininku atsar
gumas ir jų budrumas ir 
geresni ištaisymai kasyklo
se mažina nelaimingų atsi
tikimų skaičių.

Gaisras, kuriame žuvo virš 
30 žmonių.

Boston, Mass. Anksti iš 
ryto užsidegė Arcadia ko
telis. Ugnyj žuvo virš 30 
asmenų. Daugybės baisiai 
sužeistų nugabenta į ligo
nines. Nekurie šoko per 
langus ir sunkiai susižei
dė. Nekurie nepergyvęs 
žaizdų. Tūli buvo taip su
žeisti, kad nebuvo galima 
pažinti. Iš artimai stovin
čių namų langų buvo per
mestos lentos į degančio 
namo langus ir taip neku- 
ric išsigelbėjo. Kiti vėl šoko 
nuo degančio namo stogo 
ant stogų, netoliese stovin
čiu. Šis kotelis yra bėduo- 
lių gulykla ir nukentėju
sieji yra daugiausiai vargo 
žmonės. Kotelis yra penkių 
lubų augštas. Trįs žmonės 
šoko nuo stogo į gatvę. Du 
ant vietos užsimušė, (vie
nas gi buvo apsisukęs su 
matracu, išliko gyvas, tik 
gavo keliatų žaizdų. Re
gykla buvo baisi.

Name buvo 178 asmenįs. 
Jau trečiu kartu tas kote
lis dega. Manoma, tai esąs 
padegimas. •

20 colių gilus sniegas.
Denver, Colo. Smarkiai 

snigo, dribo, taip kad 
trumpu laiku mieste ir a- 
pylinkėsc buvo 20 colių gi
lus sniegas, o kaikuriose 
vietose buvo dar giliau, 
(latvekariai sustojo, tele
fonų ir telegrafų vielos 
nutraukytos. Vakare dar
bininkai negalėjo sugrįžti 
iš darbaviečių, o mokiniai 
iš mokyklų. Tūkstančiai vi- 
durmiesčio darbininkų tu
rėjo nakvoti savo dirbtuvė
se, o mokyklų vaikai gavo 
vietas artimiausiuose prie 
mokyklų namuose. Trauki
niai vėlavo 10-čia ar dau
giau valandų. Veik visą 
Colorado valstiją apdengė 
sniegas apie 4 pėdas giliai. 
New Mexico valstijos šiau
rinė dalis, taipgi apsčiai ga-

Taip, 1912 m. darbininkai 
iškasė, vidutiniai imant, 
po 767 tonus, o 1911 m. te- 
iškasė po 701 toną.

vo smego.

Prezidentas Wilson persi
šaldė.

Washington, D. C. Pre-

Nušovė saliunininką, pašo
vė du policiantu ir tris pa

šalinius žmones.
Sacramento, Cal. Nekokis 

J. Burroks, intužęs dėlto, 
kad jam saliunininkas pa
rėkavęs perbrangiai už deg
tinę, sugriebęs šautuvą pa
darė smuklėj skandalą. 
Nušovė saliunininką. At
bėgus policijai jo suimti, 
pašovė du policiantu ir su
žeidė tris pašalinius žmo
nes.

Kabineto nariai boikotuo
ja kiaušinius.

Washington, D. C. Įvai
riuose miestuose prasidėjo 
boikotas kiaušinių. Labai 
jis platinas. Tam pritaria 
veik visų sekretorių šeimy
nos. Boikotuojant norima 
priversti pardavėjus pigiau 
parduoti. Pirmutinė prita
rė boikotui sekretoriaus 
Bryano žmona. Manoma, 
kad visų sekretorių žmonos 
seks jos pavyzdį ir nustos 
pirkusius kiaušinius. Kol 
kas, apart Bryanienės, ne
vartojama kiaušinių karo, 
pačto, ūkio ir darbo sekre
torių namuose.

Tame reikale taisoma di
delis prašymas kongresui. 
Prie to judėjimo prisidėjo 
jau virš 25.000 sostinės šei
mininkių.

Patvinusi upė nunešė tiltą 
vertės $1.000.000.

Fort Smith, Ark. Perei
tą savaitę ne tik valstija 
Texas nukentėjo, bet taip
gi Missouri ir Arkansas. 
Kelios upės išsiliejo ir pri
darė aibes bėdų. Šiame 
mieste ištvinusi Arkansas 
upė nunešė dar neužbaigtą 
statyti $1.000.000 vertės 
tiltą.

Sugrįžo prie darbo.
Indianapolis, Ind. Čia 

buvo ištikęs smarkus strai- 
kas vežėjų. Straikavo išti
są savaitę. Straikininkų 
buvo apie du tūkstančiu. 
Liko padaryta sutartis su 
darbdaviais ir straikinin- 
kai grįsta prie darbo.

•
Trįs užmušta, vienas su

žeista.
Calumet, Mich. Anksti iš 

ryto buvo nušauti miegant 
trįs vyrai ir viena mergina 
pašauta. Visi buvo tik ką 
atvažiavę iš Kanados ir ga
vę darbą kasykloj, kurios 
darbininkai straikuoj a. 
Žmogžudystėj nužiūrima 
streikininkai. Šeši intaria- 
mi liko suareštuoti.

Taja žmogžudyste vie
tiniai gyventojai labai 
pasipiktino. Buvo su
kviesti dideli mitingai, kur 
pasmerkta atvykusieji agi
tatoriai, ačių kuriems jau 
daug piktadarysčių pri
dirbta. Reikalauta, kad še
rifas visomis pajėgomis pa-

perbrangias, blogai pritai
kytas, dovanas ir vietoj 
malonumo, užgaėdinimo, 
padarai vien nemalonumą. 
Gavęs perbrangią dovaną, 
jautiesi dovanos suteikto- 
jui skolingu. Labai netikęs 
būdas yra pirkti dovanoms 
daiktai, kurių niekam ne
galima sunaudoti, kuriuos 
tuoj po švenčių reikia kur 
kampan drėbti. Netinka 
dovanoms visokie blizgu
čiai, rinkotės ant pirštų, 
ant ranku moterims, ova
lioms tinka geros kningos, 
naudingi namuose daiktai. 
Kadangi netikęs dovanų 
parinkimas labai prasipla
tinęs, tai išmanantieji ėmė 
kovoti prieš tą piktą. Wa
shingtone buvo moterių su
sirinkimas, kurį vedė Wil- 
sono duktė, ir nutarė ne
pirkti ir kovoti prieš nege
rą paprotį pirkti perbran- 
gias dovanas. Susirinkime 
buvo virš 2.000 moterių.

Vyras 29 metų amžiaus tik 
devynis metus buvo laisvas.

Topeka, Kas. Nekokis Ar
thur Pathen, kurs jau su
laukęs 29 metų amžiaus, o 
tik 9 metus buvo laisvas, 
šiomis dienomis vėl pakliu
vo kalėjimam Kuomet jis 
turėjo devynis metus, tai jis 
buvo pasiųstas į pataisos 
mokyklą už apsivogimą. 
Kuomet jis buvo paleistas 
iš mokyklos, tai nepraėjo 
nei savaitės, kaip jis vėl 
apsivogė ir vėl sugrąžytas 
pataisos mokyklon. Buvo 
paleistas antru kartu. Neiš
kentė ir apsivogė labai ri
mai. Po to tai buvo kalėji- 
man uždarytas. Pereita va- V v
sąrą gubernatorius jam pr i
žadėjo darbą ir laisvę, jei 
jis prižadės teisingai gyven
ti. Prižadėjo. Gavo darbą 
pakaimėj ir dirbo nekurį 
laiką, gan gerai. Bet šiomis 
dienomis liko suareštuotas 
už tekinių pavogimą. Tie
siog prigimta silpnybė yra 
jam vogti.

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. pent * laimėsite iš ap
garsinimų!

Kas per mane išsirašys “KATA
LIKĄ” prisiųsdamas 2 dol., gaus 
“KATALIKĄ” ir naujai išėjusį mė
nesinį bepartivišką laikraštį “Val
dyta ’ ’ visiems metams,

Petras Kurkulis
♦

3327 Lowe Ave. Chicago, Ill.
(49-50)

NERUGOK!
Nerugok, kad svietas tau 

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

• Jaigu nori gauti geres
nio darbo,

Jaigu bijai, kad kas ta
vęs neapgautų,

Jaigu tau kokia nelai
mė atsitiko,

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

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

i

sirupintų apvalyti apylinkę 
nuo kurstytojų prie pikta
darysčių.

Albanijos karalius. Di
džiosios Europos valstybės 
sutikusios Albanijos sostą 
pavesti princui Wied. To
dėl jis ir paliksiąs Albani
jos karaliumi. Naujas ka
ralius gimęs 1872 metais. 
Tečiau valstybes nei puse 
žodžio nepaklausia albanie- 
čių, ar jie sutinka su ant- 
metama ant jų sprando ne
reikalinga našta. Apie to
kius dalykus jų neklausia
ma. Kame gi čia gali būti 
teisybė 'i

Turi prieš ką protestuoti. 
Turkijos valdžia savo ka
riuomenės (išlavinimui nu- 
samdžius instruktoriais vo
kiečius oficierius ir tie iške
liavę jau Turkijon. Rusijos 
valdžia prieš tai užprotes-
tavus. Jai nesinori 
turkus, 
vesti.

įmokančius
matyti
karus

Kalėdų Dovanos!
Duokite savo draugams Kalėdoms 

puikiausių dovanų Dro Basanavičiaus 
ir M. Yčo poveikslus. Didumo 6x9 
colių. Kožno fotografija kaštuoja po 
25e.

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

W. J. Stankūnas,
Fotografas.

3452 S. Halsted st., Chicago.

Gali aps.rėdyti 
beveik uždyka.

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

Gali but puikiausiu sportu tiktai 
už S5.

Parsiduoda pigiai čemodanai ir la
gaminai.

Ateikite Į

S. Gordon
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ STORĄ.

1415 S. Halsted st., Chicago.

t.................... . : ---^

Chicago Title
and

Trust Company
Title and Trust Bldg.

Padaro abstraktus po- 
pierą, garantuoja po- 
pieras ant nejudina
mos nuosavybes.
Buna administrato
riais ir atlieka apskri
tąjį globėją biznį.

Turi, pereina $8.000,000
Jokių pareikalautiuų 

atsakomybių.
HARRISON B. RlLEY, Prczidcn.
A. R. HARRIOT, Vice Prczident.
WM. C. NIBLACK, Vice Prezid. 

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

kas.
J. M. DALL, Sekretarus.

Ne visados veidas ' padailinai 
žmogų, bet gerai pritaikintas ir 
pasiutas siutas. Jei nori turėti go
ru drabužį tai uejieškok svetimų 
kreučių, ateik pas mane, aš gva- 
rantuoju padirbi jums toki drabu- 

!žį kokio norisite. Prekes žemiau
sios, didelis pasirinkimas materi
jų. Daugybė žmonių džiaugiasi ma
no darbu — busi linksmas ir ta- 
mistu jei paklausisi mano rodos.

DARAU VISOKIUS PATAISYMUS

A. ŽUKAUSKAS
Kriaušius Vyriškų Drabužiu.
3312 S. HALSTED ST.

TELEPHONE YARDS 6789

Visuomet gausi už dyką 
gerų ir sąžiningų patarimų 
ir pagelbų “Kataliko” Pa
tarimų Skyriuje. Šitas “Ka
taliko” skyrius yra naujai 
intaisytas, kad suteikus 
žmonėms pagelbų, 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 pactos 
markę už 2c.).

Atsilankykite arba kreip
kitės laišku, kada bus reika
las, į “Kataliko” Patarimų 
Skyrių, WK1!

J. M. TANANEVICIA, 
3249 So. Morgan St.

Chicago, Ill.

r mokate Anglišką kalbą?.1

4? šiomis dienomis išejo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 
pat .symu: Vienatis Savo Rūšies Lietu viškai. Angliškos Kalbos llanlcvedis bei 
Žodynėlis LietuviškaLAiigiiškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons iu Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius.^ <3_ Ji- 
r ji yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
jaskui angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. „4įĮ Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. <J Otonais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pagalios tal- 
pinasi trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jiijttiuiiį Amerikos Valstybių Piliečiais. <J Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į 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 dele; kiekvieno lietuvio, kuris norCtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

K Kaina popieros apdaruose......................$1.25
Gražiais audimo apdarais....................... $1.50

- ------------------- 1—rr~rnT——irr~r iriisiwiniMiiiiiMmaMi —mii—

Užsisakant “Eankvcdį”, reikia drauge ir pinigus siųsti' per pačto Mo
ney Orderį arba registruotam laiške adresuojant šitaip:

Jonas M/ Vananevičia,
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.

<

■" IŠSISIŲSDINK ŠIANDIEN.
TIKTAI $1.00 DOLERIS.

Kiekviename lietuviškame name privalo rastis Edmundo Steponai- 
Įs čio raštų knlnga. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų musų Jaunųjų 
B rašytojų, kurio duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių 

visų pirmiausias tikslas jau nebe vien žadinimas tautos, visuomenės 
sąmonės, bet ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos 
Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už $1.00 pas: 

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

“Kataliko” redakcijoje ir visuose kituose kningynuose ir krautuvėse 
Reikalaukite visur.

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

AR ŽINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKITE 

Naujo ir Antrų Rankų Medžio.
Durų, lentų, lentelių, rėmų, 

švinakalvių daigių ir stogo popieros.
Musų č'enios yra žemiausios.

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

■BanMBBnnnaaMMi maora
KAIP GYDYTI REUMATIZMU.

Mažai yra tokių ligų kurios suteikia tiek skausmo kaip roumatiz 
mas. Tas baisus sopėjimas gali but sulaikytas geru gydymu.

Sopėjimas paeina nuo kokio nors užnuodijimo kraujo arba uždeg 
mo. Tuomet reikia gydyti kuomet uždegimas arba sutinimas sąnario 

Reumatizmo gydymui norą geresnio vaisto, kaip Mayzel reumatiz 
mo gyduolė gėrimui ir Mayzcl 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 nuo reumatizmo sopėjimo, o Mayzcl gyduole yra 
nuo kraujo užnuodijimo.

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

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

■nMMMiwwaiHwrawwaMaairiii i Mnninwiii if i wwuw uni ■■ raw*

Jums kaipo naujų metų Dovana.
Mieli viengenčiai! Ar dar vis mokate rondo kitiems? Jeigu taip, 

tai išrinkite 5 skaitlines nuo $1 iki $10 ir inišykilc į šituos kvadra
tus, kad suma lygintus $15, arba lygintus tai sumai kurią mokate 
raudos. ■»

Atsiųskite teisingą išrišimą kuogreičiausia, o gausite nuo musų 
pilnas informacijas, kaip tapti savininku 2 lotų netoli Now Yorko, 

□' fabrikų mieste, kur reikia žmonių visokiai pramonei, kaip darban taip 
{ bizniu.

Vienatinė proga jums tapti pilnu savininku loto visai uždyką y- 
ra dabar tiktai prieš naujus metus. Pilna gvarantuojanie, kad gausi
te nuolatinį darbą ir išstatysime jums namus ant jūsų loto už mažą 
mėnesinę mokestį. Siųskite išrišimą, o gausite paaiškinimų.

Adresas:

Sales Manager, Dept. C.
132 Mastau St. Hoorn 309, New York, N. Y.
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| MOTERIŲ SKYRIUS. |

KADA ŠEIMININKĖ NĖ
RA PUNKTUALĖ 

. jtf—---- ——~f

(Moteris rašo moterims).
Nei viename namiiiyj u- 

kyj nesutinkama tiek daug 
nesutikimu ir barnių kaip 
ten, kur namu > šeimininkė 
nėra punktualė, kuri savo 
laiku neatlieka reikalingo 
darbo. Nors mintimi pa
žvelgsime i tokios šeiminin
kės namus. Šeimininkė išti
si}}. dieną užimta, o tečiau 
jos tam visam darbui trūks
ta punktuališkumo, visur 
matosi susivėlinimas, apsi
leidimas. Kiek tai rūstumo 
ir nesmagumų tas viskas 
pagimdo! Kambariai paskir
tu laiku neišvalyti, viskas 
apteršta. Ateina kas sveti
mas. Namų šeimininkė atsi
prašinėja, aiškinasi, teisi
nasi, gi vyrui iš to buna gė
da, o svetimas savaip mą
sto. Juk jis aiškiai mato ir 
supranta šeimininkės neva
lumą.

Ateina 12 valanda. Vyras 
pareina punktualiai iš dar
bo, turi gerą apetitą, nes 
visą pusdieni neišdykavo, 
tik sunkiai dirbo. Bet na
mie neranda net stalo nu
valyto, gi valgis kaip tik 
pradedamas gaminti. Vyras 
vis labiau nekantrauja, tė- 
mijasi į virtuvės duris, ar 
šitos pagaliau jau neprasi- 
vers ir ar jam nebus atneš
tas valgis. Vyras girdi, kaip 
šeimininkė, jo žmona, po 

^virtuvę bėgioja, trankosi, 
lėkštės barška. Pagaliau at
nešama sriuba, bet kuone 
verdanti. Mėsa tuo tarpu 
dar neiškepta. Reikia vyrui 
išnaujo laukti, nekantrauti. 
Žmona pietų metu neateis 
ir nep rises prie stalo ir ne
pasikalbės su vyru, nes ne
turi laiko.. Dirba, skubina 
ir iš to visko vienas niekas 
išeina. Vyras tuomi suner- 
vuotas neprivalgęs išeina 
darban ir todėl vakare jau 
pati žmona jo turi laukti ir 
ilgai nesulaukia, nors vaka
rienė senai būna pagamin
ta. Žinome delko taip yra!

Ant rytojaus vyras turi 
kur tai išvažiuoti ir prisi
eina laikas skubinties i ge
ležinkelio stoti, ar kur ki
tur. Besirengdamas pastebi, 
kad vienur trūksta knypkio, 
kitur vėl rūbas priderančiai 
neapvalytas. Tuomet ima 
barties, žmona jam nenuty
li ir iš to gema ašaros, ne
sutikimai ir kitokie poroje 
nesmagumai. Gi tam vis
kam yra kalti menkniekiai, 
kurie nekuomet negali pa
sitaikyti prisilaikant punk
tuališkumo ir tvarkos.

Kitas pavyzdis. Nuraudu
si namu šeimininkė laksto 
po visus kampus. Jokiuo 
bildu negali surasti žirkliu, 
kulius tuojaus yra būtinai 
reikalingos. Ir nesuranda, 
nors viską perverčiusi augš- 
tVn kojom. Ima keikti, kal
tinti vaikus, ar kitką. Ir 
taip kasdieną ko nors ieš
koma po visus kampus ir į 
laiką nesurandama. Kas gi 
tam kaltas, jei ne pati šei
mininkė? Ji pamiršta, kad 
kiekvienas namuose daik
tas turi turėti sau nuskirtą 
vietą. Užuot tos tvarkos 
prisilaikymo, šeimininkė, 

pav., raktus vieną dieną 
vienur pameta, kitą dieną 
kitur. Kuomet jų būtinai 
prireikia, nežino kur nei 
ieškoti. Tas paskui gimdo 
baisų susierzinimą ir piktu
mą.

Labiausiai nepunktua- 
lėms namų šeimininkėms 
nekuomet netrūksta išsikal
bėjimų. “Neturėjau laiko”, 
arba “aš visuomet tai pa

mirštu” — galima tankiai 
išgirsti, bet tų dalykų žino
vai i tuos išsikalbėjimus 
tik nusišypso ir žino gerai 
kas per viena šeimininkė, 
kuri taip kalba.

Todėl musų namų šeimi
ninkėms visuomet verta pa
galvoti apie punktuališku- 
ina darbuose ir apie tvarką. 
0 tuomet mažiau bus susi
erzinimų ir nesmagumų šei
mynose.

KĄ JAUNA MERGELĖ 
TURI ŽINOTI PRIEŠ 

IŠTEKĖSIANT.

Paryžiaus “Matin” apra
šo sekančią juokingą histo- 
riją, kuri trumpu laiku pa
garsėjo visame pasaulyj. 
Laikraštyj 11 Schwaebische 
Courricr”, pietinėj Vokie
tijoj, vienas leidėjų paskel
bė sekanti kuklų pagarsini
mą: “Ką jauna mergelė tu
ri žinoti prieš •ištekėsiant? 
Puikus išleidimas. Kaina 
su prisiuntimu 3 markės”.

Tasai šovinys liko patai
kytas į vokiečių mergelių 
žingeidumą ir paskelbimo 
pasekmė pasirodė indomiau- 
sioji. 1 vieną mėnesį, kaip 
paskui pasirodė, sumanin
gas leidėjas apturėjo 25.- 
000 užsakymų ant savo to 
veikalo. Kaip tik suspėta 
spauzdmti kningos, nes už
sakymai vis dauginosi. Kitų 
laikraščių leidėjai viską pa
tyrę ko nepasiuto iš pavy
dumo ir sumaningą leidėją 
patraukė teisman buk už 
apgaulingą ir neleistiną 
konkurenciją.

Teisme visa paslaptis 
aikštėn išėjo. Sumanus lei
dėjas užsisakiusioms merge
lėms siuntinėjo paprastą 
“Virėjos kningą”. Apskųs
tasis teisme sekančiai pasi
teisino:

— Nesu joks apgavikas 
ir tukinu nenoriu būti, ka
dangi iš kelių desėtkų tūks
tančių mergelių, apturėju
sių mano kningą, nei viena 
nieko nesakė, kad yra neuž
ganėdinta arba suvilta. Pa
galiau reikia daleisti — gi 
manau, kad ir teismas su 
tuo sutiks, — kad nei vie
na mergelių, užsisakiusių 
tą veikalą, nesitikėjo net 
aplaikyti ko.k geresnio...

Teismas jį paliuosavo. 
Teisėjai labai gerai supra
to, kad valgiu gaminimas 
mergelėms, norinčioms ište
kėti, yra svarbiausias daik
tas.

Audra. Norvegijos pak
raščiuose tomis dienomis 
siaurins baisi j tiriu audra. 
Daug visokios rūšies laivų 
nuskandyta. Daug žmonių 
pražūta. Visoj Norvegijoj 
lietus padarę didelius nuo
stolius. Daug miestų užlie
ta.

VARŽYTINĖS RELIGI
JOS REIKALE.

Nesenai mieste Pekine 
amerikoninė draugija 
‘ ‘ Young Men’s Christian 
Association” sušaukė susi
rinkimą, kuriame dalyvavo 
atstovai mahoinctan i zmo, 
taoizmo, buddizmo, katoli
cizmo ir protestantizmo. — 
Inkurta lyga, kurios tiks
las bus kovoti prieš Konfu
cijaus mokslo priėmimą 
kaipo valstybinės religijos 
Chini jo j.

Nesenai Chinijos parla
mento priimtas konstituci
jai projektas reikalauja, i- 
dant Chini j ai butų nuskir
ta valstybinė tikyba, gi lap
kričio 27 d. prezidentas 
Yuan-Sln-Kai išleidęs pra
nešimą, kuriuomi nurodąs 
aiškiai į Konfucijaus mok
slą ir reikalaująs, idant kon- 
fucizmas butų paskirtas 
valstybine religija.

Vienas karščiausių Kon
fucijaus mokslo šalininkų y- 
ra dr. Chen-Huan-Chang, fi
losofijos daktaras, dak+ari- 
zuotas Columbia universite
te ir Chinijos akademijos 
Sauline narys. Jis tvirtina, 
kad jei norima Chiniją ap
drausti nuo visiško sugriu
vimo, turi būti sugrąžinta 
pagarba chiniečių tautinei 
filosofijai.

Prezidentas Y uan-Shi-
Kai, kurio pranešimai suly
ginami su ciesorių įsaky
mais arba manifestais, Kon
fucijaus moksli} apibrėžia 
kai po ‘ ‘ d oktri i ui 11 esu lygi 11 li
mo j o 
kai]> 
kaipo 
gaut 
plaukiančios upės žemės pa
viršiumi”.

Prezidento tasai praneši
mas krikščionis misionorius 
tikrai suvylė, nes iis iš 
jo laukė visoms tikyboms 
lygių teisių, o čia ve dabar 
nuskinama valstybinė tiky
ba!

Tečiau visgi dar sumany
ta prieš tai kovoti.

išmaningumo, gilią 
okeanas, išlaikomą 

saulė iv mėnuo bė- 
beribėmis ir kaipo

Vokietijos pedagogų 
pasisekimas. Vokietijos

ne-
pe-

dagogai buvo sumanę mo
kyklose vaikus lavinti ra
šyti apart dešinės ir kai
riąja ranka. Ištisų metų 
mėginimai tečiau nenusise
kę, nes vaikai labai pras
tai rašę dešine ranka, o 
kairiaja ranka raidės statę 
kaip tik atbulai, ty. žydiš
kai. Todėl ant toliau tie 
mėginimai pertraukta.

Prieš Konfucijaus religi
ją. Nesenai Pekine atsibu
vęs didelis įvairių tikėjimų 
ir sektų atstovų susirinki
mas reikale valdiškosios re
ligijos, kokią norima liūsta- 
lyti Chinijoj. Kadangi chi- 
i liečiu didžiuma išpažįsta 
Konfucijaus mokslą, tatai 
jiems norėtųsi ir io religi
ją padaryti valdiškąja. Te
čiau susirinkime išsireikšta 
kaip tik priešingai, ty. prieš 
K o n f n c i j aus re 1 igi j ą. N u t ar t a 
pareikalauti visiems tikėji
mams tolerancijos, ty. lygy
bės. Bet prezidentas Yuan- 
Shi-Kai palaiko Konfuci
jaus mokslo pusę ir todėl, 
manoma, toji religija bu
sianti nuskirta viešpatau
jančia. Bet kol kas nieko 
tikro nenu tarta.

KATALIKAS

Išmintingas žmogus
Visuomet aprūpins savo senatvę, atidėdamas dali savo uždarbio 

ir padėdamas ją ten, kur jį gali didirities ir augti. Musu platus ban
ko išteis'ėjimas ir direktoriai, kurie stovi užpakalyje, suteikia patar
navimą, kurs užganėdina ir yra atvangus. Mes atliekame visus ban
kinius dalykus ir mokame aut taupomąją -pinigą 3 procentus sudeda- 
musius kas pusę metą.

The Stock Yards Savings 
BANK

(Stok Vardų Taupomasis Baukas)

CHICAGO, ILL.
Suv. Valstijų padelis

Pačto Taupomiems pinigams.

4162-64 S. HALSTED ST
Atidarąs stbatvakarais į:
nuo 6 iki 8 va), vakare. i

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

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

Kam mokėti bangiai už džiegorielį, kad pas 
MjgjįįB fe mane galite gauti 20 metų gvarantuotą dziegore- 

iį su Elgin viduriais, (tiktai uz J10.00', šis laik- 
Jfaį_ rudelis visur ir visados parsiduoda po $20.00. bet

aš jų labai dau ant sykio perku, tiesiog nuo fab- 
riko ir kad praplatinti ir „apgarsinti savo bizni 
TEIP PIGIAI PARDUODU. Sį laikrodėlį gali gaut 
pas mane Vyriška ar Moteriška.

Mano krautuve pripildyta, visokiais geriau- 
siais, naujausiais tovorais. Aš nieko nuo pirke- 
jo neslepiu, bet pasakau apie tavora taip, koks jis 
yra. Jeigu nori gauti gera tavora ir už daug pi

giau kaip pas kitus, tai ateik ar rašyk pas mane, aš gvarantuoju kad pasi
džiaugsi ir kitam pasakysi kur galima gauti gero tavoro

Szis Branzelietas su geru 
laikrodėliu, gvarantuoias ant 
20 metų, yra geriausia kalėdų 
dovana. Szį Branzelietą su jgy jS
laikrodėlių pas mane gali gau- iRk __ „/
ti tiktai uz J 10.00. Į-10

Atsilankyk pas mane, o ta- T'n
vo atsilankymas sučedis tau 8 / T
daug pinigtj, nes asz daug pi- 7jitBr
giau pardu.

A. R. JUNIEVICZ, 3303 So. Hoisted St., Chicago.
JUBILERIUS IR DZIEGORMEISTRAS, KožnaVuiKAALEN^oRiuovaDa ir

Naujas Sąvaitis Laikraštis |

“ATEITIS” į
Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visos žmoni- !į; 
jos geresnes ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo N 
rūpintis jaunimo apšvietimu. '('•

“ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviškai tar- $ 
naus kultūriškiems jaunimo reikalams. • -.į

“ATEITIS” gvildens ir kitokius gyveninio klausimus. .į
“ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinią apie musą jaunimo judėjimą ir \

veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokią žinią ir žinelią iš lietu- ('■ 
vos ir iš viso pasaulio. $

“ATEITĮ” išleidinės nuo Naują Metą kooperatyviška bendrovė “A- ■).
TEITIS” inkoniota aut $25,000.00 pagal Massachusetts valsti- S 
jos tiesą reikalavimą. v

“ATEITIS” bus 8 puslapiu didumo ir prekiuos tiktai $1.50 metams ir ę 
85c. pusei metu. Į Lietuvi} ir- kitas užrubežiues viešpatijas: $2.00 P 

metams ir $1.25 pusei metą. X
“ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu: \
(KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENA NUMERĮ PAŽIU- \

RĖJIMUI DYKAI). '(■.

'ATEITIS” I
366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS. į

Mes dirbame žmonėms ir su žmonėmis. Mums

sekasi, kadangi mes parduodame geriausius

tavorus, mažai sau pelno imdami.

Eikite Kalėdoms pirkties 
daiktus į

Liistig’o Dept. Storą
IR SUČEDYSIT PINIGŲ

Mes turime puikių rūbinių tavorų, Moteriškų 
ir Vyriškų drabužių, batų ir visokių šventėms 
tavorų. Taipgi darome ant orderio scjpnus, 

dreses, kotus.
į Duodame puikų Kalendorių prie kiekvieno 
| pirkimo už dolerį.

Priimame atgal daiktus, jeigu nesate jais užganėdinti.

3410-12 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL
i TELEP. YARDS 5535

į
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NEGRAŽI KARALAITĖ.
(Pasaka).

• » - ~ •

— Vai, kaip negraži! to
kios pasaulyje dar nebuvo! 
Bjauru žiūrėti!

— O dar karalaitė. Kaip 
gaila...

Taip kalbėjosi karaliaus 
rūmuose dvariškiai, galvas 
linguodami, o tečiau tuo 
pat laiku pagerbimui nau
jai gimusios karalaitės vi
soje karalystėje skambino 
varpais, iš arniotų šaudė ir 
rengė šventes.

Kūdikėlis ramiai miegojo 
šilkiniame lopšelyje, ne
mąstydamas nė apie jokias 
iškilmes; jisai dargi negir
dėjo žodžių karalienės, ku
ri, į ją pažiūrėjusi, tarė ne- 
šiotei:

— Pasiimk ją ir išsinešk 
ir tol man jos nerodyk, kol 
neliks gražesnė.

— Nenuliusk, brangioji 
karaliene,, — rūpinosi se
nutė suraminti savo ponią: 
— negražus vaikai kartais 
išauga labai gražus.

Jos pastebėjimas iš dalies 
gal ir buvo teisingas, tik 
su maža karalaite to neatsi
tiko. Kuo augo jinai didyn, 
tuo ėjo negražyn, ir visi ją 
vadindavo “bjaurioji kara
laitė”.

Griebėsi įvairiausių prie
monių: karalaitę gydė viso
kiais vaistais ir moterij pa
tarimais, saulei tekant vež
davo rasoje praustus, — bet 
niekas negelbėjo. Negražio
ji karalaitė pasilikdavo to- 
kia-pat negraži.

Pas karalių buvo senų- 
seniausia senelė, kuri jau 
daug metu iš savo kambario 
neišeidavo. Žmonės 
davo, kad tai esanti 
ninkč.

Kartą per dvejus 
karalius ir karalienė nuvyk
davo pas savo senelę, kuri 
jiems visados kokį nors gerą 
patarimą suteikdavo.

Taip buvo ir šiais metais. 
Karalius ir karalienė, kaip 

kalbė- 
burti-

metus

ir papasakojo senelei savo 
nelaimę. Patarimą senelė 
parašė ant poperėlio. Sugrį
žęs namo, karalius perskai
tė raštelį Tenai buvo pasa
kyta: “Jinai turi išsiausti 
drabužius gražia gerąją pu
se ir blizgančia kita, blogą
ją puse. Jinai turi austi ne
skubiai ii rūpestingai iš pat 
gerųjų -verpalų. Apsirėdžiu
si tais drabužiais jinai pa
siliks gražių-gražiausia ’ ’.

— M enkas dalykas, — ta
rė karalius, — musų duktė 
turi pasisiūti tokius drabu
žius. ..

— Bet iš ko siūti ? — pa
stebėjo karalienė.

Karalius užsimąstė ir nie
ko neatsakė.

Ištisas dienas nelaimin
goji karalaitė, motinos pri
žiūrima, audė kuogražiau- 
sius audimus ir siuvo bran
gius drabužius: vienus iš 
skaistaus šilko, kitus iš at
laso, deimantu pagražinto, 
trečius iš plunksnų reteny
bių paukščių, ketvirtus, iš 
lapelių rožės žiedų, su karo
liais, gintarais ir taip to
liau.

Visi drabužiai buvo labai 
grąžus, bet nė vieni neturė-

jo stebuklingos galybės per
keisti karalaitę į gražią.

Auždama dešimtuosius 
drabužius, karalaitė iš nu
siminimo pradėjo gailiai 
verkti. Beverkdama jinai 
užmigo u girdėjo balsą:

“Karalaite, drabužiai, ku
riuos tu nori pasigaminti, 
turi būti nei aukso, nei si
dabro. Tie drabužiai siuva
mi iš prakilnių darbų, iš 
augštų minčių ir malonių 
žodžių. Šie brangumynai 
brangesni už deimantą. Jei 
tu mokėsi tokius drabužius 
pasisiūti, tai visados busiV • ' « graži.

Karalaitė pašoko ir nubu
do. Kambarys buvo tuščias. 
Kas gi kalbėjo ? Nejaugi tai 
buvo prosenelė ?

Praėjo keliatas metų. Ne
gražioji karalaitė išaugo ir, 
kas nuostabu, niekas jos ne- 
bevadino “bjauriąja”.

Kasdieną jinai darėsi gra
žesnė, nes dėvėjo stebuklin
gąjį drabužį.

Žmonės ją mylėjo už mei
lų su jais apsiėjimą, už jos 
iš širdies patarimus, malo
nius pašnekesius, o maži 
vaikai nė netikėjo, kad gra
žioji karalaitė galėjo kada 
nors būti “bjauriąja”.

Išsipildė senelės patari
mas, nes gera širdis visados 
žmogų gražina. Musų prie 
tokio žmogaus, prisirišimas 
nebemato jo negražumo.

Svirno Žvvnė.

OBUOLIAI.
Tamošius užėjo pas Mo

tiejų, kad kartu nuėjus mo
kyklon.

Tuokart .grinčioj nieko ne
buvo. Apsidairęs Tamošius 
pamatė pintinėj dailių obuo
lių. Jau buvo bemanąs 
stverti kelis, bet lukterėjęs 
prabilo pats sau:

— Manęs, tiesa, čia nie
kas nemato, bet... Dievas 
mato. Nuo jo neišsislėpsiu.

Vaikas jau buvo beeinąs 
atgal.

Visa tai girdėjo senukas, 
kuris virtuvėj pypkę kure-
no. Prisiartinęs prie vaiko 
jis pasakė:

— Aš žinau, jog tu dar 
geras — Dievo bijaisi. 'Ko
dėl imk šių obuolių kiek 
tik telpa į kišenius. Atmink 
ant Dievo!

SUNKUS KLAUSIMAS.
— Žinai, mamyte, šiandie

ni} mums mokytojas užda
vė tokį klausimą, kad nė 
vienas mokinys negalėjo 
jam atsakyti.

— Ko gi jis kahisč? Gal 
to jums pirmiau nebuvo aiš
kinęs ?

— Jis paklausė: kas iš
daužė langą...

Svirno Žvyne.

ti

GERAS BROLIUKAS.
— Ko gi verkia tavo bro

liukas? — paklausė Jonuko 
motina.

— J isai verkia, kad aš jam 
nenoriu savo pyragėliu dilo-

— paaiškino Jonukas.
— O jo pyragėlis ar jau 

suvalgytas?
— Taip; jis taipgi labai 

bliovė, kai aš jo pyragėlį

Svirno Žvyne.
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Šis didelis

ta, tiktai dabar

Kalėdų Dovanos

Didžiausia batų krautuvė aut Halsted St.

dienose

— labai ge-

Kainos 
$34

Dabar lietuvių tarpe apsireiškė smarkesnis bruz
dėjimas ir visokie sumanymai, kurie vedė draugijos 
įkūrimo link. Tečiau viskas pasirodė be pamatų... Štai 
vienas iš moksleivių, ką-tik dar atvykęs iš Detroit’o 
Lenkų Seminarijos, išreiškė savo nuomonę. (“Jaunimo

Tarpdėnis.
Tobuliausias išrenglmas 

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

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

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

“VAIDYLA”
810 W. 19th St., Chicago, III.

HAMBURG AMERICAN 
LINIJA.

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

Laivai nesi maino — Dešimt 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji klės*.
ir

HIRS3H, 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.

KATALIKAS

Zigmas Vitkauskas. IVelįaugįog ŽilllOS

iarv

Salos
žemos

M

Tintaka

bent

suiro

’ (Seka toliau).

kantriai žiūrinti i jo tuos 
darbus.

politikoje, 
goja nuo 
valdžia tą 
kongresui.

tatai 
paveda

kuris 
sytas prie aero- 
įšautuvu viena

deimantus. Am
andai plėšikai i- 
vienon deimantų 

dirbtuvėn, kur

Franci j oje andai 
delei parlamento 
išreikšto nepasi- 
Nauju premieru 
būti senatorius

kabinetas
kabinetui
tikėjimo.
apsiėmė
Doumergue. Jis pasirinko 
ir sau tinkančius naujus mi- 
nisterius. Naujas premieras 
yra socialistas.

Suokalbis. Pekine susek
ta suokalbis prieš preziden
to Yuan-Shi-Kai ’aus va Idžią. 
Prieš ją norėta sukelti da
lis kareivijos.

...

Pavogė 
sterdame 
silauže 

! šlifavimo
nužudę užvaizdą ir pavogę 
daug brangių deimantų, 
žmogžudžiai su policijiniais 

i šunimis ieškoma ir tikima
is! surasti.

valdžiai naudotiem naujas 
mašininis šautuvas, 
busiąs prita 
planų; tuo
miuuta galima iššauti 500

i-
B

Valparaiso Lietuvių Historiją.
r (Tąsa).

Iš šalies žiūrėdami galime manyti, kad tai nesun
kus darbas draugiją įkurti, vienok, moksleiviams buvo 
tai neperkandamas riešutys — kebli problema. Mat, jie 
manė apie tokios draugijos įsteigimą, kuri priglaustų 
savo prieglobstin visas jau egzistuojančias partijas ir 
jų atžalas. Šį darbą nuveikti, suprantama, tai ne riešu
tį perkąsti. Prie šios minties Įkūnijimo nemažai prisidė
jo ir buvusieji Detroit’e Lenkų Seminarijos mokiniai.

Konstatuodamas gi historiškąjį nuotikį, primįsiu 
ir šį, mano nuomone, atminimo vertą, pažeminimą ir 
jo rezultatą.

Šiuo laiku net keli lietuviai mokinosi Detroit’e Len
kų Seminarijoj. Juos čia visokiais budais, įmonėmis len
kino, o jei kuris-nekuris šiam darbui pasipriešino- 
užprotestavo, tada prievarta lenkystę skiepijo lietuvio 
širdin. Štai paveikslėlis.

Iš tarpo čia besimokinančių lietuvių jaunikaičių, 
vienas drąsuolis sumanė nepaklausyti ponų lenkų pata
rimo, kad lietuviai kalbėtų ir rašytųs lenkais. Jis, para
šęs savo draugui laišką, pasirašė lietuviškai. Jo drau
gas, rašydamas į laišką atsakymą, adresato vardą pa
rašė lietuviškai. Mokyklos valdžia, bekontroliuodama ir 
becenzuruodama atėjusius laiškus, netikėtai užtėmijo 
lietuviškai parašytą pavardę. Lenkai labai supyko ant 
adresato už tokį “chamišką” pasielgimą ir nedovano
tiną lenkų dvasios pažeminimą.

Kun. prof. Cichv, klesoje, beduodamas adresatui 
laišką, visos klesos akyse, kumštimi išdaužė adresato 
veidus ir prispyrė užtepti lietuviškąją pavardę, o jos 
vieton parašyti lenkiškąją.

Toks nekulturiškas, ir da profesoriaus, pasielgi
mas sukėlė didelį protestą ir pagiežą lietuvių tarpe. Jie, 
idant geriau priparodyti, kad lenkų globos nereikalau
ja, visi — iki vienam — apleido klesą, o tūli pačią se
minariją. Galop, po visos audros, tūli sugrįžo atgal se
minarijom kiti išvažiavo Valparaison ir čia prisidėjo 
daug tuo prie vietos lietuvių veikimo.

Plačiau kalbėdamas apie praeitas, pergyventas 
valpraaisiečių dienas, be abejo, negaliu 
pirmojo moksleivių susirinkimo. Gal visko 
nusakyčiau, koks buvo upas, džiaugsmas ir 
kilimas tarp mokinių šiame susirinkime,

užmiršti ir 
tiksliai ne
dvasios pa- 
jei neturė

čiau po ranka šio susirinkimo paliudijimo. Taigi, į vie
tą pačiam kalbėjus, pacituosiu ji. Štai jis:

Nedėldienyje. rugsėjo 17 d., 1905 m., Valparaiso 
universitete įvyko nepaprastas susirinkimas. Vieną 
paprastą dieną, viešame moksleiviu susirinkime (mok
sleiviai susirenka kasdien universiteto auditorijoj 8:30 
vai. iš ryto), mokyklos viršininkas pakvietė lietimus 
susirinkti minėtą nedėldienį Į nurodytą svetainę. Toji 
žinia, it žaibas tvykstelėjęs juodame debesyje, sujudino 
ir šiurpulių svajonė apėmė lietuvių krutinės delei neži
nomų dar priežasčių apgarsinto susirinkimo. Atėjus pa
skirtai valandai, suskambėjo varpas.. . Jojo garsas ne
paprastą atbalsį rado lietuvių krūtinėse... Visi lietu- 

\ viai, kiek tiktai lankė universitetą, susirinko svetainėje. 
/ Šiame susirinkime vos vienuolika ypatų pasirodė 

prie estrados. Susirinkusiųjų tarpe buvo patėmytinas, 
tartum, koksai neužganėdinimas, nerviškumas...

Atėjo mokyklos vice-pirmininkas O. P. Kinsey. 
Susirinkusieji nutilo ir, tartum, nusigandę, laukė, ką 
pratars viršininkas. Pastarasis, pasilipęs ant estrados, 
prakalbėjo į susirinkusiuosius gana patogiai. Patarė 
lietuviams, kad jie retkarčiais, arba kad ii' kas nedėl
dienį susirinktų į draugę ir nors kartą į savaitę pasi
kalbėtų tarp savęs lietuviškai.

Toliau da pridūrė, kad lietuviai turi neužmiršti 
prigimtos savo kalbos. Po ilgokos prakalbos, palinkėjęs 
lietuviams susijungti draugišku ryšiu, viršininkas išė
jo.

Nuo savęs turiu tiek pridėti, kad jo nuomonei visi 
pritarė, tečiau visgi ši nedėldienį neikunijo sumanymo. 
Gi pradėtas darbas ėjo savuoju keliu ir dviem savai
tėm nepraslinkus, jau dr-ja glaudė visus moksleivius 
savo prieglobstin.

Kadangi moksleiviai daugiausiai rupiuos lietuviu 
kalba ir raštija, todėl ir draugiją pakrikštijo Literatū
riška Draugija Lietuvių Valparaiso Universiteto.

Draugijos mieriai, trumpai sakant, tautiškai moks
liški: a) Pažinti savąją, prigimtą kalbą, šalies-tėvynės 
historiją; b) agituoti jaunuomenę prie mokslo vietinėn 
mokyklon, užlaikyti oficiales lietuvių kalbos pamokas. 
Jei to negalima padaryti, tai nors privatines lietuvių 
kalbos lekcijas; c) versti veikalus iš svetimų kalbų bei 
rašyti originalus. Štai ir svarbiausi draugijos mieriai.

Iš Washington© apturėta 
žinia, kad kongreso imigra- 
cijinė komisija išnaujo to
mis dienomis pradėjus de
batus kas link sumanymo 
— neįleisti šion šalin imi
grantų analfabetų, ty. ne
mokančių skaityti ir rašyti. 
Visoms lietuvių organizaci
joms patariama siųsti prieš 
tą sumanymą protestus. 
Protestus galima siųsti sa
vo distrikto kongresmanų 
vardu.

Texaso valstijoj nuo 
smarkaus lietaus išsilieju
sios upės Brazos ir Colora
do. Apie tai plačiau rašoma 
Amerikos žiniose. Bet šio 
trečiadienio (seredos) tele- 
gramais pranešama štai ko
kie galutini nuostoliai: Nuo 
upių išsiliejimo potvinyj 
žuvę 230 žmonių, tarp ku
rių butą didesnė dalis nige- 
rių. Keturis tūkstančius 
ketvirtainių mylių sausu
mos vanduo užliejęs. Nuo
stolių padaryta 100 milijo
nų dolerių vertės. 25 mies
tai, miesteliai ir kaimai nu- 
plauta-sunaikinta. 38 kiti 
miesteliai ir vietovės užlie
ta. Pagaliau pažymima, kad 
žuvusių žmonių tikras skait
lius dar nesužinota, nes kas
dien atrandama vis nauji 
lavonai nusekant vandeniui.

New Yorke prasidėjus by
la kun. Hans Schmidto, ku
ris, kaip žinoma, taip žvė
riškai nužudęs savo numylė
tinę Anna Aumulley. 
Schmidtc apgynėjai jį gins 
pasiremdami jo “beproty
be”.

Nusinuodijo mėsa. Kordo
bos apylinkėje, Hispanijoj, 
sugedusią mėsą valgant 
užsinuodijo suvirs 100 
žmonių. Keliolika jų mi
rę. Seną mėsą, ypač kiau
lieną, pavojinga valgyti.

Politikiniai judėjimai. 
Irlandijos mieste Dubline 
streikuojanti darbininkai 
susitvėrę ginkluotan burin 
ir lavinasi ginklų vartoji
me. Jie savo tą “mokslą” 
maną panaudoti prieš Ir
landijos autonomiją| jei 
gimtų ten civilis karas. Gi 
Dublino darbininkų vado
vas Larkin, nesenai paleis
tas iš kalėjimo, trankosi 
po Londono priemiesčius ir 
kursto darbininkus gink
luotes prieš dabartinę An
glijos kapitalistinę valdžią.

Uždrausta šokis. Vokieti
jos kaizeris specialiu įsaky
mu uždraudė savo armijos 
oficieriams ir kareiviams 
šokti nemorali šokį vardu 
“tango”. Šis šokis visur ne
gali prigyti, nes visur aš
triai persekiojamas.

Mirė statistikas. Paryžiu
je pasimiręs žymus sta
tistikas ir Francijos diplo
matas, Ed. Lockroy. Kitados 
jis buvo švietimo ir jūrinin
kystės ministeriu. Turėjo 
74 metus.

Iš Meksiko vėliausiai pra
nešama: Konstitucionalistų 
vadu, gen. Carranza ir gen. 
Villa, ant galo susivaidiju
siu. Seniau gen. Villa buvo 
gen. Carranza pavaldiniu, 
bet šiais laikais atsisakė to- 
kiuo budu, kuomet jam lai
mingai pasisekė paimti Ju
arez ir Chihuahua. Gen. Vil
la todėl pasiskelbė šiauri-' 
niame Meksike diktatoriu
mi ir neprigulmingu valdo
vu. Kadangi ant Meksiko 
sostinės tykoja zapatistai, 
Huerta savo šeimyną iš sos
tinės išsiuntęs atvangesnėn 
vieton, gi pats nusprendęs 
su savo visa valdžia persi
kelti į miestą Igualą, Guer
rero provincijoje ir ten iki 
pat galui laikyties. Jo ar
mijos likučiai, girdima, 
kraustosi Į Suv. Valstijų pa
sienius, kur lengviau busią 
jai pasislėpti užėjus 
kokiai nelaimei.

Kriminale sekta.
Kuba valdžia, suneganduo- 
ta tankiuoju baltų vaikų 
žuvimu, tarp nigerių suse
kė plačiai išsišakojusią sek
tą vardu “Voodoo”, kurios 
priešakyj stovinti burtinin
kai. Toji sekta žudo baltus 
kūdikius ir anų kraują pa
naudoja gydymo ir burtų 
tikslams. Kadangi tie sek
tantai turi plačią

kas juos apsau- 
bausmių, 
dalyką

Hindusai straikuoja. Dur
bane, Anglijos kolionijoj, 
Afrikoj, hindusai vis dar 
straikuoja ir pastaraisiais 
laikais neužsilaiko ramiai. 
Tankiai pasitaiko jų su ka
riuomene ir policija kruvi
ni susirėmimai, kurių metu 
darbininkai žudomi it žiur
kes.

Brukselyj vienas socialis-| ----------- —
tas įsiveržęs vienon klebo- į Naujas šautuvas. Nesenai 
nijon ir pašovęs kunigą, ku-1 išrasta ir pavesta Anglijos 
ris buvo atsisakęs į kapus 
lydėti vieną jų mirusį 
“draugą”. Kunigas sunkiai 
sužeistas. Kaip kunigo, taip 
ir žmogžudžio pavardės nėra..... ..
žinomos. • svirių.

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

Prieš Šventes

IŠPARDAVIMAS
Rakandų, kaurų ir Pečių.

Pinigais ar
Štai keletas

lengvu išmokėjimo, 
musų atpiginti daiktų, 

ateik ir pamatyk.
Šitie dideli sudedamieji ratukai 

susideda iškarto. Stora guma aptrauk
ti ir gerai iš plieno padaryti tekiniai, 
$10.00 vertybės, tiktai dabar už

$7.45.
Šis pečiukas apšildys du kaniba- 

Į rili kietom ar minkštom anglim, 
kelinotas, tik dabar už

1 $3.98.
Šis kerosininis pečiukas apšildys vie
ną didelį kambarį, tik dabar už

$1.98.
ąžuolinis vidų r kai n ba r i o 

kojom ir vidurio leu- 
už
99c.

su dvigubomtvirta ąžuoline šėpa
durim ir 2 staleliais, apačioje t 
išpjaustvta, specialiai už

$9.95.
Ši didelė skurinė kanapa, storai ąžuo
lu išdirbta, su dvigubom plieninėm 
sprendžinom, tiktai dabar už

$9.45.

TIKTA1 
$1.50 Už Du Laikraščiu.

Ar Ski lki Kada Laikraštį ‘'LIETUVA?” 

Gal nežinai kur ja gauti?

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

Ra lyk adresu:

A. OLSZEWSKI, 
3252 $o. Halstad St, CHICAGO, ILL

Kas prisius “Vaidylos” 
redakcijai $1.50, tas gaus 
ant čielų metų “Keleivi” 
ir naujų menesiui laikrašti 
“Vaidy ų”

1919 South

Didžiausias Pasirimimas. — Žemiausios KAINOS.
VYRAMS:— sliperiai, batai, kaloš: 

aulai
MOTERIMS:— Sliperiai, batui, kalo- 

šai, aulai žemi bei augs. 
MERGAITĖMS:- Sliperiai, batai, ka- 

lošai, aulai.
BERNAIČIAMS:— Gobi 
batai, kalošai. sliperiai, 
tai, aulai. ,
VAIKAMS:— Šilti bateliui 
dailus žemi bei augšti batai, 
sliperiai, kaloSai.

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

Tiktai vieną kartą tebus garsįnta.

T

NN

M

$1.800 į
Kas norite turėti tą naują ir pilių namą, kreipki ties prie musų. 
Dabar galite nupūki! su mažu pinigu. Lietuviu apgyventa 
arti naujos parapijos. Sutinkame ant visokių išlvgų. Tie 
namai randasi ant 45 PI. tarp Western avė. ir Rockwell gat.

New City Savings Bank
SAVININKAI.

4601 S. Ashland Ave., Chicago, Ill.
BBS

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

5252-54 So. Morga-n St. Chicago, Ill 
Telephone Varde 6683

■ - . . . .. , -f.-1--N. I.
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godone,45

visokie

v.

išradimai ūkininko

Fr. Hauba. Rašt.

šV.

J.

J.

K.

P.

ANT PARDAVIMO,

sv.

Ežerkis

Moters laiškas.
atsišaukyte.111.

Be-

(50-1-2)

A. 1’.

Mineli.iš

lin

J.

J.

S.

NUSISAMDYK AUTOMOBILIUS

535

ir Lie-

atsi-

labai geroj ap- 
lietuvių Grand

norėčiau ji surasti; kas jį 
pats te atsišaukia aut šio

už 6'4
atneša

ima DIVIZI-
T0WN OP

ateities.
614 mc-

smagiai 
draugiš-

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

78 
Frank 
R. F.

atsilankyti į ši- 
gražiai praleisti 
centais sušelpti 
kiekvienas gali 
knygas ir lai-

ant pirmo morgičaius (Mori
su peržiūrėjimu visų popie-

nc-
Ap-
So.
In-

iš-
na-

Bonkiškės 
šiuo adresu: 
Szcwclis.

Detroit,

Paeina iš Kauno, 
pav. Švėkšnos par. soda An- 
Girdojau gyveno Chicago je 

ar kas kits Juos žiniąs to at- 
ant šio antrašo, nes turiu

rei-
P-

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JURGIO

pirmin., 
Avė., 
J.

lietuviai kaip ir toli- 
turėtų

smagiai,

yra visi 
ta. Prie 
mai, kur 
atsišauks 
pigiausia.

C. T. Ai M- Co.
St., Chicago, III.

per laišką po adresu: 
P.

Pradžia 7
Nedėliojo Freiheit Turner
S. Halsted St. Pradžia 5

Pradžia 6:30 vai. vak. 
augščiau. Scenoje stuto 
M. D. puiku teatralių-

Paieškau savo draugo Jono Stulgai- 
čio; paeina iš Suvalkų gub., Naumies- 

Gclgau- 
kuimo.

vak.
3421

čio pav., Plokščių valsčiaus, 
diškių parapijos, 
Prašau atsišaukti

Juozas 
70 Kaier St.

John Smith
3813 S. Kcdzie Av. Chicago, 111.

lu care of
G.

626 Federal

ADMINISTRACIJA LIET. TEATRAI 
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA ŠV.

ir Lie- 
šios Drau- 
yra geriau- 
pinigų, 
seniausia

yra 
yra

Antanas Laškus
2024 W. 23rd St. Chicago, 111.

Mass. Meldžiu

Paieškau Vaclovo Patkausko Kauno 
gub. Punavežio pavietes Biržių par. 
kaimo Ripeikiu 4 metai atgal gyve
no So. Boston,
šąukti ant adreso: 
216 Jefferson St. Newark,

žin0 Illiuois. 
ant-

16

Nauji Išradimai
Naudingi pramanymai, įvairiausi visokių 

daiktų pagerinimai, lengvi budai pačiam 
visokių daiktų pasigaminti, 
žmonių sumanumo prajovei.

Kaip išradimai sumažino 
ūkininko darbą.

Kokius tik žmonės dar
bus atlieka visur jie pasi
gauna mašinų. Mašinos tie- 
siog netikėtinai sumažina 
žmonių darbą. Labai palen
gvino
darbą. Štai yra išrokuota, 
kad jei žmonėms be mašinų 
reikėtų rankomis nubrauky
ti kornus nuo varpų Suvie
nytose Valstijose, tai visi 
šios valstybės žmonės turė
tų dirbti šimtą dienų kas
met vien tik tam darbui.

Vienas mokslo vyras iš- 
rokavo, kad šiais laikais 
užauginti vieną bušeli kvie
čių tereikia tiktai dešimties 
miliutų darbo, o 50 metų 
atgal ėmė 3 valandas darbo.

Dabartės užauginti buše
li kornų ima 41 minutą dar
bo, o anuomet 4 valandas 
darbo.
. • Šimtas metų atgal 74 gy
ventojų vertėsi ukiu. Da
bartės vienas trečdalis gy
ventojų dirba ant farmų ir 
išgali išmaitinti visus ša
lies gyventojus ir daug ja
vų išgabenama į užsieni.

O visa tai dedasi ačiū iš
radimams visokių ūkio ma
šinų.

KATAL AS

*■ 
į*

sukilimas.
žinia, kad

Nenusisekęs
Tokio apturėta 
ant salos Formoza susekta 
platus suokalbis prieš ten 
gyvenančius japonus. For- 
mozos gyventojai buvo su
manę sudaryti 100 tūkstan
čiu armiją, užpulti japonus, 
juos visus staiga išskersti ir 
pagaliau salą pavesti Chini- 
jai. Suokalbis tečiau laiku 
susekta ir viskas sukone- 
veikta.

Geležinkeliečių straikas.
Aplink 20.000 angleka- 

sių pietinėj Valijoj neteko 
darbo, kuomet ant geležin
kelio linijos Great Wes- 

mašinis- 
užstoda-

toru sustraikavo 
tai ir ptčkuriai, 
mi vieną savo draugą, pra
šalintą iš darbo. Prekinis 
j udė j imas sulaiky tas.

Nemano pasitraukti. Bul
garijos caras Ferdinandas, 
apie kuri seniau buvo rašo
ma, kad jis nuo sosto ma
nys pasitraukti, visai ne
mąstąs tai daryti ir tiems 
gandams užginąs.

Šių laikų duona yra 
baltesnė.

Kas nežino, kokie malu-1 
nai Lietuvoj. Ten girnos, 
kaip žinoma, yra akmeninės. 
Kiekvienas supranta, kad 
akmuo, trindamasis į vie
nas kitą dila. O kur tos dul
kės dingsta? Suprantama, 
patenka į miltus. Tą matė 
žmonės. Vyrai, turintieji 
gerus smegenis, ėmė galvoti, 
kaip čia išradus geresnes 
girnas. Ir štai 1875 m. F. 
Wegman, vokiško kilimo, 
Amerikoj išrado naują ma
limo būdą. Dabartės grudai 
malami plieno arba porcc- 
lino volais. Ačiū tam išradi
mui gaunama daugiau mil
tų iš bušelio grudų ir mil
tai yra baltesni.

Koks vyras turi šimtus 
patentų.

Vienas Amerikos vyras 
išrado tiek daug Įvairių 
naudingų dalykų, kad rei
kėtų keliu lapų vien išvar
dijimui visų. Tai yra Tho
mas Aiva Edison. “Katali
ke” jau buvo ilgas straips
nis apie tą nuostabų vyrą, 
šios gadynės raganių. Vė
liau aprašinėsime trumpai 
apie jo indomesnius išradi
mus.
Kas išrado miegamuosius 

vagonus.
Dažnai traukiniu prisiei

nu važiuoti dienas ir naktis. 
Pasirodė reikalinga miega
mųjų vagonų. 1856 metais 
buvo pirmas mėginimas pa
statyti miegamąjį vagoną, 

nebuvo patogus. 
Pullman pastatė 

naujo

Su džiaugsmu apgarsina
me p-nios Adela Polak laiš
ką , nok'^rpaaiškmTF'veil<ifi^‘ 
musų vaisto. “Man malonu 
jums parašyti, kad po kelių 
bandymų atradau, kad Tri
ner’s American Elixir of 
Bitter Wine stojo nuolati
niu musų namų vaistu. Jis 
yra gardus ir daro gerą a- 
petitą. Pilvo negalėse jis y- 
ra labai geras vaistas. Aš 
ji visuomet patariu vartoti 
savo draugams. Su pagarba, 
Adela Polak, Laibach”. 
Triner’s American Elixir 
of Bitter Wine ištikro turi 
malonų, gardų skoni ir jis 
patartinas vaistas pilvo li
gose, sukietėjime ir kituo
se pilvo trukdėsiuose; taigi 
apetito nete.kus ir nusilp- 
nėjus. Aptiekosc. Jos. Tri
ner,. 1333-39 So. Ashland 
avė., Chicago, Ill. Strėnų 
skaudėjimus, reumatines ir 
neuralgilics negales urnai 
palengvina Triner’s Lini
ment.

Bet tie 
1863 m. 
vagoną sulyg savo 
pieno ir tie vagonai dabar
tės vartojama šioj šalyj 
ant visų geležinkelių. Tas, 
pat vyras išrado būdą ap- j 
dirbti vagonų platformas, 
kad but galima be pavojaus 
pereiti iš vieno vagono ki-j 
tan.

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. Kabiuose ir rniš- 
keliouse randama kvepian
čios inedikalės žolės ir šak
nis, kurias apsukrus chemi
kai sujungia su vynu į Tri
ner’s American Elexir of 
Bitter Wine, gerai žinoma 
šeimininė gyduolė. Tą pa
rodo Tri nerio 
lendorius 1914 
siuntinėjamo 
siųsk adresu
1333-39 So. Ashland avė. 
Chicago, Ill.

50—51.

sieninis ką- 
metanis. Iš
gavę 10c.; 
Jos Triner,

(Advt.).

DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA 
MARTINO. ■- 

Petr. Andrijauskas, pirm.,
918 — 33rd St.

Juoz. Szidlauskio vice-prez. 
948 W. 35 Place

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

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

Mart. Kadzievskis, Kas. 
2118 W. 20tb St.

REŽISIERIUS TEATRU, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMNISTRACIJA DB-STfiS 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.
Laukis, Pirmininkas, 
425 S. Grant St.
Ažis Pagelbininkas, 
130 Stanton St. 
Kučinskas, Fin. Rašt., 

141 Park Ave.
Aceviče, Raštin, Prot. 

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

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

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS 
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, I’A. 
Adomas Cikanauskas, Pirmsėdis. 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

Lee Park Ave. 
Zatautis, Kasierius, 
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. 

Beu. Butkus, Pirm. 
840 W. — St. 

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

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

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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-prcziden., 

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

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

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

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

386 New Grove St.

KAREIVIO K. WILKES 
BABRE, PA.

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

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

J. Daužys, Kasierius, 
18 N. Meade St.

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

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

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS. 

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

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 b-' 33rd 8t.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DLDŽ.
L. KUNIG VYTAUTO, 

JA RAITELIU ANT 
LAKE.

Jonas Klimas, 
1853 W. 

Vincas Petkeviče,

Pirmsėdis.
St., 
Pagalbininkas 

4403 S. Honoie St.
V. Szarkz, Prot. Rašt.

4540 So. Honors St.,
Jonas Barkauskis, lin Sekret. 

4638 So. Wood St.
Jasulaitis, Kasierius.

4514 So. Paulina St., 
Trakšolis, Gvardijos Generolas.

4557 S. Hermitage Ave.
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 
JONO KRIKŠTYTOJO.

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

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

Jurgis Sereika, Prot. Rašt.
3221 Illiuois Court.

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

841 W. 33rd St.,

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARBE, 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. Meado Str.,

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str.,

Win. Mautvila, Maršalka. 
192 Almond lane

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

Kaz, Vaškevičius, 
184 New York 

Newark, N.
M. Akialis, Išdininkas,

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius,
261 Broadway, >, ,

So. Boston, Mass.
J. Jauušaitįs, Iždo, glob.,

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

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

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKIT PINIGUS!

"Keistuto" Paskuti jimo ir Buda- 
lojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

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

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

Todėl kviečiame Lietuvius 
tuvaitės prisirašyti prie 
gijos (Spulkos), nes tai 
sis budus del suččdijimo

Ši Dr-ja (Spulka) yra
visų lietuviškų Spulkų Chicagojc.

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

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

8u godone,
Ben. Butkus, Prezidentas

J. P. Ewaldas, Sekretorius, 
3217 Emerald Ave.

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

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

"Lietuva" Paskoliuijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

40 Serija prasidėjo Utarninke Lap
kričio (Nov.) 4 - 1013. Susirinkimai at- 
sibuua kas Utarniukas 8tą vai. va
kare Dom. šemaičio svetainėje, Ko. 
Union St., kampas 18tos gatvęs.

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

Todėl kviečiame Lietuvius 
tuvaitės priirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) y- 
ra po priežiūra valstijo. Illinois ir Chicago. Duris atsidarys 5 
yra vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo 
Narių 
gage) 
rų.

Su
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.

Tėmikįt Nariai!
Dr-ste. Šv. Stanislovo V. ir Kauk. 

Laikis savo priešmetini Susirinkimą 
Nedeloj 14 d. gruodžio 1-ma Valanda 
po pietų šv. Kryžiaus. Parapijos sve
tainėj aut 46 ir Wood gatves ir kiek
vienas privalo pribūti ant virš minėtos 
dienos nes bus skirtinas naujos ad
ministracijos ir kurie nėra užsimokė
ję posmertiue už mirusį draugą, Jo
ną Bagdoną ir daug kitu apsvarsty
mu. -

S. L. A. 36 kuopos metinis 
susirinkimas.

Gruodžio 14 dieną 1913. Susvieniji- 
ino Lietuvių Amerikoje 36 kuopa at
liks savo metinį mitingą "Aušros" 
svetainėje, 3149 8. Halsted St. Pra
džia 1 vai. po piet. Bus rinkiniai nau
jos valdybos.

Norintis įstoti į S. L. A. kviečiami 
atsilankyti į šitą mitinga. S. L. A. 
moka $6.00 į savaitę pašalpos ligoje 
ir posmertines $150, $300 2600 ir
$1000.

Kas velyja savo šeimynai ir sau ge
ro, tas turi prigulėti į susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje; bus nuo visokių 
nelaimų apsaugotas.

S. L. A. 36 kuopos Valdyba,

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. 
Mcldažio 2242-44 W. 23rd Place, 
West Side. Lošimas prasidės 7:00 
vai. vak. Įžanga 35e. 50c. 75c.

"Užburti Turtai" yra melodrama, 
kokios dar nebuvo Chicagoje vaidin
ta, čia atsižymi zakristijonas ir kar- 
čiaininkas kuruodu aut viens kito la
bai šnairuoju už turtus kurių nori 
rasti, bet neranda. Taipgi perstato
ma kaip smulklininkas savo sūnų iš 
kureivijos išluosuoja ir už jo sūnų 
kitas beturtis berniokas atitarnauja. 
Daug sveiko juoko, ir gailestingu 
scenų. Juo labiau veikalas bus įdo
mus kad "Dramos” artistai puikiai- 
gyvai atvaidins. 1*0 vaidinimui 
šokiai ir žaismės. Kviečia visus at
silankyti ir pasigerėti lošimu.

(49-50) Komitetas.

2 KONCERTU 
2-Ras IB 3-čIAS

Parengtų Orchestros "Lietuvos 
no" atsibus Subatoj ir Nodčlioj, Dec.
14 ir 14, 1913 m. Sub. M. Mcldažio 
Svct. 2242 West 23rd PI., 
vai. 
Hali
vai. vak. Tikietai 25c., 35c. ir 50c.

Minėtieji Koncertai yra parengti 
"Lietuvos Beno". Jųjų Negalima ly
ginti su teatrais, arba kitokiomis zo- 
bovomis. Orchestra grajys puikiau
sias meliodijas, tai yra:o erturas 
potpurius ir kitokias klasiškas solas. 
Mylintieji muziką turės proga išgirs
ti gražių muzikališkų mcliodijų. Guo- 
dotina Publika yra kviečiama atsi
lankyti kuoskaitlingiausia; kviečiama 
kiekvienas lietuvis ar lietuvaitė, se
nas ar jaunas, o labiausia kviečiama 
draugijų atstovai kuriems daugiusia 
apeina žinoti dabartini "Lietuvos Be
no" Muzikantų judėjimą. Minėto Be
no dirigentas J. Jakaitis yra pabaigęs 
konservatoriją Krokuvos mieste, Aus
trijoje, Su pagarba kviečia

Koncerto Komitetas.

Didelis Teatras, Prakalbos ir Dekle- 
macijos. 

Naudai viešo knygyno 
Parengtas Suvienytų Draugijų 

dėl. Gruodžio (Dec.), 14 1913 m. 
veizdos Dievo Par. Svct. 18-ta ir 
Union St.
žangu 25c ir 
28-ta kp. T. 
ką veikalą.

Aplinkiniai 
niosni būtinai 
tą vakarą,
liuosą laiką ir savo 
Viešą Knygyną, kur 
ateiti ir pasiskaityti 
kraščius dovanai. Paremkite šitą pra
kilnų ir gerą darbų, broliai ir sese
rys. KOMITETAS.

Iškilmingas Teatras ant West Side.
Jaunų Lietuvių Lavinimosi Klubas 

stuto scenoje keturių veiksmų dra
mą "Valkatą".

Loš visiems žinomas Lietuvių Jau
nimo- Ratelis.

Lošimas atsiliks uedčlioj gruodžio 
(Dec.), 21 dieną, 1913 m. M. Melda- 
žio svetainėje, 2242-44 W.

perstatymas prasidės 7 vai.

23rd PI., 
v. vak. 
vakare.

KAM RUPI PINIGU SAUGUMAS
TEGUL PASIDEDA

State Bank of Chicago
(Vidunaiestyj).

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

KETURI MILIJONAI DOLERIŲ
35 000 žmonię 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. Sukatomis
iki 12 vai. pietų.

įžanga 25c ir augščiau ypatai.
Kviečiame kuoskaitlingiausia jaunus 

ir senus, didelius ir mažus atsilanky
ti. Galėsite smagiai praleisti vakarą. 
"Valkatą" yra vienas iš juokingiau
sių perstatymų. Kas atsilankysite, 
notversite juokais ir nesigailėsite, 
šitas teatras yra naudingas daiktas 
kiekvienam pamatyti. Ateik ir sa
vo draugus atsivesk. Nepraleisk pro
gos, nes gailėsies. Prie to dar padai
nuota bus keletas linksmų advento 
dainelę, kurios palinksmins susirin- 
dainclų, kurios pasilinksmins susirin
kusių širdis. Parėję namo galėsite 
pasibučiavę saldžiai miegoti.

KOMITETAS.

Paieškau pusbrolio Viktoriaus Laba
nausko paeina iš Vilniaus gub. Tra
ku pav. Valkininku par. Vergekiemio 
sodž. Rugpiučio m. gyveno Chicago, 
Ill. ’ Aš Juozapas Matulevičc gavau 
laišką iš Lietuvos nuo motynos, yra 
svarbi žinia, todėl prašau paties ar 
kas kitas žinos malones pranešti šiuo 
adresu.

Juozaphs Matulevičie
3116 R. St. So. Oinuha, Neb*.

(50)

.. NEPAMIRŠK ATLANKYTI ..
5-tąs Didelį Gražų Balių parengtą 

Alpine Draugiško Paš. Kliubo Mel- 
dažio Svetainėj 2242 W. 23rd. Place 
Subatos vak., Gruodžio, (Dec.), 27 
1913 m. pradžia 8 y. vak. P. 
Ork. Tikictas 25c.

Atsilankykite skaitlingai, o 
praleisite vakarą ir gražai 
kai pasilinksminsite.

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalingas: vaikinas, kuris norėtų 

išsimokinti fotografiško amato. Išmo
kinsiu lengvas ir greitai. Norintieji 
mokintis atsišaukitčs. Į

I’etro Konrado, Photographią. 
(Conrad Studio).

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

PARDAVIMUI.
Parsiduoda namai su saliunų ir 

laisniu labai geroj vietoj, lietuvių ap- 
gyventoj. Namai turi du gyvenimu 
ir butą prie saliuuo; randasi ant 
kampo. Rendos neša $90 į mėnesį. 
Saliuno visi intaisymai kuopuikiausi. 
Viskas geroj tvarkoj. Saliunas at
neša didelį pelną, šitie namai su ga
liūnu . 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, III.

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

Kas nori pirkti tai
TANANEVIO SAVINGS BANK 

3249-53 S. Morgan St. Chicago, Hl.
I___ ______ ■._______ __________________Reikalingas barbens mokąs lietuvis-; _ _ ., . , ............. .... . ‘ 1_i. I Parsiduoda groserue, J258 b. Morkai, lenkiškai ir angliškai. Dirbti tu- ... .. . . ...’ , ... ... :gan btr., biznis gerai eina, lietuviųres seredoms, petnyciomis, subatonns 7 , .... . 3 , ir lenkų apgyventa vieta. Intaisymaiir nedelionus is ryto. Kreiptis adre-Į 

su:

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

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

(48-9-50)

nauji. Viskas gerai sutaisy
to yra ir gyvenimas, 4 nu
gali tilpt gera šeimyna. Kas 
pirmutinis, tam parduosiu 

Pardavimo priežastis — 
turiu išvažiuot iš Chicagos, nes ma
no šeimyna serga. Meldžiu atsišauk
ti sekančiai adresu:
3258 S. Morgan St. Chicago, HI.

Paieškau savo brolio Onufro Laiš
kaus paeinančio iš Krakių par. so
džiaus Radviliškio pav. ir gub. Kau
no. Pribuvau i Ameriką sąvaitė at
gal ir 
ar jis 
rašo:

Parduoda labai pigiai — Saliuua aut 
I kertes. Netoli nuo fabriko. Remia y- 
ra pigi, saliunas, svetaini ir rūmai, 
$40.00. Lietuvių apgyventa vieta. 
Turiu išvažuoti i kitą miestą ši mene
sį. Laisuis tiktai $600.00 į metus.

F. Kampiekas,
1501 Wentworth Av. Chicago Heights,

Paieškau Paulinos Puplesaitės ir A- 
loksandro Puplcso.
raseinių
zuolija.
jis pats
sišaukia
svarbų reikalą.

Juozas Puplcšis
712 W. 17th St. Chicago.

(50-1)

Paieškau sau tinkamo darbo; esu ge
rai išsilavinęs bučerystčs ir groccrys- 
tės krautuvėje. Kalbu Lietuviškai 
Lenkiškai ir Angliškai. Jaigu kum iš 
Lietuvių Krautuvinin bučiau 
kalingas meldžiu atsišaukti į 
TANANEVICIAUS BANKA.

Paieškau savo dėdžių Frano, Mateu- 
šo ir Jono Didžiulių, 
no gub. 
mo 
jie 
čiu

Paeina iš Kau-
Raudondvario valsčiaus, kai- 

Bernatoniai. Kub juos žinot, ar 
patįs, meldžiame pranešti sekan- 
adresu

Vincus Marcikevičius
McBain St. Fort William, Out.

Canada.

J.

Mes turimo ant pardavimo trjs 
kriaučių šapas, visos darančios gera 
biznį. Vieta apgyventu Lietuvių ir 
lenkų; parsiduoda visos trįs pigiai 
viena Ind. Harbor., Viena Gary, Ind., 
Viena Hammond, Ind. Norintis pirk
ti atsišaukti

Parsiduoda viešbutis (boarding house) 
\r restoranas, 29 kambariai. Labai 
geras biznis. Savininkas turi parduo
ti del ligos. Kreipkitės adresu:

H. M. Pirak.
2409 S. Oakley Av. ' Chicago.

(50-1-2)

Parsiduoda dvieji naujai pastatyti, 
mediniai namai, po 6 kambarius .E- 
loktros šviesa. Augštu rusiu (skiepu) 
Greta lietuvių Vienuolyno: 7010-7038 
Clermont Ave. Kaina $1.800.

Pardavėjo adresas:
New City Savings Bank 

4601 S. Ashland Av. Chicago, 111.

NUO

W. Z AWLEWICZ
3237 AUBURN AVE., 
Telephone Yards 2220

ant Vestuvių, Krikštynų l’agrabu 
ir t. t. Per daug metu užsiimu su 
rauduvojimu automobiliu. Užlaikau 
geriausius automobilius. Atsargus 
važiavimus. Reikalui atsitikus 
kreipkis prie manes, o aš goriau
siai užganėdinsiu dieua ir nukti. 
Prekes žemiausias.
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