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Meksike nėra atmainos.
Kaizeris ignoruojamas. 
Prez. Wilsono pienai.

Nobelio dovanos.
HUERTA DIKTATO- 

RIAUJA.
Meksiko kongresas jį to

liau paliko prezidentu.
Meksike tik vieni juokai 

krečiama. Šio mėnesio 9 d. 
Meksiko kongresas pasku
tinius Meksiko prezidento 
rinkimus pripažino nelega
liais ir Huertą ir toliau pa
liko laikinu Meksiko pre
zidentu. Sekančius prezi
dento rinkimus tas pat 
kongresas nuskyrė i liepos 
5 d. ateinančiu metu, nes, 
girdi, iki tam laikui Mek
sike visokie judėjimai tu
rėsią nurimti.

Aišku dabar, kad Huer
ta nemanąs pasitraukti iš 
užimamos vietos ir Suvie
nytu Valstiją prezidento 
Wilsono visus reikalavi
mus ignoruojąs. Tuo tarpu 
Meksike banditizmas nuo
lat vis didinasi ir Suv. 
Valstijos nemano įsimaišy
ti. Jos į Meksiko reikalus 
neįsimaišo ii’ to daryti ne
leidžia Europos valsty
bėms, kurioms pagaliau 
pritrunka jau ir kantry
bės.

Tomis dienomis revo- 
liucionistai (jie patįs save 
vadina konstitueionalistais) 
atėmę iš federalist!! mies
tą Tampico, kur randasi 
svarbus uostas, gulintis ne
tolios Vera Cruz. Revoliu- 
cionistai apgulę miestą, tu
rėdami 8.000 kariuomenės. 
Per porą dieną miestas 
bombarduota. Kadangi ten 
federalistą butą mažo 
skaitliaus, tai jie gražumu 
iš miesto pasitraukę ir tuo 
budu daug savąją ir mies
to gyventojus išgelbėję nuo 
pražūties. Kovos metu uos
te stovėjo vienas Suv. Val
stiją karo laivas ir keli eu
ropiniai. Kuomet imta ap
šaudyti miestas, Anglijos ir 
Vokietijos šarvuočią ko
mendantai norėję išsodinti 
savo jurininkus, bet to ne
leidęs daryti Suv. Valstiją 
laivo komendantas, nes 
tuo keliu butu buvus per
žengta Monroe doktrina: 
‘ ‘Amerika amerikiečiams ’ 
Del tos “doktrinos” lei
džiama todėl žudyti svetim- 
žemiai. Bus amerikiečiams 
tariamoji doktrina puiki, 
kuomet Europos valsty
bės be jokio pasiklausimo 
pradės savarankiai tvarky
ti Meksiko reikalus.

Meksiko sostinės Mexico 
City padėjimas esąs ap
verktinas. Pirmiau buvo 
paskelbta, kad revliucionis- 
tu vadai, gen. Villa su gen. 
Carranza, susivaidijusiu. 
Huertai iš to buvę džiaugs
mo. Bet paskui paaiškėjo, 
kad toji žinia — tikras pra
simanymas. Federalistą ar
mijos eilės retinasi. Karei
viai, ilgas laikas negauda
mi mokesčiu, būriais pabė
ga revoliucionistą pusėn. 
Sostinė iš visą pu
sią apsiausta revoliuci- 
miistais ir atskirta nuo pa
saulio. Tik vienas laisvas 
kelias ir susinėsimas pali
kęs į Vera Cruz. Bet ir šis 
susinešimas neužilgo turės 
tekti revoliucionistams. Ir 
kas bus paskiau?

Kadangi Huertai labai 
reikalingi pinigai, tai jis 
ant prieinamą sau pramo
nininku ir šiaip pasiturin
čią gyventoją užkrovęs di
delius mokesčius. Nenorin
tiems mokėti konfiskuoja
ma turtai, visas mantas. 
Net kongreso atstovams ir 
valdininkams neišmokama 
algos.

Suv. Valstiją politiką ra
teliuose pasklydęs gandas, 
kad Europos valstybės ne
sančios užganėdintos Wa- 
shingtono valdžios pasielgi- 

Jmais ir jos pradėsią kovą 
j priešai, būtent, palaikysią 
Huerto prezidentystę.

Kaip pasirodo, prez. Wil
son labai suklydo, kad se
niau nepatvirtino Huerto 
valdžios. Tą klaidą atitai
syti dabar sunku ir beveik 
negalima, nes daug nuken
tėtą Suv. Valstiją autorite
tas.

KAIZERIUI DUODAMA 
VĖJO.

Socialdemokratai nori jam 
valdžią apribuoti.

Vokietijos parlamente 
trukšmas už kareivi jos pa
laidumą dar nepasibaigęs. 
Norints kaizeris 99 pulką 
iš miesto Zabern, AlzaGijo
je, prašalino, bet parlamen
to socialdemokratai atsto
vai tuomi neužganėdinti. 
Jie sumanė projektą — ap
ribuoti kaizeriui valdžią ir 
pareikalavo, idant kanclie- 
rius už kaizerio darbus bu
tą atsakantis prieš parla
mentą. Tam sumanymui 
(projektui) aštriai pasi
priešino pats kanclierius

Suvienytą Valstiją vice-admiroFs Fletcher ir jurininkai karo laivo “Louisiana” 
kurie saugoja svetimžemius Meksiko mieste Tampico nuo revoliucionistą šaudym"

Bethmann-Hollweg. Jis par-' dentas Wilson labai rimtai-$1 500 000 metinės algos! T 
lamente stačiai apreiškė,1 apsvarstinėja, kain čia ‘os sumos jis, kaipo kara-
kad tasai sumanymas “į- jam butą pasekmingiau ”ns turįs suteikti užlaiky- 
žeidžiąs” ciesorią. (pradėjus kovą su trustais. avo suaugusiems vai-

Jam pabaigus kalbą, ku-'Andai Jis su specialiu ko- karns, o ją esama net aš- 
riaja visas laikas gynė kai-' ritėtu atlankęs konferen- —Be to -aujas kar
cerio autoritetą, ' šocialde- ei-L ir anam įsakęs Sferai R-s pareikalavęs daugia” 
mokratai pas jį pareikala- ar trustą išrišimas ’^vo rūmą ūžia’ 
vo pasitraukti iš kanclierio gaUs kenkti šalies pramo- kvmui. Būdamas regentu, 
vietos. Bet šis dar aštriau nei- Komitetas apsiėmęs tai bile kaip apsieidavo, gi ka-
atkirto, kad parlamentas 
neturįs teisės to pas jį rei
kalauti, nes ne jis jį yra 
nuskyręs. Tik vienas kai
zeris kanclierį tegalįs nu
skirti ir paliuosuoti. Pas
kui dar pažymėjęs, kad val
džia neleis parlamentui kiš- 
ties į jos ir kaizerio reika
lus.

Tečįąu socialdemokratai 
visgi reikalavo konstituci
joje atmainą tame dalyke. 
Prisiėjo balsuoti. Kaizerio 
garbintojai atstovai gavo 
viršą. Paskui . paaiškino, 
kad esą negalima susiau
rinti kaizeriui autoritetas, 
nes, girdi, daug turėtą nu
kentėti (?) vokiečią tau
ta.

Socialdemokratai atsto
vai nusprendę kadir vėliau 
savo sumanymą pravesti.

NAUJI WILSONO 
PLENAI.

Jis rengiasi kovon su trus
tais.

Jam rupi ir telegrafai.
Suvienytą Valstiją prezi- nikuotas, pareikalavo

ištirti.
i Lygia dalimi preziden
tas tariasi su generaliu 
postmeisteriu ir gen. pro
kuratoriumi reikale paėmi
mo visą telegrafu į šalies 

, aidžios rankas. Postmeis- 
^eris. sakoma, tam sumany
mui esąs prielankus, bet 
prokuratorius — nenorįs 
nei klausyti apie tai.

Visgi pasirodo, kad’ prez. 
Wilson darbuojasi, turi ge
rus norus. O juk iš demo
krato ko panašaus nebuvo 
laukiama.

JIE TO NORĖJO.
Bavarijos karaliaus alga.
Bavarijos gyventojai ne

mažai pasikasys pakaušius 
susilaukę naujo karaliaus 
Liudviko III. Jie patįs ka
dangi to norėjo ir todėl ant 
nieko negali už tai rugo- 
ti. Liudvikas iki nesenai 
būdamas šalies regentu 
gaudavo algos $85.000 me
tais, bet kuomet nesenai 
parlamentas jį apšaukė 
karaliumi ir jis liko apvai- 

rabui reikia kitoniškiau 
gyventi.

Bavariečiai tai girdėda
mi tik spjaudo. Bet kas 
jiems kaltas, jei jie užsi- 
man5 turėti sau tikrą ka
ruliu.

BEILIS GALUTINAI 
LAISVAS.

Žydai nežino, kur jis 
padėti.

Caras su teisdarystės mi- 
nisteriu Ščeglovitovu nese
nai peržiūrėjęs visus Beilio 
bylos protokolus ir įsakęs 
tariamąjį žydelį paliuosuo
ti. Prieš tai žydai buvo at
siradę dideliausioj baimėj, 
bet viskas tik baime ir pa
sibaigė. Caras pasakęs, kad 
apeliacija negalinti būti.

Todėl dabar tarp izrae- 
liaus sunu gimė klausimas, 
kas su tuo “pagarsėjusiu” 
Beiliu padarius? Ar jį pa- 
siunčius į Ameriką, ar kur 
kitur. Beilio garbintojai te- 
čiau tvirtina, kad tam 
“kankiniui” Amerikos kli
matas esąs peraštrus. To- 

sau del tarp sionistą gimęs su-

manymas Beilį nugabenti į 
Palestiną ir tenai įkurt1' 
žydišką kolioniją jo vardu 
Regis, tasai sumanymas iš
mintingiausias ir Beilis Pa
lestinoj bus apšauktas j e* 
jau ne karaliumi, tai nors 
prezidentu...

Klevo policija tuo tar
pu pasigedus Beilio, . tomis 
dienomis suėmusi kokį ta: 
kitą žydą Margolisą. Nesi 
gailėta jam Spardymu ir 
per porą dienu jis valkioti 
iš vienos policijos nuova
dos kiton. Ant galo patir
ta, kad Margolis esąs Aus
trijos pavaldinis ir Kievan 
atvykęs pirklybos reika
lais. Tada jis nugabenta į 
Austrijos pasieni ir paleis
ta.

NUOLAT KOVOJAMA 
SU MOTERIMIS.

Londono policijai jau nusi
bodo toji kova.

Andai Londone suimt? 
sufragistė Silvia Pank- 
hurst, garsios sufragisčiu 
“generolo” duktė, už sa
kymą kurstančią prieš val
džia prakalbą. Suimta ke- 
’iolika ir kitą kataičią. Vi
sos baudžiamos kalėjimais.

“Generolas” Pankhurst. 
kuri nesenai iš Amerikos 
buvo sugrįžus Anelijon ir 
ten suimta, po kelią dienu 
badavimo paleista iš ka
lėjimo. Bet pirmiau turč
ius užstatvti kauciia. Pas
kui policijos nekabinama 
ii iškeliavus i Parvžiu. Tur- bos ir Filipinų namf’k-m-’
but norima kain norints j°- 
ia nusikratyti.

Parvžiui e nonia Pank- 
knrst laikraščiu renn^+n 

nii<jic:kiindšiii« Ūpą 
-ii Amerikon bu i?’11? 
v’nlni-incĮ. <?UĮ*mkiia k0’" B1’ 
^90 000 moterių “reika- 
kms”. G«1 ji savo rpP-p. 

nriskaito nrie moterių 
reikalu. Antyalo reporte
riams nažvmėjus. kad Su- 
vienvtu Valstijų moteris 
vipn^įlp-o iškovosiaučios sau 
Ivcias teises nplitikoie Ra
si. bet tik ne ponios Park
hurst metodą.

BREŠKOVSKA SUIMTA.
Mėgino iš Siberijos pa- 

sprusti.
Rusijoje teismas 1910 me

tais pasmerkė Siberijon iš
tremti žinomą revoliucio- 
nistę, senutę Katrę Breš- 
kovską. Todėl ji ištremta 
net į Kirenską, toliau Ir- 
kucko. Breškovska Rusi jo

Sekantis “KATALIKO” nume
ris išeis 24-rių pustoniu. Tai 
bus Jubiliejinis ir Kalėdini^ 

numeris.

j e plačiai žinoma vardu 
‘Rusijos revliucijos močiu

tė”.
Nesenai toji senutė nu- 

prendžiusi iš Siberijos pa
jėgti. Persirėdžiusi vyriš
kais rubais ir pasileidžiusi 
olimon kelionėn. Bet po- 
icija greitai apie tai paty- 
•č ir ją bekeliaujant suė- 
nė. Žinoma, sugrąžino at
gal.

Breškovska yra tvirtos 
’alios moteriškė, puiki re- 
roliucijinė agitatorė. 1905 

m. ji buvo aplankius Suv. 
Valstijas. Paskui jai sui?G 
žus Rusijon, suimta ir iš
tremta Siberijon.

NOBELIO DOVANOS.
Tarp kitą ir vienam ameri
kiečiui pripažinta dovana

Stokholme paskirstyte 
Nobelio dovanos atsižymė
jusiems pasaulio vyrams h; 

■l.e kokioj mokslo srityj. T 
dovanos, kiekviena po $40 
000, dalinama kas metai 
įaigu tik tam tikslui atsi 
randa tinkamą kandid”+” 
Žinoma, tos dovn-^r- j 

ka ir tikriems r < 
kams, bet tankiausiai jcr 
nuskinama turčiams ir 
didžponiams. Pa v. šieme* 
$40.000 dovana nuskirta 
Suv. Valstiją senatoriui B. 
lihu Root už jo nror?o">” 
dą kas link pasaulines ro 
mybčs. ty. kas link ker- 
panaikinimo. Girdi. r® 
daug pasitarnavęs s^in Tr,.

jai. sutaikęs dailiai S"- 
Valstijas su Janomia 
met tar" tu valstybių m 
pnp T’oąnci-v'ppįimni T

4-0. 4- O -v.-* o —o—»
NT-"“ 1'°C ĘIOpT’1-’ T‘ ’ ’ ' 

kitu ° Špk-ip

CTITNIJ* GTNKLTT~ 
J* SI.

Nesenai Chinijos -re-’ 
dentas Vuan-Shi-Kai 1—»’n‘ 
nesis i Suv. Valstijų n-a-u 
dentą Wilsoną su prašymu, 
idant š’’s nnqlHp+v 
karo Prumn c-p;n-n-’ 
"risiustu C^iniirn 
oficieriui butu pavesta 
ro laivu dirbimo priž'””- 
jimas. Admirolas Dpv-- 
mielai nuskyrė komendan
tą P. Foley. Ir tas keliau
siąs į Chiniją.

Chinija priversta gink- 
hioties. nes kas metai ii vi
sais pakraščiais apinl'šia- 
ma. Europos valstybės ten 
susivijusios sau lizdus.
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KATALIKAS

LIETUVIAI AMERIKOJE
ATHOL, MASS.

Abelnas vietos lietuvių 
F aprašymas. Beveik jau me

tai vartau “Kataliko” pus
lapius, o, apart savo, tik 
vieną žinutę tepastebėjau. 
Rodos, kad čia lyg ne
būtų nei vieno lietuvio, nei 
vieno korespondento, kuris 
galėtų šiek tiek parašyti į 
laikraščius. Bet taip čia nė
ra; kituose laikraščiuose, 
kur tik nepažvelgsi, visur 
mirga Athol, Mass., o į 
“Katlaiką” ligšiol retai ka
da užpluzdavo žinutės iš 
Athol’io. Todėl aš čia da
bar ir praminsiu Athol’io; 
naujienoms kelią į “Kata-;

1 liką”. Tiktai pirmiausiai; 
I siųsiu naujienas, taip sa-j 

kant, pamatines, kurios į 
lengvai galėtų supažindinti 
“Kataliko” skaitytojus su 
šiame miestelyje gyvenan
čiais lietuviais. Kasdieni
nius iš gyvenimo čionykščių 
lietuvių atsitikimus parašy
siu į “Kataliką” ir toliaus. 
Kaip yra kalbama vietinių 
gyventojų — lietuviai čia 
pradėjo apsigyventi prieš 
24—25 metus atgal. Šian
dien jau jų čia priskaitoma 
į 700—800 žmonių. Turi jie 
čia sutverę septynias drau
gijas (su kuopomis), kurios 
gyvuoja gan gerai.

Jų vardus čia taipgi pa
duodu :

1. Aušros Vartų Motinos 
Dievo dr-ja.

2. Lietuvos Simų ir Duk- 
terių dr-ja.

3. Šv. Onos moterių dr-ja.
4. Šv. Kaz. blaivininkų

dr-ja. ■
5. S. L. A. kuopa.
6. S. L. R.-K. A. kuopa.
7. L. S. S. kuopa
Taipgi turi jie čia tris 

krautuves: viena mėsos 
krautuvė — užlaikoma ben
drovės, antra drapanų bei 
avalų krautuvė, taipgi už
laikoma bendrovės, ir tre
čia, nesenai dar įsikūrusi, 
vyriškų aprėdalų krautuvė, 
užlaikoma P. Buzevičiaus 
privatinėse rankose. Taipgi 
čia daugumas lietuvių jau 
turi gerokai įsigavę nejudi
namojo turto. Nekurie jau 
turi net po kelis nuosavius 
namus. Apšvietimas šio 
miestelio lietuvių nelabai 
pakilęs. Žinoma, draugijos 
laikas nuo laiko surengia 
šiokius tokius pasilinksmi
nimo vakarėlius bei prakal
bas, del kurių kalbėtojai 
būva paikviečiami iš kitur. 
O šiaip iš jaunimo mažai y- 
ra tokių, kurie tikrai butų 
pamylėję apšvietę; daugiau
siai čionykštis jaunimas 
mėgsta kazyriavimą, ar 
šiaip liuosame laike susiren
ka į kokius tuščius susirin
kimus, kuriuose atsikartoja 
daugiausiai nešvarios kal
bos. Bet visgi dar negalima 
pasakyti, kad jau čia visas 
jaunimas yra nesusipratęs; 
yra keliatas vaikinų ir mer
ginų, kurie jau suprato 
šviesos ir mokslo naudingu
mą ir kiek galėdami sten
giasi silpnadvasiams paro
dyti šviesos žibintuvą. Rei
kia tikėtis, kad greitu laiku 
jie atsn ks savo tikslą, nes 
jau ir nerangesnieji prade
da suprasti šviesos naudin
gumą. Taip, čionykščiai lie- 

Į tmiai taip savęs gerame su-

tikime gyvena; jei kada ir 
atsitinka koks nesusiprati
mas, tai vis yra menknie
kis. Tai tiek šiuom kartu 
apie musų miestelio lietuvių 
gyvenimą. Baigdamas žinu
tę tariu- “Kataliko” skai
tytojai šiuom pramintu ta 
ku gaus ateityje ir daugiau 
žinučių iš Athol, Mass.

A. K. Losius.

ROCHESTER, N. Y.
Vanagaičio atsilankymas. 

Nedaug laiko praslinko nuo 
atsilankymo pas mus gerbiu 
svečių iš Didžiosios Lietu
vos, kuriuos maloniai pri
ėmėme ir gausiai sudėjome 
aukų tam svarbiam musų 
tautos reikalui, dabar ir vėl 
vietiniai lietuviai nepralei
do progos priimti pas save 
kitą svečią, ty. Mažosios 
Lietuvos atstovą ir tam da
lykui taippat sudėjo gražią 
auką.

Štai lapkr. 18 d. atsilan
kė pas mus p. J. Vanagai
tis ir laikė prakalbas pobaž- 
nytinėje svetainėje. Kalbė
tojas gražiai ir plačiai iš
dėstė visą lietuvių padėji
mą Prūsuose, kuris tai pa
dėjimas yra stačiai apverk
tinas ir reikalaujantis pa
gelbės iš mus pusės, idant 
nepaskęstų musų broliai ten 
gyvenanti© j i germanizmo 
bangose. Po kalbai vietinis 
klebonas žadino visus auko
ti tam didžiam reikalui ir 
pats išėjo rinkti aukas.

Po lOdol. aukojo paimda
mi akcijas: kun. J. Kasakai- 
tis, Aleks. Kaminskas ir 
T. M. D. 52 kuopa.

Po 1 dol. aukojo: J. Cic- 
kevičius, Ignas Malcevičia, 
K. Dubickiutė, Pranas Šū
kis, Aleks. Kaminskas.

Po 50c aukojo: Myk. Sa- 
dzevičia, Jonas Sadzevičia, 
A. Stankus, F. Palnikis, J. 
Kiekis, J. Andriukaitis, P. 
Kajeckis, Pranas Mielvičia, 
V. Danilevičia, A. Senkus, 
J Šekelis, K. Garbys, P. 
Širvinskas, Ant. Orlauckas, 
V. Butrimavičius, P. Gudi
nas, Aleks. Vėžielis, J. Šim
kūnas.

Smulkesnių aukų surink
ta 5 del.

Laikraštį “Birutę” užsi
prenumeravo vieniems me
tams 16 asmenų.

Viso aukų surinkta $101.- 
80.

Geistina butų, kad ir ki
tos vietinės dr-jos sektų T. 
M. D. 52 kuopos pavyzdį ir 
paimtų po akciją, o tekino 

i budu prisidėtų prie pakėli
mo savo brolių, tautiškai 
skurstančiųjų Mažoje Lie
tuvoje.

Garbė Rochester!© lietu
viams už jų tautinį susipra
timą ir gausias aukas taip 

' svarbiems savo tautos rei
kalams !

CLEVELAND, OHIO.
Smuklių skaičius suma

žinta. Šiame mieste nuo 22 
d. lapkričio š. m. sumažin
ta smuklių skaičius, beveik 
pusė teliko. Labai yra ma
lonus mums, lietuviams, to- 
kis pasielgimas miesto val
džios, kad uždarė daug 
smuklių ir likusiems smuk
lininkams labai uždrausta 
šventomis dienomis varyti 
biznį. Visos turi būti uždą- 

rytos; jei policija rastų 
šventą dieną saliune ge
riant, tai smuklininkas bus 
sunkiai baudžiamas. Užtai 
dabar malonu darosi, kad 
šventadieniais nebesimato 
girtų; daugumas musų bro
lių turės laiko nueiti į baž
nyčią, o parėjus iš bažny
čios bus geriausia nusitver
ti laikraštis ar kokios knin- 
gos arba gerų žaidimų vie
toj smuklėje rūgti liuesu 
laiku.

Darbai čia eina vidutiniš
kai, bet iš kitur atvažiavus 
sunku yra darbas gauti.

M. Balandis.

CREIGHTON, PA.
Iš kitur pribuvusiems 

darbas sunku gaut, čia lie
tuvių yra šešios šeimynos 
ir apie 10 pavienių asmenų. 
Darbų yra tik kasyklose ir 
dviejose stiklo dirbtuvėse. 
Anglių kasyklų čia yra ke
turios. Darbai eina, bet nau
jų darbininkų nepriima.

Lietuvis.

HARSHORNE, OKLA.
Lietuvi patiko nelaimė. 

Lapkričio 29 d. patiko bai
si nelaimė Joną Juderį. 
Dirbo kasykloj ir baisiai 
apdegė gazais. Liko nuga
bentas ligoninėn. Nelaimin
gasis paėjo iš Suv. gub.

Mainieris. 

SPRINGFIELD, ILL.
Mirė jaunas lietuvis. Lap

kričio 27 d. persiskyrė su 
šiuo svietu Juozas Vierks- 
nis. Tėvynėj paliko seną 
motiną, čia paliko tris bro
lius ir tris seseris. Nors o- 
ras buvo nemalonus, bet 
žmonių laidoti labai daug 
prisirinko. Velionis sutvė
rė Jaunučių pašelpinę dr- 
ją. Bet vargšas, nesulaukė 
dienos, kad but dr-jos iš
kilmingai laidojamas. Paė
jo iš Suv. gub., Marijampo- 
polės p.

C. J. C.

NEW KENSINGTON, PA.
Darbų mažai. Laikraščiai 

mažai teskaitoma. Su dar
bais šiame mieste gan ries
tai. Iš kitur pribuvusiems 
yra vargas darbas gauti. 
Tegu lietuviai nevažiuoja 
ieškoti čia darbo. Lietuvių 
čia nelabai daug yra. Vie
nok įstengia užlaikyti vie
ną smuklę. Lietuviai tam
sybėje tuiioja. Laikraščių 
mažai kas skaito. Švento
mis dienomis karčemos už
darytos, tai žmonės lan
džioja po slaptas smukles.

Buvo susitvėrusi dr-ja, 
bet griūva; patįs nariai nei
na į susirinkimus.

Grinorius.

KINGSTON ,PA.
Atlaidai. Šiomis dieno

mis užsibaigė pas mus 40 
valandų atlaidai. Buvo daug 
kunigų. Girdėjome iškal
bingų pamokslų. Žmonių 
daugybės lankė bažnyčią. 
Ne vienas nupuolęs gavo 
paakstinimą vesti doresnį 
gyvenimą.

SPRING VALLEY, ILL.
Gerai nusisekė fėrai. So

cialistai rengiasi pirkti ka
pines. Prieš Adventus per 
10 dienų čia buvo fėrai. 
Daiktų buvo sudovanota 
gana daug, žmonių lankėsi 
taipgi nemažai. Nemažai

c

daiktų dar liko neišleistų. 
Tad po Kalėdų dar dvi die
ni bus paskirta fėrams ir 
tuomet visi daiktai bus iš
leisti. Kerai buvo surengti 
parapijos ir mokyklos nau
dai. Per fėrus mokyklos 
berniukai ir mergaitės per 
kelis vakarus padeklemavo 
ir padainavo. Gryno pelno 
fėrai davė $690 su centais. 
Mus nemandagus socialis
tai buvo inėję salėn su sa
vo tavoru. Čia jiems gali
ma buvo uždrausti. Jie ne- 
siprašę inėjo. Mandagus 
žmonės visuomet rengėjų 
vakaro arba baliaus, arba 
fėrų pasiprašo daleidimo 
išdalyti apgarsinimus arba 
ką nors pranešti arba laik
raštį pardavinėti. Musų so
cialistai sū mandagumu 
prasilenkia ir lenda, kur 
tik užsimano. Nors jie čia 
ne kiek pešė, bet visgi ren
gėjai fėrų turėjo pilną tei
sę paprašyti nustoti parda
vinėti savo literatūrą, nes 
jie nebuvo prašę rengėjų 
daleidimo.

Socialistai ėmė rengties 
pirkti kapines. Bet kadangi 
jų čia tėra apie 20, tai, ži
noma, iš kalno galima sa
kyti viskas eis niekop.

Springvallietis.

i

PITTSBURG, PA.
Lietuvis nusiskundžia 

‘ant stebuklingo daktaro. 
Pasiguosiu savo nelaime ir 
persergėsiu viengenčius, 
kad nepakliūtų į tas kilpas, 
kaip kad aš buvau pakliu
vęs.

Matydavau lietuvių laik
raščiuose plačiausius dak
tarų apgarsinimus. Many
davau, kad jie yra teisingi 
ir gero žmonėms nori su
teikti. Vienas čionykštis 
plačiai garsinasi viename 
lietuvių laikraštyj, kaipo 
“lietuvių daktaras”. Turė
damas negalę nuėjau pas jį. 
Besąs žydelis. Bet užsitikė- 
jau. Devynis mėnesiui ne
labasis vargino mane'ir vis 
ėmė pinigus. Išmokėjau ne
dorėliui virš $500. Gal but 
dar ilgiau- čiulpęs 'mane, 
bet peraiškiai vieną kartą 
parodė savo šunybę. Ga
vęs jo receptą nuėjau į jo 
aptiekę. Jo bičiuolis, pada
vęs “gyduoles”, pasakė 
reikią $1.56,''Paklojau pen
kinę. Tuomet aptiekininkas 
kasžin ko nubėgo pas “dak
tarą”. Man einant per du
ris, pasitinka mane “dak
taras” ir sako, kad tos gy
duolės negeros ir padavė 
kitą buteliuką kitaip nuda
žyto vandens ir pareikala
vo $3.50. Tada tai supratau, 
kad čia apgavikų lizdas ir 
daugiau niekas.

Neturiu žodžių išreiški
mui saVo neapykantos prieš 
tuos šarlatanus.

Viengenčiai, perspėju jus, 
netikėkite tiems daktarams, 
kurie plačiai save garsina 
po laikraščius, kad išgydy
siu trumpu laiku visokiau
sias ligas ir negales. .Neti
kėkite tiems, kurie garsina 
savo pacientų padėkonės 
laiškus. Tikri daktarai pa
duoda tik savo pavardes ir 
adresus laikraščiuose ir 
daugiau nieko. O tie, kurie 
pliurpia viską apie save, y- 
ra šundaktariai, apgavikai. 
Saugokitės jų.

“Kataliko” skaitytojas.

SVEIKINA “KATA
LIKĄ”.

I.
man buvo smagu, 
gavau “Kataliką” 
puslapių didumo.

Labai 
kuomet 
16-kos 
Aišku, kad lietuviai imasi 
už mokslo, kįla augštyn, rū
pinasi savo protą apšviesti 
naudingus raštus skaityda
mi. Jei “Katalikas” padidė
jo, pagerėjo jo turinys, tai 
matosi, kad jis sklysta ir 
platinasi liaudy j.

“Katalikas” yra geras 
smagiam laiko praleidimui, 
pasiskaitymui gerų, įvairių 
straipsnių ir indomių žinių.

Sveikinu “Kataliko leidė
ją, p. J. M. Tananevičių už 
darbavimasi labui visų. Te
gu Viešpats jums padeda 
toliau jus darbuose.

Su pagarba 
Kun. J. Jonaitis,

So. Omaha.

skai-

II.
Sveikinu už “Kataliko” 

pagerinimą bei jo padidini
mą. Ištikro dabar jis yra 
didžiausias ir geriausias 
lietuvių laikraštis.

Duok, Dieve, kad jis lie
tę tariu: “Kataliko” 
nustotų tobulinęsis!

Visokių malonių!...
Petras Lapelis, 

Orchard Lake, Mich.
III.

Džiaugiuosi, kad “Kata
likas” auga. Dabar turime 
apsčiai gero skaitymo.

Ar neapsieitų geriau iš- 
leistuvei dusyk savaitėje 
išleidinėti po 8 pusi.? Man 
ir gali kitiems skaitytojams 
but smagiau gauti du kartu 
savaitėje.

PfetiW IMikola j imas, 
Philadelphia, Pa.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

Ten buvusiam, Schenec
tady, N. Y. Kadangi Tams
tos aprašomieji nuotikiai 
dr. J. Basanavičiaus ir p. 
M. Yčo prakalbose jau se
nai buvę, tai nė nedėsime 
laikraštin. Gerai, kad pri
sižadi mums parašinėti. 
Tamstai patariame rašyti 
apie įvairius nuotikius lie
tuvių gyvenime trumpai. 
Šis buvo perilgas. Tamstos 
rašymas yra geras ir aiš
kus.

J. Meilūnui, Kenosha, 
Wis. Korespondento vardo 
negalime išduoti. Jei apie 
Tamstų Kliubo vakarą buvo 
neteisingai parašyta, tai 
Tamstos galėjote per laik
raštį atsišaukti ir parodyti, 
kame rašytojas žinios prasi
lenkė su teisybe.

PAKVIETIMAS Į VIE
ŠUOSIUS DEBATUS.

Kadangi tarp lietuvių so
cialistų ir tautiečių santi- 
kiams einant vis blogyn, vis 
labiau ir daugiau apsireiš
kia socialis (draugijinis) 
aštrumas per musų laikraš
tiją ir nuo svetainių pagrin
dų;

Kadangi semiant žinias 
apie musų visuomenės gyve
nimą iš tų šaltinių, iicvįsa- 
da galima pažinti tikrąjį 
dalykų stovį, nes kiekviena 
pusė stengiasi vientik save 
pagirti, gi kitą pažeminti;

Kadangi visas tas socia
lis aštrumas skaudžiai atsi

liepia į musų jauną ir silp
ną kulturinį darbą tarp lie
tuvių, ir

Kad visą tą aštrumą pra
šalinus nors iš vietinės di
delės Brooklyn© lietuvių ko- 
lionijos, duodant progą 
žmonėms pažinti dalykų 
stovį visapusiai, ty. supa
žindinti visuomenę su so
cialistų ir tautiečių prinči- 
paliai skirtingomis ideomis; 
tad

Brooklyn© Liėtuvių Drau
gysčių Sąjunga, susidedanti 
iš 22-jų įvairių organizacijų, 
savo laikytoje konferencijo
je lapkričio 23 d., 1913 m., 
nutarė rengti viešuosius de
batus, suteikiant progą ly
giam skaitliui tautiečių ir 
socialistų dalyvauti tuose 
debatuose, ir

Šiuomi kviečiame žmones, 
gerai žinančius socializmą 
ir tautizrną, imti dalyvumą 
tuose viešuose debatuose. 
Tema ir metodą bus pa
skirta ir išdirbta drauge su 
atsiliepusiais abiejų pusių 
debatoriais.

Šis pakvietimas yra pa
siustas atspauzdinti sekan
tiems laikraščiams: “Vien. 
Lietuvn.”, “Lietuva”, “Ka
talikas”, “Tėvynė”, “Ko
va”, “Laisvė”, ”Keleivis” 
ir “Pirmyn”.

Brooklyn© Lietuviškų 
Draugysčių Sąjungos įgalio
tiniai:

K. Liutkus,
M. A. Liberis,
K. Labanas.

P. S. Debatoriai malonės 
atsiliepti lig šio gruodžio 25 ; 
dienai tokiu© adresu: M. A. 
Liberis, 81 Grand 
Brooklyn, N. Y.

st,

NETURI ARTILERISTŲ. 
Reikalinga 12.000 žmonių.

Suvienytų Valstijų val
džia rūpinasi, idant Ameri
ką nuo jūrių pusės gintų 
ne tik karo laivai, bet ir 
fortifikacijos. Tuo atžvil
giu jau senai buvo pradėta 
galvoti apie pakraščių for
tifikacijas (apginklavimus), 
paskui imtasi to darbo ir 
dabar jau viskas laimingai 
baigiama. Fortifikacijos ap
rūpinta milžiniškomis ka- 
nuolėmis. Bet ant nelai
mės nesama žmonių, kurie 
reikalingi tarnauti tose for W.F. Severą Co:

CEDAR RAPIDS. IOWA

tifikacijose. Reikalinga tuo 
tarpu 477 oficieriai ir 11.- 
280 artileristų kareivių. 
Tiek reikalinga palaikyti 
žmonių ramiuoju metu. Bet 
taippat reiktų turėti ne
mažiau tiek žmonių ir at
sargoje. O jų tuo tarpu 
nėra ir nežinia kokiu© bu
du bus galima juos surink
ti. Juo labiau, kad šios ša
lies jaunimas vis aršiau 
purtosi kareiviavimu.

Nauja rūpestis ir išlai
dos.

$1 Imkit aptiekoj Severos 
l$i Lietuviškąjį Kale idorių 

1914 m tams arba parsi- 
01 traukit sta iai nuo mus. $

©
Užsišaldymas 
ir Kosulys

Užsišaldymas yra pradžia 
kosulio arba uždegimo ger
kles, todėl reik tuojau pra
dėti gydymą, imant

$

$
S Severas

Balsamą 
Plaučiams 
(Seiera's Balsam for Lungs)

$

kurisy ra rekomenduojamas 
kaipo vaistas nuo kosulio ir 
užsišaldymo, nuo uždegimo 
ir skausmo gerkjes, užkimi
mo ir kitų plaučių netvar- 
kumų. Yra visiškai nevo- 
dingasir visados pasekmin
gas- Kaina 25 ir 50 centų.

Užkietėjimas
tulžiavimas, jaknų ir žar
nų netvarkumas ir kiti pa
našus nereguliariškumas 
greitai nyksta jeigu vartos

©

M

Severas 
Balsamas 
Gyvasties

(Severa’s Balsam of Life)
imama pagal nurodymų, 
išspauzdintų ant dėžučių, 
arba užklijuotų ant bute
lių Jis sustiprina visą or- 
nizmą ir sugrąžina žmogui 
sveikatą.

Kaina 75 centai.

©
Aptiekose arba tiesiog 

nuo mnsu, prlsluntus 
klek kalnuota.

2
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AUGŠTOJI PANEMUNĖ.
(Suv. gub.).

Musą krašte žmonės po 
truputį pradeda jau blaivė
ti. Dauguma, kunigams pa
raginus. laidotuves ir eg
zekvijas kelia jau be svaigi
namųjų gėrimu. Bažnyčioje 
pagiedoję rąžančiu, eina ar
batinei! užkąstu. “Blaivy
bės” skyrius veik kas mė
nuo daro susirinkimus. De
ja, policija dažnai kliudo: 
štai ir lapkričio 9 d. (n. k.) 
po visu pamaldų, blaivinin
kams susirinkus ir pradė
jus tarties apie savo reika
lus, ateina žemsargis ir pra
neša valdybai, kad jį vyres
nysis atsiuntęs pranešti, joj? 
susirinkimas esą neteisėtas, 
kadangi negauta leidimo ap
skričio viršininko. Susirin
kusieji taip ir turėjo nuliū
dę išsiskirs!, vt i.

BĮ.

“LIETUVAITĖS” PRE
MIJOS.

“Lietuvaitės” redakcija 
buvo pažadėjusi savo 1913 
metu prenumeratoriams dvi 
premiji po 100 rub. pinigais 
ir 20-tį premijų kningomis. 
Šiomis dienomis tam tikras 
“Lietuvaitės” redakcijos 
sutaisytas komitetas trankė 
burtus, kam duoti tas pre
mijas. Kaip paskelbta 
“Liet.” No. 10, premijas po 
100 rub. laimėjo: 1) Gižu 
(Suv. gub.) “Žiburio sky
rius ir 2) “Vilties” redak
cija— “At. K.” -

-------------------------------------- ’ _

KAUNAS.
Ikišiol nesulaukiama ka

nauninko Borovskio i vys
kupijos valdytojus patvir
tinant, nors esanti viltis. 
Daugybė ir labai svarbiu da
lyku lieka nepildomi. Ad
ministratoriaus ministeris 
netvirtinąs, bet patariąs 
kreipties į carą. Tai, sako, 
esą ir padaryta.

Gyvai sudegusi žmogų at
rado spaliu 25 d. Nemune 
pakrantyjo, netoli Kaune 
tuneliaus. Buvęs tai Mins
ko gub. valstietis. Jisai, at
varęs Kaunan sielius, naktį 
grįsdamas iš Kauno girtas 
atsigulęs netoli ugnies ir 
užsidegęs.

SKIRSNEMUNĖ.
(Ras. apskr.).

Spaliu 29 d. buvo pas 
mus toks atsitikimas, kad 
tėvas su savo sumini, gerai 
inkaušę degtinės, tarp sa
vos nežmoniškai peiliais su- 
sipjaustė. Simus J. Š., no
rėdamas savo tėvui atker
šyti, naktį iš 29 į 30 d. spa
liu 1 vai. padegė, bemiegant 
tėvams, pirkią. Pajuto mie
gantieji, kad jau visa ją 
trobelė buvo liepsnose; vos 
spėjo patįs išbėgti nieko su 
savim neišsinešdami. Da
bar policija ieško kaltinin
ko J. Š., bet jisai, matomai, 
suspėjo pasislėpti.

Spaliu mėn. pradžioje Ja
kaičiu kaimo ūkininko su
nūs X. susivaidijo su savo 
tėvu ir. iš piktumo mėginę) 
save revolveriu nusišauti, 
bet nepataikė, nes kulipka 
įlindo nepavojingon vieton. 
Nu vežtis įsišovusį Kauno li

goninėn, jis po keliu dienu 
sugrįžo sveikas, nes kulip- 
ką išėmė. Tik dabar nebe
drįsta su žmonėmis nė kal
bėti iš gėdos. X

Tai kokiu esama musu 
apylinkėje jaunikaičiu, nors 
daugumas jaunimo, ačiū 
Dievui, jau gana apsišvietę 
ir tokiu ištvirkėliu darbams 
nepritaria.

GELEŽINKELIO NELAI 
MĖ.

Nelaimė atsitiko Vilniuje 
12 vai. naktį iš sekmadienio 
į pirmadienį. Nelaimė atsi
tiko su greituoju Varša- 
ims-Pecterburgo trauki
niu, kuris nuslinko nuo 
relių paku pačią beveik pre
kių stotį. Traukinys turėjo 
S keleiviu vagomis ir 1 pre
kinį; keleiviu važiavo tuo 
traukiniu apie 150 žmonių. 
Garvežiui nusiritus nuo re
lių jis dar valandėlę pra
šliaužė žeme, vilkdamas pas
kui savęs visus vagonus. 
Laimėn, mašinistas, pama
tęs nelaimę, sugebėjo per 
7 sekundas sulaikyti trauki
nį. 'Patai, nors garvežys ii' 
ipvirto ir buvusieji garve
žyje' žmonės išpuolė, betgi 
vagonai nesudužo ir nė vie
nas žmogus nenukentėjo, 
tik keli šiek tiek susitrenkė. 
Visi keleiviai, kurie buvo 
labai nusigandę, karštai dė
kojo išgelbėjusiam ją gyvy
bę mašinistui. Mašinistas 
Mikalojus Šifers’as, prity- 
rusis caro traukiniu maši
nistas, tarnauja jau 26 me
tus ir per tą laiką laimin
gai išėjo iš trijų geležinke
lio n ei a i m i u: Varša vo j e, 
Bezdanuosc ir dabar Vilniu
je. Delko atsitiko nelaimė 
— nežinoma.

“V.”

ŽYDŲ SKERDYNĖS 
UŽGINAMOS.

Vilniaus rusu sąjungos 
organizacijos gavo iš Pe
terburgo aplinkraštį, kuria
me įsakoma monarchistams 
nedalyvauti skerdynėse, 
nes skerdynės įstatymu ne
leidžiamos. Todėl monar- 
chistą organizacijos komi
tetas, iiikurtas 300 metu 
Romanovu šeimynos viešpa
tavimo paminėjimui, prašo 
visi] monarchist!! organiza
ciją, kad ją nariai visokiais 
budais stengtųsi žmones 
nuo skerdynių sulaikyti.

KIEK VILNIUS MĖSOS 
SUVALGO.

Per vieną rugsėjo mėn. 
Vilniaus turguose pirkta: 
10.015 gyvuliu: jaučią — 
4,685, melžiamąją karvią 
—86: veršiu — 859; kiau- 
liii — 2.482 ir aviu bei ož
ką — 1.905.

BYLA.
Nesvarbią, bet principa- 

lę bylą spaliu 28 d. nagrinė
jo antrosios apygardos tai
kos teisėjas. Kaltino 3-sios 
Vilniaus Savitarpio kredi
to dr-jos pirmininką pris. 
adv. Kimontą už tai, kad 
jis, nepranešęs policijai, su
šaukęs dr-jos nariu susirin
kimą. Pris. adv. Kimontas 
anksčiau nurodęs policijai, 
jog susirinkimas ne viešas 

busiąs, o vien tik dr-jos na
riu, todėl pranešti policijai 
nebuvo reikalo. Vis dėlto 
policmeisteris inteikė tai
kos teisėjui skundą, prašy
damas pašaukti tieson 29 
str. baud. įst. Pris. adv. Ki- 
monto apgynėjas pris. adv. 
Bulota inteikė teismui dr- 
jos įstatus ir nurodė, kad 
kuriuose dalyvauja vieni 
draugijos nariai skaitosi ne 
viešai ir įstatymas tokius 
susirinkimus leidžia sušauk
ti neprašant valdžios leidi
mo. Taikos teisėjas pris. 
adv. Kimontą išteisino.

VAŠKAI.
(Pan. ap.).

Vašku aptieka nuo kelią 
metą eina iš vienu ranką į 
kitas. Pirm valdė ją. žydas; 
nuo žydo nupirko latvis 
Veiveris. ŠĮ rudenį nuo 
Veiverio paėmė nuomon 
lietuvė Elzbieta Avižony- 
tė, nesenai ingijusi provizo
riaus laipsnį. Sveikiname 
šiuomi savo šalyje pirmą 
ta uti etę-j irovi z< irę, sa va
ran k i a i besi dai 'bu o j an č ią. 
Linkime kuogeriausios klo
ti es ir patraukimo savo pė
domis eiti ir kitas Lietuvos 
merginas.

OBELIAI.
(Kauno gub.).

Šiemet Obeliij ūkio mo
kykloje pabaigė mokslą 
šios lietuvaitės: Breivytė, 
Buzelytė, Citavičaitė, Ja- 
nauskaitė, Šutaitė, Paury- 
tė, Stanevičaitė, Laužadytė, 
Lasyto, Vainauskaitė, Kir- 
lytė, Grigonaitė ir Kriščiū
naitė — viso labo 15.

/
NAUMIESTIS:

(Suv. gub.).
Suvaiką gubernatorius 

administrativiu bildu nu
baudė po 50 rub. viešbučio 
savininkę Raulinaitienę ir 
krautuvninką Lenkaitį už 
iškabinimą savo namuose 
lietuviu vakaro, buvusio 
rugp. 17 d. š. m. Širvintoje 
(Prūsijoje), afišos. Afišos 
buvo lietuvią ir vokiečią 
kalba, rusu valdžios neleis
tos. Šiaip už vokiečiu Šir
vintos vakaru afišą kabini
mą nebaudžiama.

MARIJAMPOLĖ.
šiais metais pradėjo da

ryti plentą nuo Marijampo
lės Prienų linkui, jau pa
baigtu 2 varstu. Varstas lė- 
šuoja apie 8—9 tūkstančiai 
rb. Pinigus ima iš guberni
jos žemiu. Mat, yra mokes
tis nuo žemės margo guber
nijoje keliams užlaikyti. Iš 
to surenkama apie 103 tuks- 
ttančiai kasmet. Visoje gu
bernijoje yra apie 300 vars
tą gubernijos plentą.

Sako, kad tą 103 tūkstan
čiu i'iib. kaip tik ištenką tą 
300 varstu užlaikymui, o 
naują plentą nesą iš ko da
ryti. Girdėti, kad plentams 
daryti valdžia žada paves
ti tuos pinigus, kuriuos su
deda žmonės teismams, o 
teismus pati valdžia užlai
kysianti. Jei tokia permaina 
neįvyks, tai ir tie 300 vars
tą plentą sunku bus pride
ramai užlaikyti. Taip atsiti
kę vienoj Lenkijos gub, kur 
gubern. valdžia turėjo 200, 
varstą plentą visai apleis
ti! — nebuvę kuom užlaiky- 
ti.

KATALIKAS

EŽERĖNAI.
(Kauno gub.).

Panemunio dvaro savi
ninkė grafienė Krasickienė 
nori gauti leidimą tiesti 
plentą tarp Panemunio ir 
Vitoldovo miesteliu (Ežerė- 
nit apskr.). Plentas butą 25 
varstą ilgio.

KALĖDOMS
NĖRA GERESNIO DALYKO KAIP

KRAKIAI.
(Kauno ap.).

Spaliu 21 d. vakare sude
gė čia vietos moterių vie
nuolyno daržinės, prikrau
tos malku, rąstą ir įvairią 
žemės ūkini reikalingi! pa
dariniu. Nuostoliai apskai
tomi į 8 tūkstančius riiblią.

RUSŲ KOLIONIZACIJA 
KURŠE.

Paskutiniais laikais kas
kart daugiau siunčiama 
Kuršan rusą ateiviu. Pir
ma užsiimdavo tuo Mintau
jos valstiečią bankas, dabar 
daranti tą patį išdo žemiu 
valdyba. 19.11 m. žemės 
tvarkomoji komisija išdali
jo 6 išdo dvarus rusą atei
viams. Dabar svarstant de
partamentui spalią 16 d. 
valstijos išdo sąmatą, Liv- 
žemės atstovi pasiskundę, 
kad dalinimas svetimiems 
teiviams dvaru Kurše yra 
neteisingas. Departamento 
gi direktorius jiems paiški- 
nęs, kad latviai galį kursty- 
ties į Vologdos rba į vidu
rines Rusijos gubernijas, 
kame, kaipo pavyzdingi ūki
ninkai, busią labai pagei
daujami.

VISO SVIETO DIDŽIAUSIEMS MVZIKAN
TAMS IR DAINIAMS t ALI PALIEPI! KAD 
TAU ANT KALĖDŲ GROTU IR DAINUOTU, 
JEIGU NUSIPIRKSI

Tiktai užstatysi rekordą, užsuksi ir girdėsi kuogražiausias 
dainas, solo ir chorus, orkestras, piano ir t.t. Yra daug rekordu 
su lietuviškomis dainomis.

Gali puiku fonografa nusipirktu Kalėdoms. Jeigu nori dar 
puikesni, gali pirkti už $100.00. I 
stabiu masinu.

Paikas klausimas.
— Ona, ar tau kas norints 

jau yra išreiškęs savo, mei
lę? ‘

— Jei man kas butą taip 
padaręs, senai bučiau tekė
jusi moteriškė.

Štai keli paveikslai tu nuo-

Pas mėsininką.
— Ką norėtum pirkti, 

jauna moteriškaite?
— Meldžiu duoti svarą 

kepenų, tik be kaulą!

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

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

TIKTAI $28.00 IN EUR OPĄ.
Reguleriai plaukinėjimai, bevielinis teleg
rafas, dubeltavi Sriubai, pigus geležinke
liais parvažiavimas į R U SIJĄ.

Kajų tos $45.00
Uranium Steamship Co. Ltd.

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

Pigiausios kainos iš Europos.

2 KATALI08AI PYKAU
U lietuviškų KNYGŲ nuo 
■ seniausios iki naujausios
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

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

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

B!

$50.
Šis instrumentas yra labai gražiai 

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

Nauja Lietuviška Aptleką.
Gaunama visokios gyduoles ir žoles, 

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

JOKŪBAS BASLAVIČE, Sav.
Kreipkitės po adresu:
8308 Wallace St., Chicago, Ill.

N

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

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

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

FONOGRAFĄ

“FAVORITE”

Rekordai

E1161 Eli 66JO-

E1167E1161

i. E1168E1163

E1164 LIETUVOS

E1165

• N

TEKLYTE
GUDIŠKA

ŠALTYŠIUS. 
ŽVIRBLELIS.

lo 
n, 
ra

SUKRUSKIME BROLIAI. 
KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA.

IR PRANULIS 
POLKA.

TĖVYNĖ.
AMERIKONIŠKAS MARŠAS

POLKA NUO RUDOS.
JIEVA.

GROŽYBE
JURGIUKO KAZOKAS.

KUR NAMAS MUS.
KUR BĖGA ŠEŠUPĖ

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

mentas. Turi gerus muzikalius garsus. 
Labai gerai padarytas.

t E1169

tfr E1170

Lietuviški
Po 75c kiekvienas.

TEKĖJO SAULELĖ KAD AŠ 
JAU STUMBRIŠKIŲ POLKA.

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

3249 S. Morgan St., Chicago, Ill

3
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GRUODIS m., 1913 m.
18. K. Lauk. pag. P. M.
19. P. Nemezijaus vysk.
20. S. Teopiliaus kauk.
21. N. Tamošiaus itpašt.
22. P. Anastazijos
23. U, Viktorijos panos
24. S. Kučia Adom, ir Jiev.

4.4. ^.4. ^^4.^4.^.^.^. ^.^.^.^.4.^.  {.^.4.^.

'atėmijimaij
.14.4,4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4^4.4.4.4.4.4.4^44:

Maironies jubiliejus.
Šiemet sueina 25 metai, 

kaip viešai pasirodė lietu
viškieji raštai geriausio ir 
garsiausio musų dainiaus 
Maironies. Jo tikroji z pa
vardė — kun. pralotas Jo
nas Maculevičius. Gimęs jis 
Bernotuose, Betygalos pa
rapijoj, 
tyj, 1863 

Kauno apskri- 
nietais. Kauno 

gimnaziją pabaigęs 1882 
m. įstojo - Kicvo universite
tan, o iš ten grįžo į Kauno 
seminariją. Seminariją iš
ėjęs 1888 m. įstojo į Peter
burgo katalikų dvasiškąją 
akademiją. Pabaigęs aka
demiją, tuojau lieka nu
skirtas Kauno dvasiškosios 
seminarijos profesoriumi, gi 
dvejiems metams praėjus, 
nuskirtas Peterburgo aka
demijos profesoriumi. Te
nai per kelioliką metų aiš
kino moralinę teologiją ii 
buvo drauge nuo 1902 m. 
dvasiškosios akademijos 
inspektoriumi. 1904 m. a. 
a. vyskupas Paliulionis pa
kėlė jį į tikruosius Žemai
čių kapitulos kanaunin
kus (dabar yra tos kapitu
los pralotu). Vyskupui Pa- 
liulioniui mirus, jis iš Pe
terburgo pakviestas į Kau
no seminarijos rektorius. 
Mielai priėmė jis tą vietą, 
kad galėtų darbuoties sa
vųjų tarpe.

Per 25 savo darbavimosi 
metus musų dainius yra 
parašęs kelias kningas ei
lėmis ir proza. Pirmutinė 
Maironio kninga, tai Lietu
vos historija — “Apskaity
mai apie Lietuvos praeitį”, 
atspauzdinta Tilžėje 1888 
m. po slaptu vardu St. Za
navykas. Paskui seka eilės: 
“Tarp skausmų į garbę”. 
“Kur išganymas”, “Pava
sario balsai”, “Jaunoji Lie
tuva” ir “Raseinių Mag
dė”. Pastarosios dvi poe
mos labiausiai tarp lietu
vių išsiplatinusios. Paskuti
nė Maironio poema “Musų 
vargai” dar spauzdinama. 
Jis taippat rašęs ir sveti
momis kalbomis. Tankiai 
rusinėdavęs ir straipsnius : 
žymiausius rusų dienraš
čius kas link lietuvių spau
dos leidimo.

Kun. pralotas Maculevi
čius visuomet atsižymėjo ir 
atsižymi karšta tėvynės 
meile. Kuomet seniau lie
tuvių kalba buvo niekina
ma ir pajuokiama, jis vi
sados drąsiai stodavo kai- 

\ po apgynėjas. Reikia žino
ti, kad seniau kova už lie* 
tuvių kalbą buvo kur-kas 
sunkesnė. Lietuviškieji raš
tai Lietuvoje buvo drau
džiami. Musų gerb. dainius, 
nesibijodamas persekiojimų, 
visuomet drąsiai stodavo ; 
kovą už prigimtąją kalbą.

Maironis — tai lietuvių 
atbudimo dainius. Ką tau
ta kuomet-nors, ypač per 

L šiuos 25 metus, pergyveno.

kuo linksma ar nuliudus 
buvo, kokiais keliais ji tu
ri ateityj eiti, kad paliktų 
laiminga, viską jis sudėjo į 
savo gražias dainas. Jis ir 
šiandie nesiliauja dainas 
rašęs ir darbavęsis lietu
vių naudai.

Musų gerbiamajam dai
niui velijama kuoilgiausiai 
laimingai gyventi!

Apie “Kataliko”’ padi
dinimą.

Socialistams kai kas užlu- 
ž tįsia yla butų širdin smei
gęs, taip jie pajuto baisų 
skaudulį ir širdperšą, kuo
met laikraštis “Katalikas” 
padidinta iki 16-kos pusla
pių. Antai “Keleivis” to
mis pėdomis pasiskelbė, 
kad ir jis nuo Naujų Metų 
busiąs padidintas, bet su iš
lyga, jei jo kiekvienas skai
tytojų pristatysią jam nors 
po vieną naują ėmėją. Gi 
sutrė “Laisvė” pravirko, 
kad, girdi “Katalikas” nors 
padidintas, bet jame esą 

‘daugiau paskelbimų, kaip 
kitko, kad “Katalikas” e- 
sąs be logikos, be nustaty
tos nuomonės.

Ir taip aimanuoja tos re
dakcijos, matydamos kaip 
tautiškieji laikraščiai sklei
džia lietuvių tarpan ne ko
kius rukus, bet tikruosius 
apšvietimo spindulius ir pa
tįs metai i metus didėja, bu
joja-

Kaip gi jiems neaimana
vus ir neburnojus tautiškus 
laikraščius! Antai jie išsi
juosę darbuojasi, nuolat 

: siuntinėja savo agentėlius 
po lietuvių kolionijas, net 
patįs jų laikraščių redakto
riai po kelis sykius į me
tus apkeliauja visus _ kam
pus su “prakalbomis”, su 
savotine “literatūra”. Jie 
savo laikraščius prievarta 
bruka darbininkams paža
dėdami visiems žemišką ro
jų — lygybę, brolybę ir kit
ką.

Tečiau jų tasai karštas 
visur apaštalavimas visvien 
neatneša vaisių. Jų laikraš
čiai skurste skursta ir ša
lininkai nesidaugina. Todėl 
kurgi jiems nebus pikta, 
kad “Katalikas” padidina
ma ir kad jo intaka be jo
kių “prakalbų” ir “litera
tūros” pardavinėjimo vis 
plačiau ima atsiliepti lietu
vių tarpe.

Tikra tiesa. Lietuviai 
mm jau moka atskirti pe
lus nuo grudų.

Duonelaičio gimimo sukak
tuvės.

Musų poeto Duonelaičio 
200 metų gimimo sukaktu
vių paminėjimui, kaip jau 
žinoma, Prūsijoj susitve
ręs komitetas. Komitetas 
nusprendęs paskleisti pla
čiai tarp lietuvių atsiliepi
mus aukų rinkiniui. Dr. 
Gaigalaitis parašęs Duone
laičio biografiją, kuri bu
sianti išleista atskirioj 
kningelėj. Už surinktas au
kas busiąs pastatytas pa
minklas ant Rambyno. Be 
to norima šalę paminklo 
pastatydinti augštą bokštą, 
iš kurio butų galima ap- 
matyti plačias apylinkes. 
Už įlipimą bokštai! busian
ti nuskirta kaina ir tuo 
budu surinkti pinigai bu
sią sunaudojami to paties 
bokšto palaikymui ir pa
minklo prižiūrėjimui.

Iš visako matosi, Prusi-Iries širdies išmintimi.

jos lietuviai darbuojasi, tik 
nežinia ar tik su sąžiningu 
atsidavimu. J uk lietuvių 
visuomenei yra tik žinomas 
dr. Gaigalaitis, kuris ligšiol 
lietuvių tautai nieko gero 
neatlikęs.

Kas link aukų Tautos 
Namams.

L. M. ir D. draugijų at
stovai Amerikoj surinkę 
Tautos Namams aukų $23.- 
722.45. Be to iš “Tėvynės” 
tenka sužinoti, kad apart 
tų surinktų aukų dar 8 žmo
nės pasižadėję įvairiais lai
kais įnešti po 100 dol. Kun. 
Kaulakis pasižadėjęs kas 
metai mokėti po 50 rub., 
kun. Pauticnius — po 100 
rub., p. J. Kazakevičia iš 
Pittstono — po 25 r. kas 
metai per 4 metus. Vienas 
kunigas, kuris norįs tuo tar
pu būti nežinomas, pasiža
dėjęs duoti 6.000 rub., kaip 
tik Taiftos Namai bus pa
baigti. Be to vienas auto
rius ir kningų leidėjas pa
aukojęs savo išleistų raštų 
vertės $500.00. Muzejui ir 
spaudos parodai surinkta 
daug fotografijų, Įvairių 
kningų ir kitko.

Sutraukus krūvon visas 
■ Amerikos lietuvių aukas 
gautąsias ir pažadėtąsias, 
viso pasidaro $29.122.45.

Šitai kaip gerbiama sveti
mos nuomones.

Musų socialistėliai labai 
tankiai myli pasigirti, kad 
jie gerbią sąžinės laisvę, jie 
gerbia svetimas nuomones. 
Bet tokie jų pasigyrimai, 
tai tik akių muilinimas 
tamsuoliams. Antai vienas 
southbostoninis laikraštpa- 
laikis apie laikraščio “Vil
ties” naują redakciją šiaip 
atsiliepia:

“Viltį” jau redaguoja ne 
p. Smetona, pirmeivių re
negatas, bet katalikiškas jė
zuitas ir aklas kunigų įran
kis p. Dovydaitis”.

Panašiai gali atsiliepti 
tik neaptašytieji puslauki
niai afrikiečiai, bet ne civi
lizuoti žmonės, kadir pas
kučiausios rūšies akiplėšos 
musų cicilikai.

Jie moka gerbti tik savą 
pilną saldžių svajonių dok
triną.

Rygos gyventojų surašinė
jimas.

Pradėjus šio gruodžio 5 
diena Rygoje imta suraši
nėti gyventojai. Tau sura
šau busią intraukti ir visų 
priemiesčių gyventojai. Gy
ventojų kalba ir tautybė 
taippat busianti pažymima. 
Kadangi Rygoj gyvena 
daug ir lietuvių, tatai Di
džiosios Lietuvos lietuviški 
laikraščiai skatina lietuvius 
pasisakyti lietuviais, bet ne 
kitokiais. Nežinia, ar tie 
paskatinimai kiek gelbės. 
Lietuviai visur inpratę 
puošties svetimomis plunks
nomis.

. IWI-u

Meilė padąro kiltu viską, 
bet tik tuokart, kuomet ji 
yra didelė, kuomet yra vie
na visam gyvenimui.

Kas kitam kilpas stato, 
pražus pats anose, o ypatin
gai kas stengiasi kitiems už
kenkti kokia nors apmauda.

Ką tai reiškia musų kniu- 
ginė išmintis sulyginus su 
taja prasta teisingos mote-

Duonelaičio jubiliejus.
Artinas 200 metų sukak

tuvės nuo gimimo dienos 
lietuvių garsiojo dainiaus 
Kristijono Duonelaičio.

Tilžės ir Gumbinės 
(Prus.) miestų lietuviai yra 
sudarę 2 komitetu, kad ben
dromis pajėgomis pasirūpi
nus apie paminklo pastaty
mą savo garsiajam dainiui.

Duonelaitis gimė Tilžėje 
sausio 1 d. 1714 m. pasitu
rinčių tėvų šeimynoje. Jo 
tėvai buvo liuterių tikėjimo, 
kaip ir ligšiol beveik visi 
Prūsijos lietuviai. Simus, 
užbaigęs vidutinę mokyklą, 
studijavo Karaliaučiuje teo
logiją. Nuo 1740—43 m. 
Duonelaitis, užbaigęs teolo
gijos mokslą, buvo Stalupė
nų mokyklos perdėtiniu, o 
nuo 1743 m. Tolkiemų mies
telyje buvo lietuvių ir vo
kiečių parapijos pastorių. 
Pasimirė nevedęs vasario 
18 d,, 1780 m. Ten pat jis ir 
palaidotas, ir tik balandžio 
8 d. 1896 m. buvo ant jo ka
po pašvęstas paminklas, pa
statytas ypač rupesniu lie
tuvių kalbos tyrinėtojo D- 
ro Zauerveino.

Dabar lietuvių tautiškoji 
visuomenė yra nusprendžius 
pastatyti savo garsiajam 
tautiečiui didelį ir jo garbei 
atsakantį paminklą. Pa
minklo statymo komiteto 
priešakyje stovi žymieji 
Prūsų lietuvių visuomenės 
veikėjai, kaip: reichstago 
ir Prūsijos landtago atsto
vas Gaigalaitis iš Priekulės, 
prof. Kuršaitis iš Tilžės, 
landtago atstovas Stepu- 
taitis (komiteto pirminin
kas) ir kiti.. Sumanymas e- 
sąs ypač remiamas Tilžės 
lietuvių prekėjų. Paminklą 
sumanyta pastatyti ant lie
tuvių protėvių šventojo 
Rambyno kalno, prie Nemu
no dešiniojo kranto, tarp 
Ragainės ir Tilžės, kur prieš 
lietuvių krikštą buvo atlie
kama dievmaldystė ir rados 
aukuras. Paminklą atideng
ti norima Duonelaičio 200 
metų gimimo dienoje — 1 
d. sausio, 1914 m.

Taigi historiškai taip žy
mioje ir iš tautinio atžvil
gio taip reiškioje vietoje 
liks garsiajam Lietuvos dai
niui pastatytas garbingas 
paminklas. Bet geriausiu 
paminklu yra tas, kurį Duo
nelaitis yra pats sutvėręs 
savo raštais, iš kurių ypa
tingą vietą užima jo idiliš
kasis tvėrinys “Metai”, kur 
jis, apdainuodamas keturias 
metų dalis, ytin puikiai, gy
vai ir teisingai, perstato sa
vo tautiečių tuolaikinį so
džiaus gyvenimą. Jo per
statyti žmonės nupiešti su 
savo darbais ir žodžiais 
taip reiškiai ir gyvai, kad 
iš viso ko matyt, jog tai pa
imta iš paties gyvenimo. 
Šitam t vėriniu i ir kitatau
čiai literatai priduoda dide
lę reikšmę. Parašyta eilė
mis, prisilaikant senovės 
graikų eilių formos, apie ko
kį eiliavimo būdą tame lai
ke Europoje kaip ir nieko 
nežinojo, — tad Vokietijo
je žinomas vokiečių dainius 
Klopštokas dar nebuvo pa
rašęs ir savo “Mesijaus”. 
Duonelaitis, matyt, pirmasis 
buvo pa teini j ęs ir supratęs 
pasergėtiną bendrumą tarp 
lietuvių ir graikų kalbų, y- 
pač jų ištarmėje ir dailiame

suderinime. Ir Duonelaitis 
pasiekė, kad jo tvėrinys 
skamba taippat gerai, kaip 
graikų kalboje.

Jo garsieji “Metai” liko 
atspaudinti pirmąsyk tik po 
38 metų jo mirties, ty. 1818 
m. Apie mirusiojo dainiaus 
paliktą tvėrinį buvo išgir
dęs didikas Vilius von Hum
boldt. Jo rupesniu profeso
rius Rėžius parūpino vokiš
ką vertimą ir Duonelaičio 
“Metai” draug su origina
lu buvo pirmąsyk išleisti 
Karaliaučiuje 1818 m. Ge
resnį vertimą parūpino 
prof. E. Neselman 1869 m. 
Karaliaučiuje. Peterburgo 
Mokslo Akademija 1865 m. 
išleido tą eiliuotą tvėrinį 
draug su originalu ir prof. 
Šleichero pasargomis, pa
aiškinimais ir žodynu. Nau- 
jasniame laike Duonelaičio 

vokiškai 
Pasarge, 
vokiškai 
eiles.

tvėrinį išnaujo 
pereiliavo Liudv. 
tas pats, kurs yra 
išvertęs ir Ibseno

Abelnai Duonelaičio me
tai yra išversti beveik vi
sose Europos kalbose. Vo
kiečių kalboje vien, regis, 
yra tai atlikta 3 sykius.

Taigi ir lietuviai turi ne
mažai savo žymių rašyto
jų ir veikėjų, tiktai kad 
mes patįs dar juos mažai 
tepažįstame. Šios sukaktu
vės, lygiai kaip ir besiarti
nančios sukaktuvės musų 
žymaus historiko Daukan
to, tegul gi mus paragina 
daugiaus tyrinėti savo pra
eitį ir labiaus pažinti 
barties veikėjus.

“R.

da-

Darbininkų vargo priežastis.
Vargšai paprastai gali 

būti padalinami į du sky
rių: į tokius, kurie dirbti 
nenori ir į tokius, kurie- 
dirbti negali, ar negauna 
darbo. Prie pirmosios rų- 
šies priguli įvairus dyka
duoniai, elgetos, prie antro
sios — tie žmonės, kurie ne
išgali iš savo uždarbių pra
misti ir kasdieninių savo 
reikalų užganėdinti.

Vienas anglų visuomenės 
tyrinėtojas nesenai išleido 
kningą, kurioje nurodo dar
bininkų vargų priežastis. 
Pirmučiausia ir didžiausia 
vargo priežastis randasi 
darbininkų šeimynoje, kad 
josios galva ir maitintojas, 
miršta; antroji priežastis 
— jaigu maitintojas per ne
laimę, ligą nustoja galės 
prie darbo, lieka luišu; tre
čioji priežastis —• netekus 
darbo, arba jei darbas ran
das ne visuomet, su per- 
traūkiais: ketvirtoji vargų 
atsiradimo priežastis — už
mokesčio menkumas, kuo
met ir prie nuolatinio dar
bo negali išmisti darbinin
kas su šeimyna; penktoji — 
šeimynos perdaug didelis 
skaitlingumas.
Yorko apylinkėj (Anglija) 

pusė vargšų razdavos del 
neužtOktino uždarbio ir ket- 
virtdalis iš perdaug didelės 
šeimynos. Kitos priežastįs, 
kaip antai maitintojo mir
tis, sveikatos nustojimas, 
darbo stoka — atsitikdavo 
rečiau.

Tečiau visos augščiau iš- 
rokuotos vargų priežastįs 
dar galima buto prašalinti 
arba sumažinti; viena tik 
priežastis tikriausiai priva
rydavo kiekvieną darbinin

ką prie vargo su visa šei
myna — tai girtybė, kazi- 
riavimas, nemokėjimas tik
sliai vesti savo ūkio ir kaip 
reikiant sunaudoti savo už
darbio.

Svaiginamiems gėrimams 
Anglijoje darbininkai išlei
džia aplink 7 šilingus sa
vaitėje kiekvienas, vadinas, 
aplink šeštąją dalį viso už
darbio visos savo šeimynos. 
Kas inpranta girtuokliauti, 
kaziriuoti, tokiam sunku ką 
pagelbėti. Toks rieda pakal
nėn, kol nenukrinta pačion 
vargo bedugnėn su visa sa
vo šeimyna.

Darbininko gyvenimą ga
lima padalinti į šešis nevie
nodus posmus. Kūdikystėje 
darbininko vaikas prisiken- 
čia alkio ir šalčio, kol jo 
vyresnieji broliukai prade
da dirbti ir tėvams nors 
truputį prigelbėti.

Pradėdamas pats uždar
biauti ir gyvendamas prie 
tėvų, darbininkas dar gali 
šiek-tiek ir susitaupyti. 
Kaip tiktai apsiveda ir sa
vo šeimyną įsisteigia, pasi
baigia liuosybės ir geresnių 
laikų dienos, prasideda pa
prastai darbo žmogaus var
gai, kurie tveria iki jo pir- 
masai vaikas, sulaukęs 14- 
kos metų, įstoja fabrikai! ir 
padidina savo tėvo įeigas. 
Vaikams suaugus ir krūvo
je besidarbuojant, atsiranda 
darbininko šeimynoje šio- 
kia-tokia gerovė, kuri tve
ria iki pradeda vaikai skirs- 
tyties. Tuokart tėvai pase
nę neretai vėl gauna vargo 
pamatyti, jaigu nepasirūpi
na kur apsidrausti, arba ki- 
tokiuo budu įgyti sau pa- 
šelpą senatvėje.

Darbininkus, netekusius 
sveikatos ir jėgų prie dar
bo, turi, anot anglų moksli
ninko, šelpti ir maitinti 
valstybė ir visuomenė, nes 
valstybės ir visuomenės 
naudai besidarbuojant dar
bininkas padėjo savo svei
katą. Anglijoje jau yra įves
tos algos pasenusiems (ir 
tik vieniems pasenusiems) 
darbininkams, kurie, suka
kę 65 metus, gauna ligi gy
vos galvos nuolatinę, algą. 
Tokios pat algos pasenu
siems darbininkams moka
ma Francijoje, Austrijoje 
ir kitur.

Smulkmenos
Atsirandame priešdienyj 

karo Suvienytų Valstijų su 
Meksiku. Pastaromis dieno
mis Meksike reikalų padė
jimas taip paaršėjo, kad, ro
dos, su tuo karu prasilenkti 
nebus galima.

*
Atsiliepia balsai žymių 

amerikoninių piliečių, kurie 
galvatrūkčiais reikalauja 
Suvienytų Valstijų įsimai
šymo Meksikai!. Regis, ne
reiks ilgai laukti, kuomet 
ims griausti aiherikoninės 
patrankos ir sėti Meksike 
vieną mirtį.

*
Vertėtų pagalvoti, kiek 

tai gero suteiktų pinigai, 
kurie išleidžiami karui, jei 
jie butų sunaudojami kul
tūros tikslams.

*
Nesenai taigi p-lė Bur

ritt, romybės šalininkų dr- 
jos sekretorė, New Yorke 
atlaikė paskaitą, pažymėda
ma labai indomias skaitlį- 

nes. štai jų indomiausios: 
*

Vienos didelės kanuolės 
šūvio lėšos ($1.700) apmo
kėtų vienam jaunikaičiui 
už universitetinį apšvieti
mą.

*

Šešto procento vertės vie
no naujagadynio karo laivo 
pakaktų apmokėti už pilną 
universiteto mokslą visiems 
jaunikaičiams, tarnaujan
tiems Suvienytų Valstijų 
karo laivyne.

*
Vienu procentu vertės 

vieno “dreadnought” butų 
galima išmokėti pensijas 
visiems kolegijų rektoriams 
visoj šalyj.

*

Jei visų Europos valsty
bių karines skolas sudėjus 
banknotais po $1.00, tai pa
sidarytų stulpas 104 mylias 
augštas.

*

karo laivas yra 
brangesnis, negu

Vienas 
daugiau 
visos kningos visuose Su
vienytų Valstijų kningy- 
nuose. *

Pastaruoju šimtmečiu ka
ruose staiga žuvo 18.000.000 
vieno jaunimo. Paliko gyvi 
seniai ir silpnieji, delei ko 
ir žmonių rasės kernėja 
labiau.

vis

*
“Ar to viso trokšta 

kurie reikalauja karo 
Meksiku?” — klausia 
Burritt.

tie, 
su 

p-lė

APIE AKLĄJĄ ŽARNĄ.

Akloji žarna ligšiol kal
kinių gydytojų buvo laiko
ma nereikalinga žmogaus 
kunui; todėl ją dažnai iš
pjaudavo; anot gydytojų 
tvirtinimo — akloji žarna 
nustojus savo veikmės da
bartinei ištobulintai žmonių 
veislei. Tečiau pasirodo, 
kad ir gydytojų nebūta ne
klaidingų. Viename posėdyj 
gydytojų akademijos Pary
žiuje svarstyta gydytojo 
Robinzono pranešimas apie 
aklosios žarnos reikalingu
mą ir reikšmę. Pasirodo, 
kad akloji žarna išdirba sa
vyje sultis, kurios sustipri
na veikimą storųjų žarnų, 
palengvina valgio virškini
mą ir vidurių išvalymą. Gy
vuliams kaip tik induoda- 
mas nors colis aklosios žmo
gaus žarnos, jų viduriai tuo
jau pasileidžia ir lieka iš
tuštinti. Išpjovus pas žmo
nes akląją žarną, nusilpuė- 
ja abelnai viduriai ir atsi
randa jų tankesnis užkietė
jimas, kuris sunkiau tegali
mas prašalinti.

Todėl žmonėms nėra ko 
skubinties su aklosios žar
nos operacija, kuri pastarai
siais laikais yra taip ma- 
don jojusi pas gydytojus. 
Reikia saugoties sunkiai 
virškinamų smulkių ir kie
tų valgių, nuo kurių akloji 
žarna užsikemša ir padaro 
didelį skausmą ir pavojų 
sveikatai.

Valgykloje.
— Argi negalite jau pra

kusti arbatos ? Štai krnžikė- 
lyj pilna lapelių plaukioja!

— Tai tyčia taip pataisy
ta. Valgyklos bosas tuo bil
du nori 
kad tai 
lės, nei 
arbata.

svečius pertikrinti, 
nėra paprastos žo- 
šieuas, bet tikroji

______u A -ir ~ v J-L. f ■
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Neišaiškytos paklausos.
Keistas šio rašinėlio ant- 

galvis, bet gal dar bus keis
tesnis jo turinys. Sakau, 
keistas antgalvis, nes ran
dasi tiek neišaiškytų pak
lausu, kurių visų čia nega
lima apžioti ir apie jas pa
kalbėti.

Kaip yra Įvairi pati žmo
nija, jos protavimas, palin
kimai ir kasdieninis gyve
nimas, taip esti ir įvairių 
paklausų, kuriomis mažiau 
ar daugiau save žingeiduo- 
jam. Bet visas dienos reika
lų paklausas: sociales, poli- 
tikines, morales, vaizbos, 
apšvietus bei kitokias, — 
visas stumiu šalin. Bandy
siu iškelti aikštėn tūlas 
mokslo srityj neįkandamas 
paklausas. Suprantama, 
kad kartu negaliu kalbėti 
apie visus mokslus. Neat
būtinai reikia apsiribuoti. 
Taigi, pagalios, pakalbėsiu 
apie tulus chemijos neaišku
mus. Pradedu nuo papras
tos, arba neorganiškos che
mijos, nes ji mums aiškiau 
suprantama.

Visi žinome, kad vanduo 
šlapias. Tai gerai. Bet ar 
klausiamos, iš kur jis gauna 
šlapumo ypatybę? Gal kas 
sakys: “Ir tai butą klausi
mo, šlapias ir tiek”. Tečiau 
tuo negalima protaujančius 
dirksnius nuraminti. Min
tyje kįla paklausa, iš kur 
vanduo turi skystimo ypa
tybę? Tas daugumui nėra 
aišku.

Idant viską aiškių-aiš- 
kiausiai suprasti, pradėsiu 
nuo pačios pradžios, — nuo 
vandens kompozicijos.

Vanduo, pasiremiant che
miškais bandymais, suside
da iš dviejų chemiškų ele
mentų, būtent hydrogeno 
arba vandendario or oxyge- 
geno arba rugščiadario.

Atskirai bestudijuodami 

hydrogeną pastebime šias 
svarbiausias jojo ypatybes: 
nematomas, nesuuodžiamas, 
neapčiuopiamas gazas. Kiek 
galima sužinoti, neturi jo
kio savyje drėgnumo; yra, 
taip sakant, sausas ir daug 
lengvesnis už orą, kurį mes 
kasdien kvėpuojame. Kuo
met prikiši žiburį prie hyd
rogeno, greitai užsidega.- ir 
dega mėliną ugnį išduoda
mas. Reiškia degąs gazas, 
neturįs drėgnumo, kuris už
slopintų ugnį. Aplamai, tiek 
tegalima pasakyti apie hyd
rogeno ypatybes.

Turėdami hydrogeno ypa
tybes, traukime aikštėn 
oxygeną.

Betyrinėjant oxygeną, 
metas akysna sekančios 
svarbiausios jo ypatybės: 
yra tai nematomas, neužuo- 
džiamas gazas — pirmon 
vieton; neturi jokio skonio, 
nei šlapumo, nes labai smar
kiai dega. Jaigu prigaudęs 
oxygeno pilną bonką ir už
degsi jį, o tada, kada jis de
ga, įdėsi į tą bonką drato 
arba geležies šmotelį, pas
tarieji taip ištirps, kaip le
das prieš ugnį. Gi paprasta 
ugnis geležies netirpina. 
Reiškia!, oxygenas ne tik 
kad dega, bet jo ugnis dar 
turi ypatingą karštį, kurį 
tik kalvėje dumtuvėmis ga
lima įpusti arba įdumti.

Viską gerai turėdami o- 
menyje tai, kas čia yra pa
sakyta apie hydrogeną ir 
oxygena, eikime prie van
dens.

Kuomet chemiškai išana
lizuojame vandenį, atranda
me, kad jis esti susidėjęs 
iš dviejų hydrogeno atomų 
ir vieno oxygeno atomo. 
Kitaip sakant, du hydroge
no atomu ir vienas oxygeno 
atomas, padaro vieną van
dens molekulą arba mažiau

sią sudėtinės medžiagos da
lelę.

Vanduo, kaip ir minėtu 
du gazu, nematomas, neuž- 
uodžiamas, be skonio, te
čiau šlapias ir gesina ugnį. 
Reiškia, deganti medžiaga 
pagimdė ne tik nedegančią, 
bet, priešingai, ugnį gesi
nančią.

Galop nenoroms užsiklau- 
si, argi tai galimas daiktas, 
kad iš trijų mažulyčių de
gančios medžiagos dalelių 
pasidaro toks nepaprastas 
skystimėlis, kuris ugniai 
vientik mirtį lemia, ją ge
sina, naikina. Bet link van
dens kompozicijos negali 
būti jokios abejonės, nes 
net keleriopais atskirais bu
dais priparodo, kad vanduo 
ne iš ko kito susidėjęs, kaip 
tik iš degančio hydrogeno 
ir nepaprastai žėrinčio oxy
geno.

Kadangi, kaip jau augš- 
čiau matėme, nei hydroge- 
ne, nei oxygene nesiranda 
arba chemikai negali susek
ti jokios ypatybės, kuria 
pasiremdami galėtų spręsti 
apie produktą — vandenį, 
todėl mes galime sanpro- 
tauti, kodėl minėtu du ele
mentu nesutveria jokios 
medžiagos, kuri butų maž
daug panaši į juodu? Tas, 
kol-kas, tik ir pasilieka 
klausime “kodėl”, kuriam 
nėra atsakvmo. Chemikai 
paprastai sako, kad propor- 
cionaliai sudėjus hydroge
ną su oxy genu, juodu padil
ginus kuo nors, pav., elek
tros sriove, susiriša krūvon 
ir gauname produktą — 
vandenį.

Jaigu tūlo chemiko klau
sime, ar visuomet hydroge- 
nas ir oxygenas padarys 
vandenį? Jis, be abejo, at
sakytų, praktika ir prityri
mas parodė, kad visuomet 
taip stojas, bet ar nuolat 
taip darysis? to nežinau 
lygiai, kaip astronomas ne

žino, ar nuolat saulė tekės 
iš rytų, o ne iš vakarų.

Be abejonės yra visiems 
pažįstamas gyvsidabris. Lie
tuvoje kaimiečiai vartoja 
jį gana plačiai. Mes žinome 
jo svarumą, jo metalinę iš
vaizdą, jo skystimo pavi
dalą. Taipgi dabar yra 
mums gerokai žinomas ga- 
zas-oxygenas. Po augšto 
karščio intekme sudėjus 

: krūvon gyvsidabrį ir oxy
genu, na, ir ką gauname? 
Tiesiog stebėtis reikia. Jau 
gauname ne metalą, ne me
džio šmotą, ne gelumbės lo
pą, bet smulkius, sunkokus 
raudonus miltelius!

Gyvsidabryje jokio rau
donumo nėra, oxy gene irgi 
to negalime pastebėti, todėl 
iš kur toji visa ypatybė pa
eina? Kol-kas niekas to ne
žino, viskas esti paslapty
bėje, prie kurios vartų mok
slininkai ir geriausi pasau
lio mintytojai dar nespėjo 
prieiti.

Mažiau ar daugiau žino
me alkoholį ir paprastas jo 
ypatybes. Slopina dirgsnių 
veikimą, sustingina visą 
kūną ir atšaldo jį. Dabar, 
kad but viskas aiškiau, pa
kalbėsime apie tuosius ele
mentus, kurie sudaro alko
holį.

Etilinis arba paprastas, 
kasdien vartojamas alkoho
lis, kuris tulus žmones pra- 
lobina, o kitus nustumia 
amžinon nelaimėn ir tam
sybėm, susideda iš mums jau 
gerai žinomų elementų, bū
tent, hydrogeno >iir oxygeno 
ir bent šiame piešinėlyje 
mažiau girdėto trečiojo — 
karbono arba anglies.

Karbonas — paprasta an
glis arba suodžiai. Jis dar 
egzistuoja ir tūlose kitose 
formose, bet kadangi tai ne
turi jokio sąryšio su mano 
šiuo straipsneliu', todėl apie 
tai nieko nesakysiu. Šiame 
atvejyje užtenka tiek žino-

substancija, tai anglis- bei 
suodžiai.

Bet tarp anglies ir alko-1 
holio negalima surasti jo
kios panašumo ypatybės; 
tarp oxygeno, hydrogeno ir 
alkoholiaus irgi aiškios pa
našumo ypatybės • negalime 
iškišti.

Galop paklausa pati savi
mi stojasi: iš kur paeina al
koholiaus skonis, svaiginan
čioji ypatybė? Senelis mok
slininkas vieną atsaką te
gali duoti: “Yra žinoma, 
kad taip pasidaro, bet ko
dėl ne kitaip? — Tas ir 
man neaišku, nesupranta
ma”.

Čia iškeltos aikštėn ir ap
kalbėtos paklausos — vis 
tai mažmožiai. Tik reikia 
daugiau pasigilinti taip va
dinamuose fiziškuose mok
sluose, o dar įvairesnių ir 
indomesnių paklausų gali
me klausti. Ir tai ne vien 
tik chemija, fizika pasiekia 
mokslininkui neišaiškinamų 
paklausų, bet jų apčiuopia
me beveik dar apstesnį mi
šinį biologiškuose moksluo
se.

Paprastai tokius nesu
prantamus gamtoje apsi
reiškimus mokslininkai va
dina naturale misterija. Iš- 
teisybės, tai ir esti, nors 
nesuprantama, bet daili, 
žingeidi, savęspi traukianti, 
misterija.

Zigmas Vitkauskas.

IŠ ABDUL HAMIDO 
RŪMŲ.

Buvęs Turkijos sultanas 
Abdul'Ha midas, kuris pirm 
10 metų pavarytas nuo sos
to, savo rūmuose palaikė 
7.860 visokių tarnų ir per- 
dėtinių, kuriems tik vienas 
sultanas turėjo rūpėti. Ten 
butą 80 didžponių prie sul
tano kambarių; 30 adjutan
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Kad gavus geriausius rezultatus iš telefono li
nijos, aptarnaujančios keturis žmones, pasi

kalbėjimai neturi but labai ilgi. Kada vienas in
strumentų yra vartojime, mažiausia trįs, o kar
tais šeši kiti suvis negali but aptarnaujami.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

tų; 100 raštininkų; 30 valdi
ninkų, kurie turėjo vientik 
rupinties, kad sultanas bu
tų linksmas; 30 valdininkų, 
kurie skaitė kasdieninius 
sultano išleidimus; 30 pri
žiūrėtojų sultano drabužių; 
50 užrašinėtojų sultano ce
remonijų protokolų; 60 gy
dytojų; 30 aptiekininkų; 30 
lempų prižiūrėtojų; 30 žva
kių žibintojų; 30 kavos vi
rėjų; 50 kningų skaitymo 
prižiūrėtojų; 20 vertėjų — 
jie išguldydavo sultonui 
svetimtaučių įvairius raš
tus apie Turkiją; 100 augš- 
tų valdininkų svečiams pri
iminėti; 100 prie sultano 
stalo; 100 vežėjų ir šiaip 
tarnų prie sultano arklidžių; 
1.000 pakalikų ir pristavų 
pas duris; 400 virėjų; 400 
tarmj nešioti valgius iš vi
ry klos į sultano rumus; 400 
štukorių, muzikantų, daini
ninkų ir kitų; 30 eunukų

(romytų vaikinų) prie sul
tano haremo; 50 pagrąžin
tojų; 50 kirpikų ir skutikų; 
3.000 merginų, sultano ver
gių, pačių-sugulovių ir kt.; 
200 sultano sargų; 50 dva
siškių; 50 laivininkų; 400 
žmonių laiškams rašyti ir 
tt. ir tt. Viso labo — 7.860 
vieno sultano tarnų, ku
riems būdavo brangios algos 
mokamos ir gerai užlaiko
mi. Prie valstybės valdymo 
jie nei piršto nepridėdavo.

Gi visus juos turėjo mai
tinti ir poniškai užlaikyti 
Turkijos varguoliai — sun
kaus darbo žmonės bei ver
gai. Nestebėtina, kad turkai 
anais metais prieš savo šai
taną buvo sukilę ir jį nu
vertą nuo sosto. Net šlykš
tu darosi skaitant, kaip vie
nas žmogus tegali tiek daug 
žmonių išnaudoti.

Mokslo metams praėjus.
Linksma pažymėti tai, 

kaip mes, moksleiviai, sta
tome metus prie metų, ku
rie turės sudaryti busiančią 
moksleivijos historiją. His- 
torija, kurios lapus vartys 
ir skaitys busiančioji jau
nuomenė, busiančioji kar
ta.

Pradedu, kaip ir papras
tai. Silpnos musų mokslei
vijos spėkos; jųjų gyveni
mas tiesiog apgailėtinas. 
Šviesesni saulės spinduliai 
kol-kas neapšviečia tų takų, 
kuriais moksleiviai velka 
po sunkoką gyvenimo naštą. 
Visi keliai, vedanti Ameri
kos moksleiviją vienon ben
dri j on, vienybėn, esti erškė
čiais iškaišioti, trukdo mu
sų pažangos ir vienybės 
darbą. Nenuostabu tad, kad 
moksleivių pulsas vos tik 
pradeda smarkiau plakti, 
vis daugiau ir daugiau ap
reikšdamas gyvybės. Tuo 
tarpu negalima pasiekti 
plačiajai liaudžiai žinučių 
iŠ1 moksleivių gyvenimo ir 
judėjimo, nes tame jų gy
venime nieko ypatingo ne- 
apsireiškia. Tečiau ką per 
ištisus pereitus metus vei
kėme, ką įgijome, kokia pas 
mus tūnojo dvasia ir susi
pratimas. — nors apie tai 
bus pravartu pabyloti.

Suprantama, čia bandysiu 
aplama šviesa nušviesti tą
ją garsią moksleivių gušte- 
lę, iš kurios žėri aiškiausia 
lietuvystės šviesa, būtent, 
Valparaiso universiteto lie
tuvius.

Geležinis L. D. L. V. U. 
turtas. — Visiems yra žino
ma, kad čia randasi moki
nių draugija. Daugumas 
lietuvių yra girdėję apie 
kningyną, į<urį ši dr-ja už
laiko. Jeib užlaikyti knin
gyną, draugijos nariai į 
bertainį (3 men.) moka na
rinės mokesties 15c. drau
gijos išdan.

Metų bėgyj draugija tu
rėjo sekančias įplaukas:

Narių mokesties $59.24,
Aukų gauta iš sekančių 

asmenų:
Dr. A. L. Juška $10.00, 

p. Simonavičius $5.00, p. P. 
Pelickas $1.00, p. M. Striku- 
lis $1.50. Viso įplaukų per 
metus turėjome $76.24. Nuo 
pereitų metų išde buvo $89.- 
29. Viso $165.53.

Draugija turėjo sekančių 
išlaidų:

Rauda už kningyno kam
barį $82.00, pirkta literatū
ros už $10.00, už tulus laik
raščius primokėta $1.18, 
smulkesnių išlaidų turėta 
$1.21. Viso $94.39. Įplaukų 

$76.24. Išlaidų $94.39. Ne
pritekliaus $18.15.

Geležinio kapitalo drau
gijos išde yra $71.14.

Pastaba. — 1909—10 
mokslo metais draugija su
šelpė du studentu: pirmam 
paskolino $75, antram — 
$113. 1912 metais pirmasis 
grąžino draugijos išdan 
$40; tokiuo budu lieka dr- 
jai skolingas $35. Antrasis 
dar tebesimokina, todėl dr- 
jai paskolos negalėjo su
grąžinti. Pridėjus paskolin
tuosius pinigus prie išde 
esančiųjų, draugijos turtas 
turėtų siekti $219.14. ... ,.

Kningynas. Kningynas — 
musų brangiausias turtas. 
Iš jo mes imame paspirtį, 
dvasišką peną. Jis taip stip
rina, taip šviečia mus, kaip 
Šventoji Romuvos Ugnis 
stabmeldžiams musų bo
čiams. Stokuoja man gabu
mo ir žodžių, kuriais galė
čiau apibudinti šią vienati
nę brangiausią moksleivių 
įstaigą, lietuvių moksleivių 
židinį. Tik pridursiu, mes 
šią brangenybę už viską 
augščiausiai kainuojame ir 
augščiau visų “izmų” lai
kome.

Kningynas ir per per
eitus metus gerokai paūgė
jo. Pastaruoju laiku jame 
esti perijodinių leidiniiy ir 
šiaip kningų 1.625 egz. Pats 
kningynas liko pagerintas, 
išpuoštas ir naujai sutvar

kytas. Kuomet dabar įei
ni kningynan, tai jautiesi 
taip, kaip tikroje inteligen
tų būrelio įstaigoje.

Dar vasariniame bertai- 
nyje iš dr-stės išdo pasky- 
rėme $5, už kuriuos parsi- 
siųzdinoinc svarbesnius mu
sų gabesnių rašytojų vei
kalus: k. v.: Vydūno “Am
žiną Ugnį” ir tulus kitus 
veikalus; Maironius — 
“Raseinių Magdę”, Jakšto 
— “Rudens Aidus”, Vinco 
Krėvės — “Šarūną”; dar 
parsisiųzdinome tulus M. 
Vaitkaus veikalėlius, tulus 
Liudo Giros, tūlas A. Fro
mo (Gužučio) dramas, tu
lus iš historijos, biografi
jos sričių veikalėlius. Žo
džiu, kningyną sustiprino
me, pagerinome, trukumus 
papildėme.

Gimė pas mus sumany
mas neaptaisytas kningas 
duoti aptaisyti. Ir visi 
vienbalsiai tam sumany
mui pritarėme. Aptaisyta 
išviso 132 kningi. Aptaisy- 
mas draugijos nariams ap
siėjo $17.50. Sakau, drau
gijos nariams, nes į vietą 
imti pinigų iš dr-jos išdo, 
visi, kiek kas išgalėdamas, 
suaukojome ir ne tik kad 
kningas, bet ir tulus perijo- 
dinitis leidinius aptaisėme. 
Dabar tik gėrėtis reikia to
kiu kiltu, milžinišku mo
kinių darbu.

Pamatę vienybės galybę, 
pamatę savo darbo svar
bą, — antru atveju nu
sprendėme aptaisyti visus 
perijodinių leidinių komp- 
lotus. Žodžiu, aplink šią 
metų pabaigą, musų knin
gyną puoš dailiausi rašti
jos tomai.

Gal kas pamanys, kad 
mes esame turtingi, jei ga
lime nuveikti tokius dar
bus, kurie lėšuoja nemažą 
pinigų krūvelę. Mes gi at
remiame: gerbiamieji, mes 
ne turtu veikiame darbus, 
bet vienybe ir pasišventi
mu.

Iš septynių dešimčių čia 
(‘Šančių mokinių beveik nei 
vieno nerasime, kuris tik
rai tvirtai stovėtų ant ina- 
terijalės papėdės. Mes visi 
savo turtą lengvai skaito
me. Bet kuomet yra reika
las — mums visiems ben
dras ir šventas — tada iš- 
krapštome gal kitas pas
kutinį savo centelį ir deda
me ant švento moksleivių 
aukuro, nuo kurio kįla am
žina mums šviesa ir dva
siškas penas.

Pirmą bertainį draugi
ja turėjo 39 narius; antrą 
— 42; trečią 34, ketvirtą 

—44.
Lietuvių kalbos grama

tikos klesą pirmą bertainį 
lankė 132 mokinių, sintak- 
sio — 5, antrą bertainį gra

matikos klesą lankė 19 mo
kinių, sintaksį — 10, tre
čią bertainį retorikos mo
kinos 15 asmenų, gramati
kos — 9. Vasariniame ber- 
tainyj literatūros klesą lan
kė 9 mokiniai, sintaksių — 
5.

V asar iniame bertain v- 
je lietuviai sumažėjo lietu
vių kalbos klesose, nes pap
rastai ir ne tiek daug lie
tuvių randasi.

Iš kurios pusės mes į 
šias klesas nežiūrėtume, vis
gi tėmysime tikrą lietuvių 
dvasios ypatybę, kuri su- 
žavėja ne vieno jaunikai
čio sielą ir pašųgbžda tar
nauti saviems žmonėms ir, 
pągal išgalę, savajai tau
tai. •

Vasariniame bertainyje 
buvo iškilusi tarp mokinių 
mažutėlė bangelė, kurios at
balsis net Amerikos lietu
vių laikraščiuose praskam
bėjo.

Vis tai, galima saky
ti, buvo dviejų individuu- 
mų nesąmonės. Vienas sta
tėsi daug žinąs, nes high 
school’ės priucipalu esąs; 
antras gi žinančiam neno
rėjo nusileisti ir iškilo, tie
siog, davatkinės peštynės. 
Kas buvo tūluose laikraš
čiuose rašyta — vis tai ne
sąmonės, melas, šmeižtas, 
ten teisybės nei už supu
vusį grašį nebuvo pasaky

ta. Kas buvo — praėjo. 
Nenoriu nieko kelti aikš
tėn. Pažymiu tik šį teisybės 
žodelį, nes nenoriu, kad 
ateityje viskas tamsumoje 
glūdėtų.

Tokie tai svarbesni mok
sleivių gyvenimo ruožai. 
Tiek tegalima prabilti apie 
jų pasiryžimus, jų veiki
mą, nuveiktus darbus. Ar 
toks moksleivių judėjimas 
patiks musų visuomenei, ar 
ne, tas mums, iš dalies, ir 
neapeina. Norėjau pabrėž
ti svarbesnius moksleivių 
gyvenimo nuotikius, jau
čiuosi tai atlikęs. Galop, 
nors čia mokiniai nesimaži- 
na, tečiau malonu butų pa
žymėti tai, jei jie vis dau
gintus.

Pagaliau negalima ap
leisti ir musų visų publicis
tų, kaip Amerikoje esančių
jų, taip ir Europoje. .Jiems 
padėkos žodis tenka už tai, 
kad veltui siuntinėja laik
raščius musų kningynan. 
Specialiai esame dėkingi, 
“Kataliko”, “Lietuvos” ir 
“Draugo” leidėjams, kurio 
malonėjo ne tik laikraščius 
musų kningynan siuntinėti, 
bet dar prisiuntė ir savo 
spaudos kningeles. Tokiuo 
budu jie pridėjo kelias ply
teles prie statomojo moks
leivių šventnamio.

Zigmas Vitkauskas.
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Humoras-Juokai.
SKOLA.

Garsus Paryžiaus teplio
rius Lion savame laike gy
veno labai linksmai ir nuo
latos darė skolas. Vienas jo 
neatvaromų skolintoju buvo 
siuvėjas, katras vieną die
ną pas tepliorių pasiuntė 
savo pagelbininką, idant 
skolą išgauti.

— Ateinu — tarė siuvė
jo pagelbininkas nuolankiai, 
bet neatmainomai — prašyti 
tamstos, idant užmokėtum 
sąskaitą. Mano darbdavis 
vakar patyrė, jog tamsta 
gavęs gerus pinigus už savo 
darbus.

— Atleisk, tamstele — 
pertraukė jam tepliorius — 
privalau tamstai pasakyti, 
kad tamstos prakalbėjimas 
norints butu didžiai gražby- 
lis,’tai vistiek paliks be pel
no, kadangi sąskaitos už
mokėti šiandie jukino budu 
negaliu.

— Ar tai tamstos pasku
tinis žodis?

— Taip.
— Tai,priverstas su dide

liu itesmagumu tamstai ap
reikšti, jog man liepta iš 
čia tol neišeiti, kol nebus 
skola išmokėta.

— Kaip tamstai pačiam 
tinka. Meldžiu sėsties. Lion 
atidaro duris ir pasišaukia 
tarną.

— Niekas daugiau negali 
manęs matyti. Ateik vaka
re paimti laiškus, kuriuos 
rasi ant mano rašomojo 
staliuko. Išsiusi pagal adre
sus.

Tai pasakęs duris užda
ręs užrakina, raktą įsideda 
kišeniniu atsisėda palei sta
liuką ir rašo laiškus, ku
riuos juodu leku užspau- 

'• džia. Galop ima didį pope- 
rą ir ant viršaus didelėmis 
raidėmis parašo: “Mano 
testamentas”.

Siuvėjo pagelbininkas tą 
viską mato ir dvasioje juo
kiasi manydamas: “Mano 
tamstele labai storai apsi
gauna, j(>i mano tuo budu 
mane įbauginti”.

Pabaigęs korespondenci
ją Lion užsilipa ant staliu
ko ir nuima nuo spintos vi
sokio dažo gelumbės rišuli. 
Dabar pagelbininko žingei
dumas pažadintas ir jisai 
pats vienas sau mąsto: 
“Kam jam velniams reika
lingi tie skuduriai?”

Lion tuo tarpu stovėda
mas ant staliuko, ima su 
nielancholiniu rimtumu už
kaišioti visus plyšius lan
guose ir duryse. Tai pabai
gęs, išsiima iš indaujos 
praustuvę, prikrauna j on 
angim ir uždega.

Mano ponelis lošia kome
diją, mąsto siuvėjo pagelbi
ninkas, bet tas visas daly
kas jam pasirodo koks tai 
nepaprastas ir abejingas.

Lion vėl ant stalelio dės
to poperas ir pagalios ra
šo ant poperos didelėmis 
raidėmis: “Musu mirčiai 
niekas nekaltas” ir prilipi
na plotkele prie sienos.

Siuvėjo pagelbininkui ne
ramu pasidarė, o juo labiau, 
kad nuo garu, ar tai iš bai
mės ima čiaudėti. Taigi tuo- 
jaus pašoka nuo kėdės, pri- 

i bėga prie sėdinčio su nu
leista galva Liono ir kalba:

— Tamsta, tamstele Lion, 
aš imu per metus 1.800 fran
ku už sukirpimą surdutų ir 
bruslotu, bet no už tai, kad 
turėčiau pražūti nuo ang
lies garu.

Tai pasakęs eina prie du
roj, bet tepliorius jam už
stoja kelią ir sako:

— Jau dabar pervėlu, 
musų likimas neatmaino
mas. >

— Dėlei Dievo meilės, 
tamsta Lion, išleisk mano, 
nes aš trokštu. Jei tamsta 
tuojau neatidarysi durių, 
iššoksiu per langą.

Lion ant galo nusileidžia 
ir eina atidaryti duris ko 
tik neplyšdamas iš juoko. 
Siuvėjas pinigų pas teplio
rių daugiau nereikalavo.

Pas kandidatą Albanijos 
sostan.

— Ar, jūsų didenybe, su
tiktumėt palikti Albanijos

valdovu ?
— Tas priguli nuo didu

mo algos, kokia man turė
tų but pripažinta.

— Manau, kad italų liros 
ir austrų guldenai visgi su
darys sumą, su kurios pa
galba butų galima laikyties 
ant sosto.

— Žinoma, žinoma, tas 
miela man išgirsti.

— Kaip tą šalį valdytu
me!, jūsų didenybe?

— Nesuprantamas man 
klausimas. Taip valdyčiau, 
kaip visi valdovai valdo sa
vo šalis — tėviškai. Dorus 
žmones apdovanočiau savo 
meile ir prielankumu, gi 
prasižengėlius kuoaštriau- 
siai bausčiau.

— Gi nuo ko, jūsų dide
nybe, pradėtumėt valdovau- 
ti?

— Pirmiausiai išsistaty- 
čiau sau karališkus rūmus 
ir susitaisyčiau dvarą. Gal 
tamsta turi kokius nors 
kandidatus į šambelionus? 
Mielai juos nuskirsiu į tas 
vietas. Arba geriau duosiu 
tamstai kelis patentus “in 
bianco”.

— Esu labai dėkingas jū
sų didenybei.

— Matai, tamsta, kas tai 
yra viešpataujantis. Vienu 
savo žodžiu gali padaryti 
laimingu savo pavaldinį.

— Jūsų didenybė turi 
savyj daug valdovo pagar
bos. Tokio valdovo taigi ir 
reikia Albanijai. Todėl ga
lima tikėties, kad jūsų dide
nybė neatsisakysite užimti 
sostą ?

— Be abejonės, tik...
— Kas tokio tik?
—Pasakyk man, tamsta, 

pirmiau, kur tikrai Albani
ja randasi?

nas Žvirblis su mergina Kie- 
laite, turėjo vežėją Varną 
ir virėją Kuosą.

Stoka gabumo.
— Man regis, moteris yra 

labai linkusios prie rokun- 
dų.

— Abejoju. Štai mano 
žmona yra gimusi 1875 me
tais, o nuolat tvirtina, kad 
ji turinti 25 metus.

Persidirbus.
— Sakai, kad ponia Ado

mienė yra nuolat persidir
busi; kuomi gi ji užsiimdi- 
nėja?

— Svetimais reikalais.

Ant gatvės.
Girtas: — Atsiprašau, ar 

panelė kartais nežino, kur 
gyvena Adomas Kopūstas?

Mergina: — Juk tamsta 
pats juo esi.

Girtas: — Tai... tai aš 
žinau, bet nežinau, kur gv- ' ' o.
venų.

Vaikai.
— Pažiūrėk, Alyte, ar 

yra dar žibalo lempoj?
— Nedaug. Man vienai 

žibinti gal ir pakaktų, bet 
abiem, labai abejoju.

Gyvenimas be rūpesčių.
Mėsininkas (dėdamas ant 

stalo riebią kiaulę): — Ta
sai sutvėrimas tai taipgi 
negalėjo turėti rūpesčių ir 
susikrimtimų begyvenda
mas, jei taip daug nutuko.

Atsikirto.
Katiliorius į šiaučių: — 

Menkiausia pasaulyj profe
sija — tai šiaučių. Dangun 
jie nei vienas nepateks, nes 
visi angelai ir šventieji 
vaikšto basi, o pragare jie 
taippat nereikalingi, kadan
gi ten avalai liepsnų neišlai
kytų. Taigį.(kas veikiasi su 
šiauriais jiems mirus, sun
ku sužinoti. Ligšiol apie tai 
neturimo išaiškinimų. Gal 
tamsta man , tą klausimą iš
rištam ?

Šiaurius į katiliorių: — 
To išaiškinti negaliu, bet 
tikrai žinau, kad visi kati- 
lioriai pateks pragaran, nes 
jie ten labiausiai reikalingi 
dirbti katilus.

buvo. Tai yra faktas neuž
ginti n a s, kad paskiau nei 
kaikurių pataisytų poterių 
sacerdotum pasistengimas 
prirodyti, buk pataisytuose 
poteriuose esanti erezija 
štai katrame išsireiškime,: 
“Dievas tėra vienas Trijų 
Asmenų”, neprižadino nei 
“atskalos”, nei “maišto”. 
O jei tame sakinyje erezi
jos, tai nei kitame sakiny
je mano iš anglų kalbos su
lietuvintame, kuris saįdnys 
yra New Yorko kardinolo 
užtvirtintas ir štai kaip 
skamba: K. Kokiuo budu 
Dievas Sumiš yra žmogus? 
A. Jis yra žmogus, nes užgi
mė kaipo mes”. Čia mano 
priešas kritikas linki, kad 
aš vaikučiams, rengian
tiems prie pirmos komuni
jos,. ir tai sulyg naujo po- 
pežiaus paliepimo, pagamin
čiau katekizmą net su cita
vimais ir pranašų aiškini
mais! Nors toj kningutėj, 
mano išleistoj, kaipo ir ki
tose ligšiol išėjusiose, yra 
pilna klaidų zccerio ir rašė- 
jo, tečiau turiu dviejų lietu
vių vyskupų ir vieno I). D. 
kunigo paliudijimus, kad jo
je nėra erezijos, kaipo mano 
kritikai tvirtino. Butų la
bai geistina, kad kas išleis
tų naują maldų kningą su 
pataisytos kalbos poteriais. 
Tuomi tarpu, kaipo man 
buvo linkėta, kad sudegin
čiau savo išleistąją viršmi- 
nėtą katekizmo kningutę, 
kuri taipgi yra užtvirtinta

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

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

PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation)

KAIP GYDYTI REUMATIZM4.
Mažai yra tokii; ligų kurios suteikia tiek skausmo kaip reumatiz 

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

mo. Tuomet reikia gydyti kuomet uždegimas ar.ba sutinimas sąnario
Reumatizmo gydymui nėra geresnio vaisto, kaip Mayzel reumatiz 

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

metu išbunvęs Varšuvoj ir Amerika galiu patarti naudoti tą vaistą. 
Mayzel aliejus geras nuo reumatizmo sopėjimo, o Mayzel gyduolė yra 
nuo kraujo užnuodijimo.

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

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

APIE PATAISYTUOSIUS 
POTERIUS.

Parinktieji.
Pirm kelių desėtkų me

tų Suvalkuose apsivedė po-

Įvedus Suv. Valstijose naują muitų tarifą, vietos mėsos trustas stengiasi i 
rankas paimti ir kontroliuoti atgabenamą iš užsienių mėsą. Ir trustui niekas už

akių neužbėga.

Pritarimas straipsniui, til
pusiam “Vilties” numery
je 125, 1913 m. antgalviu 

“Dar apie musų maldų 
kningeles”.

Tikrą, tiesą, sako autorius 
minėtojo straipsnelio, kad 
“įvedant kalbininkų komisi
jos pataisytuosius poterius, 
nebūtų jokios atskalos, nei 
maišto.”. Tai galiu prirody
ti ir savo patyrimu, nes 
man išleidus kningutę ant
galviu: “Rymo-Katalikų
mokslas kūdikių (? Red.) 
prie pirmosios komunijos 
prirengimui tinkantis su 
pridėjimu pirmoje vietoje 
komisijos pataisytųjų pote
rių”, ir pradėjus su žmonė
mis bent bendrai bažnyčio
je juos kalbėti, nors kaiku- 
rios motinos, nenorinčios 
pačios mokyties naujų pote
rių, buvo padarę iš karto 
užmetimą: “Jei jus, tėveli, 
musų vaikučius bažnyčioje 
ir mokykloje mokinate nau
jųjų poterių, o mes juos na
mie j e mokysime semi jų, 
tai tie vaikučiai niekad ne
išmoks poterių”. Man pa
aiškinus: “Jūsų vaikučiai 
daug greičiau išmoks ir vie
nus ir kitus, ir geriau mo
kės, negu jus pačios, kaipo 
išmoksta poterius net kelio
se kalbose”. Taip tikrai ir

kunigo lietuvio, turinčio ti
tulą Censor Librorum, ir re
komenduota, kad priimčiau 
kitą katekizmą, kuris taip
pat turi imprimatur kitos 
vyskupijos lietuvio kunigo, 
kuriam lygiai kaip ir pirma
jam airių vyskupas yra su
teikęs titulą Censor Libro
rum, taip aš dabar rekomen
duočiau sudeginti visas 
bent, anot viršminėto 
straipsnio autoriaus, žydų 
išleistas arba gal jų pačių 
rašytas maldakninges žar- 
gonine kalba, ir neva su se
nai miriisio Varnuos vys
kupo arba kad ir vyskupo 
Valančiaus aprobata, nes 
vis tik tiek numiręs vysku
pas negali duoti aprobatos, 
o kalbėti bent pataisytuo
sius poterius iš mano virš- 
minėtos kningutės, patai
sant tiktai dvi eiluti šven
čiausios Panos Marijos Li-

Už-

216 W. Madison Sb

Antn

baro

Žmonės supran
tanti vertę geros

Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra

Reikalauk S-O-

mimai švelnios

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

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

Kad* trati mieste, ateik pas mane. Geri VALGIAI, GĖRIMAI IR CIGARAI.

eisingai padaryta degtine iš 
nepaprastai puikaus mišinio.-

Per daugeli metų sendinta
balto ąžuolo bačkose pirm

suteikimo publikai.

_________

geriausia

ruginės degtinės
orderiuoia SOLO

tai geriausias gėrymas.
gančdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai.

STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago,

prieprovos daro 
SOLO degtine

geru vaistu
šeimynų

tani j o j e, “Tėve, dangaus 
Dievo”, nes mano kningu- 
tėje įsiskverbė per neapsi
žiūrėjimą klaida, nes yra 
“Tėve iš dangaus”, kaip 
senoviškose maldakningėse. 
Ir kita klaida yra “Pana iš
mintingiausioji”, o turi bū
ti kaip “Vadove” pataisy
tuose poteriuose “Pana iš- 
maningiausioji”. Mes gi da
bar kalbame kalkiniuos po
terius iš pataisytųjų komi
sijos, o kitus iš maldų knin
gutės, paskiau išleisto “Pul
kim ant kelių”. Pasiulintu- 
me visiems kalbėti kalbinin
kų komisijos pataisytuosius 
poterius, kuriuos patalpi
nome viršminėtoje kningu- 
tėje, o mes jų daugiau pa
aukosime “Saulės Na
mams”. O kuomet išleis kas 
kitas pilnai pataisytą mal
dų kningą, kuri visiems pa
tiks, ir mes pasistengsime 
likusius egzempliorius savo 
kningutės sudeginti ir lai
kytis vienodų poterių.

Kun. P. Saurusaitis. i

I
IŠSISIŲSDINK ŠIANDIEN.

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

čio raštų kningą. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų musų jaunųjų 
rašytojų, kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių 
visų pirmiausias tikslas jau nebevieu 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.____________________________M——S—BBS——BBS—H0fflBE&9XSESEIS—EB——■

įj]i————1—11111—■ BUBI llllm ■ ! nr !■ !■! ! ■ ~7INIIBWI lAI—MIII—Mllia—i

Į Worllinian & sielnM
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave, Telephonas Seeley 3029
6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617 
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' Dangaus Karaliene
PADAVIMAI APIE ŠV. PANĄ 

-p MARIJĄ.

SURINKO IR LENKIŠKAI 
SURAŠĖ KUN.

Marijonas Gavalevičius.

(Tąsa). 
rie gali savo artimams tokias skriaudas 
padaryti — akis išlupti.

Einant per žoles kasžin kas blykste
lėjo. Medininkas sustojo, žiuri, tarpe 
minkštų lapelių žydros akys žiuri. Širdis 
ėmė jam plakti iš džiaugsmo; paėmė akis 
ir pridėjo prie duobių veiduose nelaimin
gai margaitei. Ir kas per stebuklas... 
Akys pačios sušoko į savo vietas ir mer
gaitė praregėjo.

— Matau, jau matau! — plojo delnais 
iš džiaugsmo bėgiodama po miškų ir labai 
džiaugdamosi, o akys iš džiaugsmo blizgė
jo nežemiška šviesa...

Tuomsyk po miškų vaikščiojo kara
lius baisiai nulindęs ir visai netekęs vilties 
numylėtųjų atrasti, šalinosi nuo svieto ir 
linksmybių, nes jam labai liūdna buvo...

Karalius po miškų vaikščiodamas gal
vojo apie auksaplaukę ir... toje valandoje 
nugirdo labai linksma daina.

— Ar iš kito krašte atlėkęs paukšte
lis čia gieda ? — kalbėjosi sau karalius ir 
ėmė žvalgyties, ir pamatė baltais rubais, 
palaidais plaukais mergaitę, tarsi, ange
lų, be vaikščiojančių po miškų. Tuojaus pa
modamas ranka savo namiškiams prisakė:

— Atveskite man ta gražių mergaitę, 
vistiek, ar ji butų prastuolė, ar karalaitė, 
ar angelas...

Karalius kaip tik pamatė, tuoj nukai
to kaip ka-tik pražydusi aguona.

— Tai tu, mano numylėta mergaitė! 
Tai mano svajonių galybė!... — Pagriebė 
į savo glėbį, apkabino drūčiai, kad neišbėg
tų.

Mergaitė papasakojo viską, kas atsiti
ko, net po keliatų sykių, nes karalius jos 
gražumu užžavėtas, nebegalėjo' gerai per
manyti. ..

— Dabar tu mano busi ligi gyvenimo 
galo! Aš laimingas busiu su tavimi! Lai
mingas bus mudviejų gyvenimas!...

Vienų dvariškį tuojaus karalius pa
siuntė į savo minus, kad visiems linksmų 
žinių apskelbtų, kad visi drauge džiaug
tųsi ir priimtų tokia jauna ir gražių po
nių.

Kitam tarnui liepė pakviesti medinin
kų, o tretįjį tarnų nusiuntė paimti į kalėji
mų pamotę, kuri akis išlupo. Pats kara
lius laimingas palengvėle grįžo namo su 
vo mylimąją. Girioje vejas ūžė, tarytum, 
dainavo jiems linksmų vestuvių dainų...

Karalius kas valandų bučiavo jos vei
dų, akis ir auksinius plaukus, nes begalo 
labai mylėjo tų mergaitę.

Į savo vestuves karalius suprašė sve
čius iš viso pasaulio kraštų.

Piktųjų pamotę, kuri savo podukrai 
buvo akis išlupus ir savo dukterį norėjo 
apgavingai karaliui įkišti, nubaudė tam 
tinkančia, visiems matant, bausme.

Karalius švenčiausiai Panelei Mari
jai, kuri davė jam tokių gražių žmonų, pa-, 
statė aukso stovylų su sidabriniu pamatu, 
o karalienė nuolat ją puošė rožėmis ir per
lais.

IX.
Švienčiausioji Panelė Marija, ap- 

veizdėtoja moterystės luomo.
Sutuoktuvių vainikas.

Karvojus.
Pana Marija kiek galėdama rūpinasi 

apie visus. Ji suveda į poras žadėtuosius 
žmones ir laimina jų gyvenimą.

Jei susitinka dvi atsakančios širdįs, 
jose užsidega meilė ir vieno dūšia pažįsta 
antrųjų, tai žinok, kad danguje buvo nu
spręsta jiedviem susitikti ir susituokti 
(susivinčiavoti), nes tas meilės jausmas 
yra šventas ir tiesiog nuo Dievo yra ki
lęs.

Laimingi tie, kurie laukia kol širdįs 
prakalbės į viena kitų ir atras sau atsakau- 
čią draugę per visų amžį gyventi; tie 
linksminsis ir džiaugsis ir laimingai praleis 
savo amžį; .tokiems pagelbės Dievas, ge

rai jiems klosis, meilė ir santaika bus tarp 
jų ir jų vaikų. O jaigii per žmonių pri
kalbėjimų ar dęlei turtų sueina žmonės į 
poras gyventi, tai tokių nelaimingas ir 
vargingas gyvenimas; tokie nekenčia per 
visų amžį vienas kito; nė Dievas, nė Pana 
Marija tokiems nepagelbsti, tai tik vargas 
ir ašaros gyvena po tokia pastoge.

Žmogaus širdis visados turi klausyti 
Dievo, ypač tada, kada rengiasi su mote
riške atsistoti prieš altorių ir susirišti per 
amžį gyventi...

Iš subatos į nedėlių kvepia visas dan
gus rožėmis ir lelijomis. Tada švenčiausiai 
Panelei Marijai angelai suneša puikiausius 
žiedus, o Dievo Motina pina iš jų vaini
kus dorai ant žemės gyvenančioms mer
gaitėms.

Švenčiausioji Pana Marija turi savo 
apveizdoje visas nekaltas ant žemės mer
gaites.

Nors Pana Marija buvo Kristaus Mo
tina ir pagimdė Jėzų, bet nenustojo liekai-- 
tybės; pradėjusi iš Dvasios šventos ir pa
gimdžiusi Jėzų, paliko nesutepta ir balta, 
kaip lelija...

Prieš Panos Marijos paveikslų su
tuoktuvių vakare mergaitės gieda tam tik
ras giesmes, apverkdamos jaunųjų ir pin- 
damos sutuoktuvių vainikų; jaunoji turi 
tų vakarų karštai pasimelsti prieš Panos 
Marijos paveikslų, kad laimingai prileistų 
prie altoriaus ir palaimintų sutuoktuves ir 
vestuves.

Sutuoktuvės atsibuna ant rytojaus, tada 
švenčiausia Panelė Marija palaimina nau
jų žmonių gyvenimų, tik turi prie Jos 
melsties.

Kada kunigas riša jaunuosius, tai ta
da ir Panelė švenčiausia prisideda prie 
tos iškilmės, Ji palaimina jaunuosius ir 
duoda jiems dangiškų dalį. Nelinksmas 
butų gyvenimas jaunųjų be Jos aplanky
mo tos grinčios, kur yra vestuvės, tad Pa
na Marija per kiekvienas vestuves pasi
rodo, nors paveiksle saulės spindulėlio.

Per kiekvienas vestuves turi būti kar
vojus. Niekinti to karvojaus negalima, nes 
pirmąjį karvojų atsiuntė iš dangaus Pa
na Marija į dovųnas jauniesiems.

Štai kaip tas atsitiko:
Pats Dievas darė tų karvojų; pats 

rankoves atsiraitojęs tešlų minkė, angelai 
iš gyvo vandens dangiško upelio vandenį 
nešė, o Jėzus su priegalviu pridengė, kad 
kiltų ir išakytų; Pana Marija, šalę stovė
dama, žibino...

Penkios žvaigždės švietė, kad butų 
šviesios vestuvės ir jaunųjų gyvenimas...

Tad mes nuolatos turime, ypač jauni
kaičiai ir merginos, melstis, kalbėdami:

— Pribuk, Viešpate Dieve, į kiekvie
nas vestuves, atsisėsk už stalo drauge su 
svečiais. Tu Dievo Motina, švenčiausioji 
Pana Marija, neužmiršk nekados vestu
vių ir sutuoktuvių, duok gerų žodį jaunie
siems, duok jiems meilę ir sutikimą, pa
linksmink juos, o vietoj dalies žemiškais 
daiktais, suteik jiems gerų sugyvenimų ir 
visa tą, ko tik jų jaunos širdįs geidžia!...

X.
Tėvas kapuose. Našlaitės vestuvės. 

Apsilankymas motinos iš ka
pų. Pamotės perser

gėjimas.
Našlaitės vestuvės visuomet yra liūd

nos. Nors kartais ištekėdama ir sutinka 
laimę, bet nesant tėvelio, ne motinėlės, 
brolių, nei seselių, nėra su kuom pasikal
bėti, atsisveikinti, pasidalyti linksmybe ir 
nubudimu.

Tankiai kapuose verkia tėvų ir moti
nų širdįs; norėtų nors valandėlę atsikelti 
ir pažiūrėti, kaip stos prieš altorių jų vai
kai.

Vienas tėvas, kuris labai mylėjo savo 
vaikus, bet anksti buvo numiręs, šiaip 
skundėsi Dievui, gulėdamas kapuose:

— Leisk mane, Dieve, o, Dieve bran
giausias, nors valandėlę atsikelti, nueiti 
pas savo namus, tik trupučiukų pažiūrėti 
ir aš vėl tuoj sugrįšiu į kapus!... Leisk, 
Dieve, aš ten kaip žaibas nulėksiu, o kad 
ne, tai tegu saulutė mane paima ir nune
ša, trokštu nors žvilgterėti į savo dukre
lę, už vyro išeinančių! Juk aš tėvas, šir
dis man sopa: ar nenuskriaudė kas, ar da
lį visų atidavė, kurių aš paskyriau!...

(Seka toliaus).

| Obskurantizmas — prie
šingumas apšvietimui ir 
mokslui.

Obskurantas — ypata, ne- 
užkenčianti apšvietimo, ky
lančio iš draugiško gyveni
mo ir trukdanti žmonėse 
apšvietimą.

Obstrukcija, toks būdas 
veikimo kokios nors parti
jos, su kurio pagelba ji 
trukdo jai priešingos par
tijos veikimą.

Opozicija — priešinimąsi; 
taipgi priešingas valdžiai 
veikimas — žodžiu, spauda 
ar agitaviinu.

Oratorius — kiekviena y- 
pata, sakanti kalbas susi
rinkimuose ar parlamente.

Organizacija — partijos 
įstaiga.

Organizuoti — traukti į 
vienybę silpnus, išsiblašku- 
sius ir nuvargintus žmones 
su tikslu pagerinti jų būvį.

Orgija — puotavimas be 
jokio saiko ir tvarkos.

Orientiruotis — gerai ir 
greitai apsipažinti su kokiu 
nors dalyku ar veiksmu.

Paliativas — būdas, ne 
suvis prašalinantis sunku
mą, bet suteikiantis laikui 
palengvinimą.

^Panacėja — būdas (vais
tas), gydantis visokias ne
gales ir ligas.

Panegirikas — perdidis 
pasigyrimas.

Paraližuoti — atimti jė
gas; atimti galę ką nors 
veikti.

Parlamentas — susirinki
mas žmonių išrinktų atsto
vą, turinčių priedermę įsta
tymus leisti. Parlamentai 
yra įvesti konstitucijinėse 
ir respublikinėse valstybė
se, tik ten kitokioj tvarkoj, 
pavyzdin, Anglijoj: augš- 
tesiiėji ir žemesnėji pala
tos; aukštesnėje palatoje 
dkro posėdžius augštesnisai 
luomas, o žemesnėje — visi 
prastą žmonių atstovai. Pas 
mus, Rusijos parlamente, 
visi atstovai vienoj vietoj 
posėdžiauja pasidalinę į 
kairiuosius, dešiniuosius 
ir vidutinius, tad, nesutin
kant nuomonėms ir reika
lams, vietoj darbuoties lei
dime įstatymų, vieni ki
tiems išdėstydami apsiriki
mus, klaidas ir negerus 
darbus, tik leidžia dykai 
brangų laiką ir negali nie
ko gero padaryti, juo kad 
biurokratija visiems dar 
trukdo.

Parodija — šaipus pasi
tyčiojimas; pavyzdin: Ru
sijos durna, neva įsteigta 
žmonių reikalais, bet kaip 
pasirodo, tai tik žmonių a- 
kių apinuilinimui, nes dvi 
durnos buvo suvadintos ir 
išvaikytos, o žmonės, kaip 
skendo taip ir skęsta var
guose.

Partija — kuopa žmonių, 
maž daug vienokių nuomo
nių ir siekių prie kokio 
nors bendro dalyko susi
spietusių.

Pasivinis — neveiklus.
Patetiška kalba — kalba, 

pasakyta su didžiu jausmu.
Patriotizmas — tėvynės 

meilė.
Patriotas — tėvynės my

lėtojas.
(Seka toliau).

KATAMKaŽ —____________

Trumpas politikos žodžių 
aiškintojas.

Metodą — Žinoma tvarka 
ar pienas, būtinai reikalin
gas įvykinimui paskirto 
siekio.

Milicija — laisvi atsitar
navę kareiviai, tiktai karės 
laike į kariuomenę imami ir 
apginkluojami.

Minimalinis — kuoma- 
žiausias.

Misija — pasiuntinybė 
kokiam nors tikslui paskir
ta.

Mistifikacija — apgavi
mas be blogo siekio.

Mitingas — viešas susi
rinkimas aptarimui klausi
mų, turinčių svarbią drau
giškų vertę.

Monarchija — valdžia, 
priklausanti vienai ypatai 
(carui) valdyme visos vals
tybės.

Monarchistas — monar
chijos šalininkas.

Monopolija — išskirtina 
tiesa kokiuose nors veiks
muose (pirklyboje1 ar pra
monėje), priklausanti vie
nai ypatai, kuopai, draugi
jai, ar valstybei, pavyzdin: 
degtinės monopolija — pri
klauso tik vienai valstybei, 
ji viena turi tiesų jų daryti, 
parduoti ir kiek nor už 
degtinę imti, o visiems ki
tiems tas viskas skaudžiai 
užginta.

Morališkumas — padoru
mas.

Moralistas — padorumo 
šalininkas.

Nacija — tauta; dalis 
žmonių, skiriantįsi ’ nuo ki
tų savo ypatybėmis, pavyz
din: būdu., kalba,, tikyba, 
papročiais ir apšvietimu.

Nacionalizacija žemės — 
atidavimas žemės visiems 
tiems, kurie ją apdirba ir 
nori apdirbti.

Nalogai — mokesčiai val
džios uždėti ant visokių 
žmonėms reikalingiausių 
daiktų, Nalogai yra tiesieji 
ir netiesieji: tiesiaisnalogais 
vadinasi tiesiog nuo ypatų 
imami mokesčiai, netiesiais
— ėmimas iš pasalį, pavyz
din: už banderoles, liž pa
tentus, nuo fabrikų ir per- 
pirklių, už pervežimą tavo- 
rų iš vienos vietos į kitą 
(pošlinai) ir tt.

Natūra — gamta1; prigim
ta žmogaus ypatybė arba 
daikto rūšis.

Natūralinis (naturališ- 
kas) — gamtiškas, pats sa
vim, po intekme gamtos, pa
sidaręs (susitveręs).

N eutralitetas — n esikiši- 
mas į svetimus reikalus, 
vaidus, peštynes ir tt. ypa
tingai karės laike.

Nekrologas — trumpas 
aprašymas mirusio žmogaus 
veikalų; gėdingas (želati
nas) apskelbimas laikraš
tyje apie žmogaus mirtį.

Nektaras — labai saldus 
syvas, padarytas iš saldžią 
augalų.

Nervai — dirksniai; gys- 
liniai siūleliai visokio ilgio 
ir storio nuo nugarkaulio 
sniegenų einanti po visą kū
ną.

Norma — saikas (miera).
Normalinis (normališkas)

— vidutinis.
Objektas —■ daiktas tyri

nėjimo, tėmijimo ir abelnai 
visokio veiksmo.

Kas čia?
NERVAM

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 
gydyti be mažiausio skausmo.

10 METŲ GVARANCUA. 
DYKAI APŽIŪRĖJIMAS. Nei trupučio man

PEOPLE’S DENTISTS
(žmonių Dentistai) 

Dr. C. O. Gillette, Mngr.

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

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

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

_______. ______

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

Kam mokėti brangiai už džiegorielį, kad j as 
mane galite gauti 20 metų gvarantuotų dziegore- 
lį su Elgin viduriais, (tiktai uz f 10.00) šis laik
rodėlis visur ir visados parsiduoda po S20.(X). bet 
aš jų labai dau ant sykio perku, tiesiog nuo fab
riko ir kad praplaiinti ir „apgarsinti savo bizni 
TEIP PIGIAI PARDUODU. Sj laikrodėlį gali gaut 
pas mano 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 tavorą 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 
laikrodėlių pas mane gali gau
ti tiktai uz f 10.00.

Atsilankyk pas mane, o ta
vo atsilankymas sučedis tau 
daug pinigų, nes asz daug pi
giau pardu.

A. R. JUNIEVICZ, 3303 So. Halsted St., Chicago.
JUBILERIUSIR DZIEGORMEISTRAS, Kožna vjI^ukALENffiudovana ir

nil SAI" ■ SPECIALISTASDaktaras Wissig
Gydo pasekmingai visokius ligas vyrų ir moterų be skirtumo kaip 

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

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

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

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

glausiu elektriškų aparatų, kurių kiti daktarai neturi.
VALANDOS: kiekvieną dieną nuo 10 iki 12, nuo 3 iki 4 ir nuo G 

iki S po piet. Nodelioms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 18th St., kampas Wood St. (viršum če- 
vervkų štoro). Phone Canal 3203
BEHHsnBKsaESKmsraaaBMRaBHHEMBaaraHMHrasHHaai

Mes dirbame žmonoms ir su žmonėmis. Mums

sekasi, kadangi mes parduodame geriausius

tavoms, mažai sau pelno imdami.

Eikite Kalėdoms pirkties 
daiktus į

Lustig’o Dept. Storą 
llilllf......

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

dreses, kotus.
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

IR SUČEDYSIT PINIGŲ.
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Apie Panamos 
Kanalą.Panamos kanalas, kaip žinoma, pagaliau yra prakastas. Bet galutinė aplink jį darbą pabaiga dar gana toli. Kas tiesa, nesenai, kuomet Suvienytu Valstiją su Meksiku nesutikimai pasi- aršino, imta kalbėti, kad prisiėjus reikalui Suvienytoms Valstijoms pakaktu poros savaičių perkelti savo karo laivyną iš Atlantiko į Ramųjį vandenyną. Tečiau tos kalbos buvo greičiau tik teoretines diskusijos, bet ne tikrasis sumanymas. Techniku rateliuose tomis kalbomis labai nusistebėta, nes tas sumanymas negalėjo būti įvykdiutas, kaip tas neįvykdomas nei šiais laikais, kuomet kanalo darbai pastumta toli pirmyn. Suvienytos Valstijos tegu pamėgintą tai padaryti, jei joms nebūtą gaila sugadinti pati kanalą ir anuoju vedamus karo laivus.Tikrai pasakius, kanalas dar negreit bus pabaigtas. Milžiniška darbininką armija nuolat dirba abiejuose kanalo galuose ir per vidurį. Ypatingai darbai karštai vedami aplink šliūžes Ga- tune ir Pedro Migučio. Šliūžės kadangi yra jautriausi 

kanalo organai-dalįs; ją sugadinimas arba sunaikinimas, vienu momentu sulaiko laivą plaukiojimą, kanalu, uždaro visai tą naują vandenini kelią. Iš kitos pusės imant, šliūžės nuolat, yra išstatytos pavojum Jei plaukiantis laivas susimuštu su kanalo pakraščiu — kas pagaliau negali pasitaikyti — nukentėtu nuo to vienas laivas; bet jei laivas susidaužtu su šliūžės vartais — liktu sugadintas kanalas ir prisieitu laivu plaukiojimas nekuriam laikui pertraukti, kol nebūtą sugadintos vietos pataisytos.Todėl ir nestebėtina, kad ypatingai tanu* atvėjyj technikai išvystė nepaprastą sumanumą. Šiais laikais dirbama visokie apsaugos pri- taisymai. Nutarta, kad laivai kanalu neturį plaukti savo lomomis jėgomis, nes dėlei to pasitaiko daug nelaimingą atsitikimą. Būtent, tankiai pasitaiko nesusipratimai tarp styrininko ir prie mašiną dirbančio personalo.Tatai kiekvienas laivas, Įplaukiantis kanalan, ir išplaukiantis iš ano, turi užgesinti po katilais ugnį; laivą šliūžėmis traukia, elektrinės lokomotivos,’ varomos kanalo pakraščiais (sienomis). Visupirmu inplaukęs 

kanalan laivas susilaiko prieš šliužą. Čionai jis užkabinama. plieninėmis virvėmis. Gi prie pirmosios užtvankos laivą grandiniais užkabina elektrikinės lokomotivos ir tuo budu jis šliūžėmis tempiamas. Lokomotivos eina, kanalo šalimais.Prieš visokius kanalui ir laivams, pavojus bus sudaryta daugybė įvairiu prietaisą, kurios tuo tarpu dar taisomos, todėl aną aprašymą paliekame tolesniam laikui.Bet ne tik apie vienus technikos triumfus galvojo amerikiečiai pradėdami kasti tą kanalą. Yra žinoma, kad Panamos kanalo apylinkės prigulėjo prie nesvei- kiausią vietų pasaulyje. Amerikiečiai nusprendė į tas apylinkes įvesti tikrąjį sveikumą. Ir ištikro, su didžiausia nuostaba peržiūrima statistiką parodymai. Prancūzą kompanija, kuri buvo pradėjus kasti kanalą, per aštuoneris metus tose apylinkėse pragaišino 22.- 189 darbininką! Juk tai pa- si ha i s ė t i na s m i rt i n gurnoprocentas! Tariamoji fran- euzų kompanija Panamos kanalo kasimui buvo parsigabenusi 1.000 nigerią iš vakariniu Afrikos pakraščių. Praėjus 6 mėnesiams jie visi išmirė. Paskui partraukta 1.000 chiniečią, bet ir tie į pusmetį laiko ten savo gal-

-ų ■ ' ■' ’ r? ’Jf-T.

KATALIKASvas paguldė. Ir iki šiol viena vieta šalę kanalo popule- riai vadinama “Matachin” (‘mata” hispaniškai — užmušinėti).Amerikiečiai nusprendė tas sveikatingumo sąlygas atmainyti. Tam tikslui išleido milijonus — tas tiesa. Bet 1911 metais išdidžiai galėjo pažymėti savo raportuose: mirtinumas sumažėjo 7.5 proc. ant tūkstančio. Geltonasis drugys visai išnaikinta, nuo 1906 m. nebūta nei vieno tos epidemijos atsitikimo. Malarija nupuolė nuo 821 iki 187 ant tūkstančio gyventoją. Tas atsiėjo daug pinigą, bet epidemijos įveikta ir išteriota. Tūkstančiams d arbininką liko apsaugota gyvastis. Šiais laikais prie Panamos kanalo dirba 10.000 amerikiečių, 6.000 įvairių tautu ir suvirs 30.000 nigerių, paeinančių daugiausiai iš Jamaika ir Barbados. Ir tarp tu darbininkų mirtinumas — retas atsitikimas. K.
Truputis apie 

džiovą.
f ------------------ _Džiovą, kaip ir daugybę kitų ligų, pagimdo mikroskopiniai (paprastai akim nematomi) gyvūnėliai, vadinami baeiliais. Džiovos ba- 

ciliai — panašus į mažutėles lazdeles.Paėmus džiovininko seiles, kurios randasi milijonai tu bacilių, ir, padėjus jas ant bile kokių valgių, taippat suteikus atsakomąją šilumą — tų bacilių tiek daug priauga, kad- net ir paprasta akim galima pamatyti; tokiuo budu užaugintus džiovos bacilius galima įčiepyti kokiam nors gyvūnui ir tas tuojau susirgs džiova.Aiškiai patirta, kad be tų bacilių džiova negali atsi-l rasti. Taigi, norint džiovos išvengti, reikia saugoties, kad tą bacilių neįsileidžius į vidurius. O gauti tuos bacillus galima visokiais budais. \ Gyvenant drauge su džiova sergančiu — jaigu jisai ypač su savo spjaudymais nėra atsargus; jaigu jis neatsargus su kosėjimu; jaigu valgytumėm iš vieno bliudo, gertumėm iš vieno indo, ypač nepaskalandinę; jaigu galėtumėm vienoj lovoj; ir tt.Visuose tuose atsitikimuose labai greit galima tuos bacilius gauti. Viduriuose gi jie greitai dauginasi.Apart to — labai pavojinga bučiuoties su džiova sergančiu, nes tuo budu greičiausia galima užsikrėsti.

Džiovos baciliai labai bijo saulės spindulių, nes šie juos į kelias valandas galutinai pragaišina. Pertai labai retai ant gatvių galima gauti džiovą.Apart to < džiovą galima gauti nuo džiova sergančios karvės, pieno, taippat ir sviesto. Tečiau iš karvės mėsos, jaigu ją išverdam, džiovą negalima gauti, nes verdant džiovos baciliai nugaišta.Taigi matom, kad džiova užsikrėsti nesunku, gi visi žinom, ką toji liga reiškia.Gal ne vienas pasakys:‘‘Jaigu džiova taip lengva užsikrėsti, tai jau visi senai būtumėm išmirę”. Bet atminkim, kad pati gamta stengiasi mus sveikais užlaikyti ir kad stiprus žmogaus organizmas pergali, užmuša džiovos bacilius. Daktarai tvirtina, kad daugelis žmonių yra turėję džiovos bacilius, bet tiktai pasidėkojant sveikam organizmui jie nuo tos baiseny-Yra žmonių, kurie jokia liga negali užsikrėsti; bet taip tvirtą žmonių yra labai mažai, ypač tarp darbininkų klesos.Štai patarimai nuo džiovos apsisaugoti: Visur ir visuomet užsilaikykime kuo- švariausiai, gyvenkime to-

Į Libavą 
į 11 dienų. 

Be persėdimų. 
Litavo iki New

RUSSIAN-AMERICAN 
LINE.

DR. PETRAITIS, Dantistas 
1 756 Mlclrgan 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.

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

RUSSIA — 16,000 tonų.
KURSK — 13,500 tonil. 

CZAR — 13.000 tonu.

Į Rotterdemą
1 9 dienas. 

Be persėdimų. 
Kaina kelionės nuo
York $32.75 ir $4.00 taxų.

—Dažn.-.i išplaukia.—
—Pigiausios kainos.—

Tolimesnėms žinoms reikia kreip
ties pas:

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

27 Broadway, New York. 
Arba pas ietinius autorizotus agentus.

kiliose kambariuose, kur ga- Įima turėti užtektinai tyro oro ir saulės šviesos; Dekados nedirbkime perdaug, valgykime sveikus valgius, miegokime bent 6—7 vai. kas naktį, saugokimės per- didelio svaiginamų gėralų vartojimo, negyvenkime drauge su džiovininkais ir tt.

4 ‘fe

Tandnevicz Savings Bank
’ Jonas M. Tananevičia - savininkas

. *■ *

3249-3253 South Morgan Street, Chicago, III,
...    ..^4. .. ==.^.,       ............. ... -=^Taupyk - čedyk - pinigus.

L  ........................................ .......—J
Ii

Pradek cedgti nuo Naujų metų ir neliauk čėdyjęs iki kitų Naujų Metų.
Kalėdoms geriausia dovana yra Tanavevicziaus Banko kningele.

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 dolerį kas nedėlia, sudės savo pirmą šimtinę, 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 musų saugią banką, pasiimk sau bankinę kningutę ir pradėk rupinties, kad tavo pirmoji šimtinė išaugtų. Kai rūpinsies, tai ji išaugs, 

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

Lietuviai šiandien neturi saugesnes bankos kaip TANANEVICZ SAVINGS BANK.
I

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

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

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

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

CHICAGOS ŽINIOS.
Viešo kningyno naudai 

vakaras.
Pereitą nedėlią Apveiz

di >s Dievo bažnytinėj salėj 
buvo surengtas vakaras su 
apsčiu programų. Pelnas 
buvo skiriamas viešo knin
gyno naudai, kurs randasi 
priešai Apveizdos Dievo 
bažnyčią. Šis kningynas li
ko Įsteigtas keliu dr-ju lė
šomis ir tu dr-ju rupesniu 
liko surengtas minėtasai 
vakaras. Vakaro progra
mas susidėjo iš dvieju pra
kalbu, kvarteto ir lošimo 
veikalo “Ant bedugnės 
krašto”.

Programas prasidėjo p- 
no Sarpaliaus kvartetu, dai
navimu. Kvartetas yra ge
rai prasilavinęs ir dainavi
mas buvo geras. Po to se
kė p-no J. A. Chmieliaus- 
ko prakalba. Pasakojo a- 
pie kningynėlio Įsteigimą, 
kaip juomi naudojanties 
galima ingyti sau naudin
gu, indomią mokslišku . ži
nių. Nurodė reikalingumą 
šviesties ir sakė, kad tie, 
kurie negavo iš jauną die
nu progos lankyti mokyk
las, turi progą ingyti pa
žinties lankant kningyną 
ir skaitant ten esančias 
taringas. Prakalbą sekė 
kvartetas. Po to kalbėjo P. 
Gudas. Jis priparodinėjo, 
kaip ačiū nuostabiam savo 
gabumui, protui žmogus 
stojo valdovu ant visu su
tvėrimu, pats būdamas 
silpnesnis už juos. Nurodė 
reikalingumą ir budus la
vinti, šviesti ir didinti savo 
protą. Šalip to priminė, 
kad reikia ne tik savo pro
tą lavinti, bet taipgi savo 
širdi, ty. kilti doroj, nes 
žmogus su mokslu, o že
mos doros esąs labai pa
vojingas. Galop priminė, 
kaip svaigalą vartojimas 
silpnina tą nuostabią dova
ną — protą ir kartu kaip 
tuomi užu e jautrinama są
žinė.

Prakalbas sekė vaidini
mas veikalo “Ant bedug
nės krašto”. Tai atliko ar
tistai T. M. D. 28 kp. Vaiz
delis paimtas iš paprastą 
žmonelių gyvenimo ir artis
tams nebuvo sunku ineiti i 
veikiančiąją asmenų kailį. 
Veik visi be išėmimo dai
liai lošė. Visi turėjo gerai 
pritaikytus lietuviškus ap- 
rėdalus. Paminėtini šie as- 
menįs — p-lė S. Kaupaitė, 
Onos rolėj, p-lė J. Tamo- 
šauskaitė Magdės rolėj ir 
P. Stogis Juozo, ukininko- 
girtuoklio rolėj. B. Sen- 
kauskas pusėtinai nudavė 
žydą. Visas lošimas atsiliko 
labai slidžiai, be jokią su
mišimą, visi labai gerai 
mokėjo savo roles. Po lo
šimo dar dainavo kvarte
tas ir tuomi vakaras užsi
baigė.

Žmonių nelabai daug te
buvo. Prakalbi; ir dainą 
metu publika užsilaikė pu
sėtinai. Lošimo gi metu ne- 
tairią užsilaikymas buvo 

nepakenčiamas. Balsiai da
rė savo patėmijimus, atsi
šaukdavo į lošėjus, ne vie
toj juokėsi ir taip labai ga
dino susirinkusią j u įspūdį 
ir gaišino artistus. Toj lie
tuviu kolionijoj, ties 18 g., 
ligšiol nebuvo daug vaidini
mu, vakaru ir todėl neku- 
rie nesupranta perstatymu 
reikšmės.

Du koncertu beno “Lie
tuva”.

Tarp Chicagos lietuvią. 
koncertai yra retenybė. Vi
sokiu vakaru, lošimu, ba
lių rengiama apsčiai, o kon
certą buna ant metą tik 
du-trįs ir viskas. Didi klin
tis koncertą surengimams 
vra brangumas. Prie kon- 
certą dar mus žmonės ne
pripratę, nesilanko, o jie 
surengti labai brangiai at
sieina.

Tarp Chicagos lietuvią 
savo koncertais atsižymi 
benas “Lietuva”. Ši orga
nizacija kasmet surengia 
po du-tris koncertus. ŠĮ se
zoną du koncertu atsiliko 
gruodžio 13 ir 14 d.; pir
mas buvo ant West Side, 
Meldažio'salėj, antras ant 
Bridgeport©, Freiheit Tur
ner salėj. Ant West Side 
žmonių koncertai! labai ma
žai teatsilankė. Retai kuo
met taip mažai žmonių te
susirenka, kaip minėton 
pramogom Ant Bridgepor
to atsilankė daugėliau.

Benas “Lietuva” gyvuo
ja jau apie 13 metą. Liko 
uždėtas ačiū p-no Pilipavi
čiaus pasidarbavimui. Apie 
10 metą šis benas gyvavo 
be tvirto susiorganizavimo, 
be įstatą. Tas pasirodė e- 
sant nepatogu ir apie trįs 
metai atgal liko sudaryti 
Įstatai ir dabar ši organi
zacija labai sustiprėjo ir 
tvirtai laikosi. Turi gerai 
prasilavinusią muzikoj vy
rą. Yra nemažai kariuome
nėj buvusią muzikantą. 
Benas turi gerą mokytoją 
p-ną Jakaitį, baigusį muzi
kos konservatoriją Krako- 
ve. Yra tai vienintelė savo 
rąšies Chicagos lietuvią or
ganizacija.

Minusiems nariams orga
nizacija skiria po $50 po
mirtinės.

Benas, atsilankius L. M. 
Dr-jos ingaliotiniams, pir
ko sieksnį žemės ir pado
vanojo Tautos Namams 
Vilniuje.

Chicagos rubsiuvią domai.
Šiuomi pranešame, kad 

subatoj, gruodžio 20 d., 
Černiausko salėj, kertė U- 
nion ir 19 g. atsiliks 269 
skyriaus susirinkimas. Šia
me susirinkime bus renka
ma ateinantiems 1914 me
tams nauja valdyba. Todėl 
kiekvienas narys būtinai 
turi atsilankyti minėtan su
sirinkimam Pradžia 7:30 v.

Valdyba.

Chicagos mokyklą superin
tendente prašalinta.

Pereitą savaitę Chicagoj 
švietimo komiteto balsavi
mu liko atstatyta p-ni E. 
F. Young iš savo vietos, 
kaipo superintendentės pra
diniu miesto mokyklą. P- 
ni E. F. Young yra visoj 
Amerikoj pagarsėjusi mo
teris, kaipo gabi auklėtoja 
ir sumani vedėja mokyklą 
reikalu. Ji liko prašalinta 
suktu budu. Nuo mokyklą 
superintendento priguli pa
skyrimas rankvedžią mo
kyklose. Todėl kiekviena 
taringą kompanija geidžia, 
kad jos išleistos taringos 
butą vartojamos mokyklo
se- Kompanijos gerinosi 
švietimo komitetninkams, 
kad tik joms suokalbi; su- 
peritendentą nuskirtą. O 
p-ni Young nebuvo suokal
bi, skyrė rankvedžius, ku
rie buvo tinkamiausi. Taigi 
buk užtai ir netekusi vie
tos. Del jos prašalinimo ki
lo didelis trukšmas, pasipy
lė protestai ir nežinia kaip 
pasibaigs.

Stebuklingi daktarai vaka
rą programuose.

Neretai vakarą rengėjai 
parūpina dailius progra
mos kningelės formoj, kur 
randasi visokią apgarsini
mą. Nors rengėjams rupi 
surinkti kuodaugiau apgar
sinimu ir turėti kuodides- 
nį pelną, vienok, visgi rei
kėtų vengti ir nedėti ste
buklingą daktarą apgarsi
nimu. Pakaktinai yra lie
tuvią biznierią, kurie su
tinka duoti savo apgarsini
mus. Dedant stebuklingo 
daktaro apgarsinimą gali
ma ne vien nusiąsti žmogų 
į pavojingą vietą, bet dar
gi galą-gale netenki tikro 
daktaro apgarsinimo. Juk 
koks tikras daktaras norės 
matyti savo vardą ir adre
są šalip kokio sukčiaus, 
šundaktario.

Paskaitos.
Gruodžio 13 d. Černiaus

ko salėj atsiliko paskaitos, 
parengtos organizacijos U. 
G. W- of A. 269 skyriaus. 
Žmonią paskaitą pasiklau
sytą susirinko nemažas bū
relis. Pirmiausia skaitė 
studentas-medikas apie ly
tines ligas. Po jo kalbėjo 
studentas-juristas S. Dargu
žis apie bedarbę ir kitus 
pragaištingus darbinin
kams apsireiškimus. Buvo 
renkamos aukos politikos 
kankiniams.

Gruodžio 14 d. Prospect 
buste skaitė studentas- 
medikas Antonov apie gy
vybės išsivystymą ir drau
gijinius prietikius. P-nas 
P. Galskis kalbėjo apie Ru
sijos politikinius kankinius. 
Buvo rinktos aukos tiems 
kankiniams. Surinkta $4.21. 
Vėl užėmė estradą Anto
nov. Kalbėjo temoj tikė
jimas ir mokslas. Žmonią 
buvo nemažas būrelis.

Pranešėjas.

40 valandą atlaidai.
Šv. Jurgio K. parapijos 

bažnyčioje gruodžio 14, 15 
ir 16 dienomis atlaikyta 40 
vai. atlaidai. Esant gra
žiam orui, bažnyčią aplan
kė minios žmonią, kur liko 
dvasiškai sustiprinti. Buvo 
keli kitą lietuviu parapiją 
kunigai.

Plėšikai pašovė saliuni 
įlinką.

Panedėlio ryte 3 plėšikai 
norėjo apiplėšti lietuvio 
Jono Radavičiaus salimi! 
po num. 3437 So. Morgan 
g., bet nieko nepelnę pa
šovė saliunininką ir pitįs 
išsinėšino. Chicagoj šiais 
laikais plėšiką tik knibžda, 
ramiems žmoneliams reikia 
Imti atsargiems, ypač gat
vėse rytmečiais ir vakarais.

Geras lietuvis apleido 
Ameriką.

Gruodžio 13 d. apleido 
Chicago ir išvažiavo į Lie
tuva Vytautas Lukauskas. 
Atlantiką perplauks garlai
viu “Russia”. Minėtas vy
ras pragyveno Amerikoj 
devynis metus. Chicagoj 
prabuvo apie penkis metus 
ir visą laiką prigulėjo prie 
šv. Jurgio dr-jos. Buvo 
veikliu jos nariu. Lukaus
kas yra geras muzikas ir 
tarp Chicagos lietuvią ge
riausiai putė kometą. Pri
gulėjo prie beno “Lietu
va”. Sudarinėdavo muziką 
vakarams. Dabar jo vietoj 
darbuosis Boleslovas Ežer- 
skis. Lukauskio tėviškė yra 
Kauno g., Telšią apskr., 
Tvėrą p. Linkima geram 
tautiečiui laimingai per
plaukti platu vandenyną ir 
pasekmingai užgyventi 
brangioj tėvynėj.

Roselandiečiai, saugokitės 
stebuklingo daktaro.

Pereitą savaitę anglą 
laikraštis “Tribune” iškė
lė aikštėn vieną stebuklin
gą daktarą Roselande. Ten 
nėra lietuvio daktaro ir lie
tuviai gali pakliūti į kilpas. 
Todėl reikalinga persergė
ti. Stebuklingas daktaras — 
sako “Tribune” ten y- 
ra. Tribune’o reporte
riui jis prisipažinęs e- 
sąs apgavikas. Už menkas 
negales imąs baisius pini
gus. Už uodo įkandimo iš
gydymą imtą $500. Prisipa
žino, lupąs taip brangiai, 
kad tuomi ingijus gero dak
taro vardą.

Sulyg reporterio žodžią 
tas nevidonas daugiausia 
darąs biznį iš svetimtaučią. 
Tegu lietuviai šailnasi nuo 
tokią.

Didžios bus iškilmės Chica
goj kučią vakare.

Nepaprastai iškilmingai 
bus šiemetai pasitiktos Ka
lėdos Chicagoj. Grant par
ke ant ežero kranto į šiau
rę .nuo Art instituto bus 
milžiniška, majestotiškai iš
rėdyta, Kalėdą eglė. Prog- 
rame dalyvaus garsąs ope
rą dainininkai, geriausieji 

Chicagos bažnytiniai chorai 
ir visais dainininkais vado
vaus tėvas Finn, paulistą 
choro vedėjas. Paulistą cho
ras taipgi dalyvaus. Tas 
šaunus choras bus ant bal
kono Athletic Kliubo, ant 
Art instituto balkono bus 
švedą choras, o garsąs ope
rą solistai dainuos Art in
stitute, o ją balsai per di
džiulius megafonus (balso 
padidintojus) bus išsklai
dyti po visą apylinkę. Tė
vas Finn nuo augšto balko
no mosuodamas didžiule, 
elektra nušviesta lazda, ves 
visus chorus, kurie bus ap
linkui Grant Parką.

Bus daug benu. Juosius 
ves direktorius Chicagos 
beno Wm. Weil.

Pabaigoj programo tė
vas Finn savo lazda duos 
signalą ir tuomet visi cho
rai, solistai, benai ir minią- 
minios žmonių užtrauks ka
lėdinę giesmę “Come All 
Ye Faithful” ir galop visi 
balsai garsiai susilies į ame
rikoną himną “America”.

Iškilmių rengėjai sako, 
kad nieko panašaus niekur 
dar nebuvo rengiama. Tai 
busią nuostabiausios iškil
mės.

T. M. D. 22-ros kuopos 
paskaita.

T. M. D. 22 kuopa vėl 
prieš savo susirinkimą ne- 
dėlioj, gruodžio 21 d., turės 
paskaitą. Skaitys J. Laukis 
vieną savo geresnią paskai
tą. Pradžia — 2 vak po pie
tą. Vieta — “Aušros” sve
tainė, 3149 So. Halsted st. 
— Po paskaitos — kuopos 
mitingas.

“Užburti turtai”.
Dramos Draugija gruo

džio 14 d. Meldažio salėje 
vaidino pirmusyk Chicago- 
je “Užburtus turtus”, 
melodramą dvieju aktą.

Veikalas labai tinkamas 
musu scenoje vaidinti: len
gvas atlikti, suprantamas 
žmonėms, turįs juoku ir aša
rą.

Dramos Draugija veikalą 
atvaidino labai gerai, jei 
neskaičius keliatos sprage- 
lią, kurios visuomet gali 
pasitaikyti. Puikiausia atsi
žymėjo J. Briedis, apykvai
lio Pranio, smuklininko sū
naus rolėje. Seno kareivio 
rolėje geras buvo J. Širvins- 
kas. Puikiu smuklininku 
buvo B. Vaitiekūnas ir ti 
pišku vargonininku J. Bu- 
ragas. J. Sankunas butą bu
vęs geru kareiviu, kad ma
žą truputį butą buvęs nar
sesniu. P-lė L. Žilvičiutė 
buvo užtektinai dramatiška 
skriaudžiamos dukters rolė
je; tik vietomis lyg kad ga
dino jos puiki; lošimą jos 
maniera laikyti peraugštai 
galvą. Aplamai iš vaidini
mo įspūdis pasiliko puikus. 
Po tokią vaidinimą žmogus 
grįsti namo smagus ir mie
lai meni praleistą vakarą.

Z.

mitingą. Iš pranešimu pa
aiškėjo, jog kuopa pereitais 
metais žymiai padidėjus ir 
apskritai žmonėse pasikėlęs 
žingeidumas Susi vienijimu. 
Mitingą baigiant kuopa iš
sirinko naują valdybą: pre
zidentu paliko tą patį V. 
Paplausiu, sekretorium iš
rinko W. Valentą, finansų 
sekretorium Bračulį ir išdi- 
ninku Fr. Bračulį.

ŽODIS Į LIETUVIUS 
RUBSIUVIUS AMERI

KOJ.

Kiek laiko atgal buvo iš
siuntinėta atsišaukimai į 
visus rubsiuvią skyrius A- 
merikoje reikale pasirinki
mo vieno lietuvią laikraš
čio už organą. Tečiau maža 
kas minėtan atsišaukimai! 
atkreipė domos, o nekurie 
net atsisakė ką nors ben
dro turėti, kadangi priklau
są prie skirtingą organiza
ciją, kaip ve — prie T. 
W. W.

Vienok, nors mes pri
klausome į skirtingas or
ganizacijas, musą reikalai, 
kaipo darbininku, yra vie
nodi. Todėl tamprus ryšiai 
tarp musą reikalingi ir ga
limi turėti.

Kol mąs tarpe nebus vie
nybės, tol mąs organizaci
ją spėkos bus silpnos, kad 
laimėjus geresnes darbo 
sąlygas ir geresnį atlygini- 
mąi " \ '

Tankiai tai viename, tai 
kitame mieste atsitinka 
rubsiuvią streikai, o apie 
juos žinios mus vėliau pa
siekia. Neretai darbininkai 
rubsiuviai esti agentą suvi
liojami ir į straikuojančią 
vietas statomi darbininkai, 
atgabenti iš kitur. Tokie 
dalykai gali apsireikšti tik 
ten, kur nėra spartaus su
sinešim©, susižinojimo, kas 

Didžiausia
Kalėdų Dovana 

už $2.00.
Savo draugui, Savo giminei, 

Savo mylimai ypatai
žinoma pirksi Kalėdų dova
ną. Kiek nesvarstytom, kiek 
nejieškotum, niekur nerasi 
geresnes dovanos už tuos pi
nigus, už $2.00. Ta dovana 
per visus metus bus neuž
miršta. tavo mylimoji y pa ta 
kožna savaitę už ją tau tars 
ačiū. Jei duosi dovana, duok

tik tą dovaną:
Užrašyk vieniems metams

KATALIKĄ
DIDŽIAUSIĄ LIETUVIŲ LAIKRAŠTĮ.

3249 S. MORGAN ST., CHICAGO.
S. L. A. 36 kp. mitingas. 

Gruodžio 14 d. S. L. A.
36 kp. atliko savo metinį

dedasi vienu ir kitą tarpe.
Kad turėti artimesnius 

■ryšius, darbininkams rub- 
siuviams būtinai reikalin
ga pasiskirti vieną lietu^š- 
kąją laikraščiu už orgaW 
Jame mes bendrai galėsr 
me apkalbėti savo reika
lus. Tokiame organe buk 
pranešama vėliausios ži
nios iš rubsiuvią judėjimo 
Amerikoj.

Šito atsišaukimo tikslu 
yra dar kartą pa judinti or
gano klausimą. Taigi, drau
gai rubsiuviai, nepraleiskit 
šio svarbaus atsišaukimo 
pro savo domą, be apsvar
stymo. Apgalvotai ir tuoj 
duokit atsakymą. Duokit 
savo patarimus, išreiškit 
savo nuomonę, patarkit, 
kuris laikraštis tiktu į or
ganus. Vėliau kreiptumė- 
mės į leidėjus, redakcijas 
su užklausimais apie išly
gas ir tt.

Vardu 269 skvriaus, 
U. G. W.‘ of A.

J. Mickevičius, 
P. Galskis.

Prierašas. Savo atsaky
mus, pranešimus malonėkit 
siusti šiuo adresu:

P. Galskis, 
1652 California avė.

Chicago, UI.

Valtis nuskendo. Angli
jos karo laivyno viena po
vandeninė valtis “C. .14” 
nuskendus Plymouth© uos
te po susimušimui su kitu 
laivu. Valties visa ingula 
laimingai išgelbėta.

Reikalavimas atmesta. /
Rašoma iš Viktorijos, Ko- 
lumbia, kad vietos inoterįs 
pasiunčiusios į gubernato
rių savo delegaciją su rei
kalavimu moterims lygią 
teisią politikoje. Guberna
torius moterią reikalavimą 
atmetęs.
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i Elektriški Pianai j 
+ Tai yra puikus daiktas lie dek t - -:* 
T rieki pianai. Ir nemokantis gali T 
j. groti. Pigiai ant išmokesčio ir už .j. 
T gyvus pinigus juos galima nusi- *į* 
T pirkti pas *

Į H. PASCOLSftl, t
* 2057 Sheffield Ave. Chicago. ❖❖ 4* 
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Apie modus ir
Kaip gelbėties ėdriaisiais 

nuodais apsinuodijus.
Čionai reikia žinoti, k' 

kie vaistai kokius nuodi 
nutrenkia.

apsinuodijimus.
ja, kas jį bando gerti. Iš 
jo gali žmogus apakti.

Kinder balsamu irgi apsi
nuodija, nes ten dažnai pri
maišo taip vadinamo med-

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

* Telephone Yards 687 *

| DR. G. i. GLASER, f
* 8149 S. Morgan St., Chicago, Ill. *

TAPranešu visuomenei, kad as esu * 
g^Keniausias gydytojas ant Bridge- * 

pono, praktikuojant. 21 metus. Vi- %
* sus ligonius stengtsiuosi nžgane- * 

dinti sąžiniškai ir esu visuomet *
* ant pareikalavimo dieną arba nak- J
* tį. Esu specialistas ligose vaiką, # 
J moterą ir vyrą. Taipgi darau 5
* visokias operacijas. *
* * 
*W****>£*Sc*#»#*£OŠ ***# *****

Yra nuodu prie šarmų ei
lės priderančiu, kaip štai: 
gailiojo kailio skystimas 
(1 ek i antys i s spiritas).

Šarmus nutrenkia rūgš
tis. Taigi tokiems apsinuo
dijimams atsitikus, tuojau 
ligoniui duokite gerti — ac
to su vandeniu, citrinos iš
spaudą su vandeniu, rūgu
sio pieno, bruknių skysti-

spiričio Nuo jo irgi apan
ka. Duot išsivemt ir šauk- 
ties gydytojas.

Švinu apsinuodija puo
džiai (nuo palivų) ir ma- 
lioriai nuo dažylų (farbu). 
Baisiai žarnas skaudžia, są
narius, toliau ir apakti ga
lima. — Tuojau reikia at
sitraukti nuo švinuoto dar
bo ir kreipties prie gydyto-

tu, duot gert vandens su 
druska arba su muilu).
v Ęzdrieji nuodai.

Šarmus nutrenkia rugš- 
tįs (actas, citrina, rugusis 
pienas, barščiai).

Rūgštis — duodama šar- 
inens, sodos, kreidos, mui
lo vis su vandeniu, saldaus 
pieno, išplakto baltymo 
kiaušinio.

Jodina — krakmolas, mil
tui, baltoji duona, bulvės.

“Sv.”

sia, kad tuo biliumi (pro
jektu) norima visai į Suv. 
Valstijas neįleisti aziatų ir 
japonų. Japonai, žinoma; 
sukels trukšmą ir nežinia 
kas iš to galės išeiti.

mo, barščiu ir riigštv-
O v

Ar matei kada*nors laikraštį 

“DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS” yra 8-nitį 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 S3, pusei metu $1.50 

Rašydami laiškus adresuokite 

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

$7 00 už S2.S8

SI.25 
83.00 j 
$1.251 
$1.50 į

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

A- —
Viso labo $7.00 

Visus šituos daigius atiduodame už 
kad norime ap- 

Nesiuskite pi- 
' . Jeigu 

su
mušti 

ši 
A-

$2.98 vien todėl, 
skelbti savo bizni, 
nigu, kol negausite daigtų. 
jie nebus tokie, kaip sakome, 
grąžinkite juos mums atgal 
kaštais. Rašykite šiandien, 
proga yra tik trumpam laikui, 
dresuokite.

L. CS7ROWSU
767 Milwaukee Ave., Chicago, Ill. 

Depart. 13.
........ - ' ~~ '

mų.
Tos rūgštis tuojaus pada

rys paminėtus gailiuosius 
šarmus neėdriais, susivie
nys su jais.

Tuojau po to duokite at
sigerti saldžiosios smetonė- 
les, saldaus pieno, kad nu- 

' ėstosios vietos prisidengtų 
; riebuliais — tai sumažės 
i skaudėjimai.

Kita nuodu dalis priguli 
, prie rūgštymu eilės, kaip 
štai — acto esencija, vitrio- 
lius (šilvasaris), karbolius 
irkt. Juos nutrenkia šarmai.

Taigi čionai duokite ger
bti — sodos su vandeniu, 
muilinio vandens, saldaus 
pieno. Visi šie dalykai su
sivienija su rūgštimi ir ati
ma jos ėdrumą.

Jaigu kas atsigertu jodi
nos, tai tam duokite krak
molo su vendeniu, arba ne
turint jo tegul ligonis valgo 
ar geria miltui (išplaktus), 
bulvių, duonos.

Nuo apsinuodijimo pra
garo akmenėliu duoda, gert 
sūdomosios druskos su van
deniu.

PASJSKOUNZ Pi«!8U,
PIRK KABUS,
APSAUGOK mSAVYBE

into ugnies
Senoj įstaigoj, gyvuojan. nuo 1868 m.

H. G. Zuttermalster & Go.
2101 S. HaJsted St., Chicago.

Tel. Canal 26. Money orderiai.

Karboliam apsinuodijus 
reikia irgi sodos su vande
niu gerti arba šaltosios 
druskos.

Nuodu labai daug vra. 
Visų apsinuodijimų trum
pame straipsnyje neaprašy
si. Paminėsiu dar tik kal
kiniuos apsinuodijimus, ku-

i rie Lietuvoj atsitinka:

jo.
Gintaro (burštino) alie

jum, tujomis, šakiu, žalia - 
musėmis (špakų musiukė- 
mis), skalsagrudžiais apsi- 
peni merginos, kurios nori 
atsikratyt nuo nėštumo. — 
Baisiai vidurius gelia, strė
nas skauda (inkstų uždegi
mas), šlapumą drožia, esti ir 
su kraujais. Vemt ir šauk- 
ties gydytoją.

Ekspeleris, tarputynas, 
kamparas imami kaipo vais
tai gali sukelti skaudų vi
durinių inkstų uždegimą. 
Tuoj bėgt prie gydytojo.

Durnaropės, durnadagiai, 
vilkauogės tyčiomis ir nety
čiomis paimtos į vidurius 
gali padaryti lyg proto su
mišimą, akių apvilkimą. — 
Pravemdyt ir bėgt pas gy
dytoją.

Tabakas rūkymu ir net 
ant žaizdų uždėtas gali su
kelti baisų vėmimą. Pereina 
paprastai ir taip.

Grybai, ne tik musmiriai, 
gali nekartą žmogų numa
rinti. Visuomet reikia gry
bai nuvirint ir pirmutinis 
vanduo nupilt, tad dažnai 
su vandeniu ir nuodai niisi- 
pila. Apsinuodijus kam, rei
kia gerai kelis kartus pra- 
vemdint ir duot greit ąžuo
lu žievių viralo, tanuino su c c

vandeniu.
Vaistais irgi galima apsi- 

nuodyt. Viena moteriškė 
Marijampolės apylinkėj 
pasimirė išgėrus bene du

Vėliausios Žinios.
Romoj pasimirė kardino

las Rampolla, turėdamas 70 
metų amžiaus. Jis buvo gi
męs ant salos Sicilijos. Į 
kardinolus paaugštintas 
1887 metais.. Buvo garsus 
diplomatas ir žymiausias 
Bažnyčios ramstis.

Prieš netikrą vyną. Vo
kietijos valdžia ėmus ener
giškai persekioti visus ne
tikro vyno išdirbėjus. Ne
tikras vynas ten, sakoma, 
labai prasiplatinęs. Valdžiai 
tame dalyke daug gelbsti 
katalikiška dvasiškija. Vys
kupai išleidę atsiliepimus į 
kunigus, idant jie nevarto
tų mišioms netikro vyno.

GERAS UŽDARBIS.
Kiekvienas gali lengvai uždirbti 

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

RUSSIAN TOBACCO CO.
560 Sutter avė, Brooklyn,

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

HAMBURG AMERICAN 
LINIJA.

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

Laivai nesimaino — Dešimt dienose 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji klesa.
Žemo* ir Kainos

$34
Tarpdčnis.

Tobuliausias išrengimas — labai ge
ras patarnavimas. — Geri sveiki val
giai. DeJoi tolesnią smulkmeną kas- 
link kainos, plaukinėjimo ir t.t. Kreip
kis pas

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

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

NOTARAS

legaliSkus dokumentas, AnmOs* 
nlikue ir EuropiJkua, Asekuracj* 
namus nuo ugnies f r ciklono etas 
kančiose kompanijose ir skdHt*a 
pinigus ant pirmo morgiciauu,

Kreipkite* prie tautleosdo kurto m 
atsakanti* O risadoa gausit tri*iafak*> 
tomavūna, PrienaiSr*. JorgioMSH. 
911 W. 53rd Sl M YsidMS

Aršenikas: juom žiurkes, 
peles, muses naikina, bet
netyčiomis tenka jo ir žmo
nėms. Tai nuodai, kuriais 
kai-kada nuodija pikta dė
jai ir žmones (anytas, uoš
vius, nemylimus vyrus li
kt).

Ženklai: vemia, viduiiuo-
ja, kaip prie choleros.

Pagelba: reikia bėgti iš 
aptiekus pasiimt tam tikrų 
nuo aršeniko vaistų. Iki 
parneš vaistų duokit atsi
gert šilto pieno, dar gerai 
inplakus kiaušinio baltymo. 
Duot išsivemti.

Trejenkos (treji devyne- 
ri): kartais per neišmany
mą Įsideda kvarbos, grybe
lio, badijouėlio; iš to apsi
nuodijimai — tampo, žmo
gus lyg nuomarium krinta. 
Reikia pravemdint ir tuoj 
ša u kt i es gy dy t<»j a s.

Spiritas (degtinė, konja
kas, likieriai); kur sako,
kad “degtinė užsidegė”, tai 

J. bus aštrusis apsinuodijimas 
! spiritu. Čia reikia duot uos- 
J tyt amoiiijaus skystimo ir 

šaltu vandeniu ligonis api- 
► pilti, kojos ir rankos trinti 
I ir šaltai laikyti (pridėti 
į karštą plytų, butelių su 
J kraštu vandeniu).
įĮ1 Degamuoju spiritu 

(breiitspiričiu) apsinuodi-

šaukštu borines
(žvynelių), vietoj

rūgšties
šaltosios

druskos.
Gyvuoju sidabru ir jo 

druskomis (sublimatu) pa
sitaiko apsinuodijimų. Ap
sinuodija, nors ne taip 
skaudžiai, gyvojo sidabro
pilkuoju tepalu: dantis nuo
jo ima klibėt ir gali išpulti.

Žuvimis, dešromis, page
dusia mėsa, saldainiais, cuk- 
rainiais apsinuodijimų irgi 
atsitinka.

Žodžiu, žmogaus sveika
tos ir net gyvasties iš visų 
'pusių tyko daugybė įvairių 
nuodų. Reikia sergėties.

Karbolius — šaltosios 
druskos arba sodos su van
deniu. Karboliui į aki in
diškus įleist akin alyvos, 
nešildyto sviesto.

Trumpai atkartosime.
Apsinuodijus garais 

(smalkėmis) reikia atidary
ti duris ir langai arba iš
nešti ligonis į tyrą orą, at- 
sagiot jam drabužiai; jei 
ryja, duot gert stiprios ka
vos, arbatos, uostyt amoni- 
jaus skystimo, dropų, de
gintų plunksnų; jei silpnai 
kvėpuoja — verste priverst 
kvėpuoti (alsuoti).

Nuodai neėzdrieji — rei
kia tuoj pravemdiiit (ku
teli t r} klėj plunksna, pirš

Meksike šis-tas atsimai
nė. Užginama, kad revoliu- 
cionistai butų paėmę miestą 
Tampico. Tai neleidęs da
ryti Suv. Valstijų vice-ad- 
mirolas Fletcher. Be to Suv. 
Valstijos revoliucionistų vy
riausią vadą, gen. Carran
za, pripažinusios kariaujan
čios pusės vadu.

Kaizeris kritikuojamas. 
Rimtesni Vokietijos laik
raščiai aštriai kritikuoją 
kaizerį Wilheliną už tai, 
kad kuomet Vokietijos par
lamente kovojama prieš ir 
už jo autoritetą, kuomet 
Vokietijai grąsia krizis, 
Wilhelnias sau ramiai kul
tai Berlyno apylinkėse me- 
džiojąs ir jam visai nerupįs 
valstybės padėjimas. Mat, 
turįs daug apgynėjų.

VARLES.
(Pagal Goethe).

Kuomet atėjo jau žiema, 
Užšalo upes, ežerai, 
Pastiro varlės po ledu 
Ir susitraukė lig-vienai.
Tuomet kentėdamos sunkiai,
Jos y tin visos nutaria, 
Kad gi sugrįžus vasarai, 
Čiulbėsią kai lakštingalai...
Bet vos išaušo vasara,
Ir saule šildė jau šilčiau, 
Ant kranto šokinėdamos — 
Jos visos kvarkė, kaip pirmiau.

J. Tvanas.

Meksike žmonių žudymai 
neranda sau galo. Revoliu- 
cionistai kur nutvėrę žudo 
federalistus, gi pastarieji 
vėl pirmutinius. Nieko ne
gelbsti nei Suv. Valstijų, 
nei kitų valstybių protes
tai. Apart kitko daug ne- 
smagumij patiria ir svetim- 
žemiai.

Meksiko kongresas per
traukė savo posėdžius ilg 
balandžiui '1^14 metų, nu- 
skirdamas diktatoriumi ir 
toliau Huertą.

Garsus Leonardo da Vin
ci pieštas paveikslas, “Mo
na Lisa”, kuris anais me
tais buvo pavogtas iš muze- 
jaus Paryžiuje, pagaliau su
rastas Florencijoj, kur vie
nas italas norėjęs jį par
duoti. Tariamas paveikslas 
apkainuojamas 5 milijonus 
dolerių. Vagilius uždarytas 
kalėjiman, o < paveikslas iš
kilmingai su sargyba nuga
bentas į Paryžių. Vagilius 
Perugia (tokia jo pavardė) 
todėl paveikslą pavogęs, 
kad tuo keliu atkeršinus 
franeuzams, nes jų buvęs 
ciesorius Napoleonas kituo- 
met daug dailės daiktų iš
plėšęs iš Italijos ir nugabe
nęs Francijon. Pasaulis ap
rimo.

Veziras pasišalino. Turki
jos didysis veziras, ty. ini- 
uisterių pirmininkas, ku- 
uig. Said Halini, pasišalino 
nuo užimamos vietos, ka
dangi ministerių kabinete 
viešpataujanti dideli nesu
tikimai kas link ginklavi
mosi ir armijos reorganiza
cijos.

Vėžio bacilius. Patologi
nės anatomijos profesorius 
iš Montpellier universiteto, 
Franci joj, dr. Bose, užsii
mantis jau iš seno vėžio li
gos tyrinėjimais, andai pa
skelbė) j^igei atradęs vėžio 
bacilių. Sako, tasai bacilius 
randasi ypatingai vandenyj 
ir aną turį vandeniniai gy
vuliai. Profesorius dabar 
mėginąs atrasti kokius 
nors vaistus nuo tos ligos.

VANAGAS.
Kur padangė mėlinuoja,

Kur augšti kalnai, 
Vanagas tenai lakioja, »

Žvilga jo sparnai.

Pamylėjo jis augštybę,
Tas plačias dausas —

“Tik tenai mano galybė,
Ten semiu jėgas.

Tik pažvelgkite į augštį
Kalnų milžinų; . . , <

Kas išdrįstų siekti augštį
Kaukarų smailių?

O daina, .daina liuosybės
Skamba taip liuesai,

Kaip perkūnijų galybės
Skrenda sau balsai.

Tarsi plačios jūrių vilnįs
Nešasi dausa;

Kaukarai ir gilus klonįs ‘
Sveikina mane...”

Kas išdrįs pasekti jįjį,
Lėkti taip augštai

Ir žvilgiu mieruoti gylį
Klonių iš tenai?...

J. Tvanas.

Japonijos -miestuose To- 
kahama ir Tokio tomis die
nomis atjausta smarkus že
mės drebėjimas. Daug na
mų sunaikinta.

Chinijos prezidento Yuan- 
Shi-Kai jauniausias 12 me
tų sūnūs tomis dienomis su
žieduotas su vice-preziden- 
to Li-Yuen-Cheng 11 metų 
dukterimi.

Antiimigracijinis bilius, 
sulyg kurio norima neįleis
ti į Suvienytas Valstijas 
nemokančių skaityti ir ra
šyti (analfabetų) kongreso 
komisijos peržiūrėtas, pri
imtas ir jau įneštas žemes- 
niajan rūrnan. Kam rupi 
tas dalykas, dabar dar lai
kas protestuoti. Kas aršiau
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PIRKITE ŠITUOSE STORUOSE
Visi žemiau surašyti storai pardavinėja ta vorus pigiau kaip kitur

Sitų storų turite nepamiršti ypač prieš KALĖDAS.

t
■5

APTIEKOS.
LIETUVIŠKA APTIEKA.

Jeigu Tamsta nori tikrai geru 
gyduolių ir nori būti užganėdin
tas ir už pigią kainą, eik pas

HIRSCHFIELD Aptiekorių. 
Canalport Av. ir Jefferson St.

Chicago.
ATSAKANTI APTIEKA.
H. M. BISCHOFF

Aptiekorius.
1900 S .Halsted St. Chicago.
Telef. Canal 375 ir lit

GERIAUSIĄ SIUTĄ JUMS 
PASIUS.

JOHN KUBACHKA
Specialistas siuvėja

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

taisymas.

Fotografijų, kas nori gerų, tas 
eina trauktus pas

A. VOITKEVIČIŲ 
Pirmos klesos 

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

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 Jubilerius 

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

gvarant.
7 akm. Elgin laikrodis už 

$10.00.

Musų storas bus atviras 
NEDELOIENI, gruodžio 21-mą d 

iki 12:30 val= dieną.

Kur-gi bus gerinus pirkties Kalėdoms 
prezentų.
Jeigu ne senoj

LIETUVIŠKOJ APTIEKOJ 
LESZCZYNSKIO,

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

visokiu vaistų.

PIRKLYS SIUVĖJAS.
A. EPSTEIN.

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

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

Pirmos klesos drabužių sankrova
BROLIAI PLUCINSKIAI

1126 Milwaukee avė.
Chicago, Ill.

Vyrų galanterija, skrybėlės ir batai.

Kalėdoms dovanų gausi pas

Z. K. ŪRBANAVICZIA
4852 S. Ashland Avė.

Atsankiausias Lietuviškas
ANT TOWN OF LAKE

FOTOGRAFISTAS

Didžiausia

APTIEKA
B. Zaleski,

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

pypkes, rusiškas tabakas, 
gvarautuotos britvos 
ir maldakningės.

Drapanos, skrybėlės, batai.

Šliubinės dresės speeiališkai 
padaromos.

Grossman & Bergman
Išdirbėjai.

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

Chicago, Ill.

MUZIK. INSTR.
STORAS

SMUKAI, HARMONIŠKOS.
Visokiausi muzikaliai instrumentai. 

Speciališkumas — pigiausios kainos. 
1909 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

Liaukis mokėjęs augštas čienias 
už mėsą ir groseriją, eik į 

krautuvę 1743 S. Halsted 
St. ir nusipirk geriausios 

mėsos už žemiausią čie- 
nia.

F. ANTONIO PIRAGINE
Meat Market & Groceries

1743 S. Halsted st., Chicago.

Instrumenati, britvos, žirklės, 
lenktiniai peiliai ir visokios rų
šies galvanizuotų geležies išdar
bių, gaterio ir dūminių daiktų 
gausite pigiai pas

FRED LODDING
1729 S. Halsted st., Chicago.

Groseriai
B

. CANALPORT .

Muzikalų instrumentų visokiau

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

DEGTINĖ IR VYNAS

Pirkite Kalėdoms dovanų
Lietuviškoj Aptiekoj.

POSZKOS APTIEKOJ.
3121 S. Morgan St. Chicago, Ill.
Geriausių perfumų, saldumynų, gro- 
matoms popieros ir daug kitų daiktų.

APSIMOKĖS jums ateiti ir pa
matyti musu aptieką. Ji yra 
naujausio intaisymo. Čienios že
mos. Receptai speciališkumas.

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

RECEPTAMS IŠPILDYT?*””
Aptiekorius
S. B. KATZ

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

Pačtos stotis. Pinigu siuntimas.

BATAI
KALĖDOMS BATŲ, 

ČEVERYKŲ. 
pigiausiomis kainomis parduoda 

M. KABA
1919 S. Halsted st., Chicago.

Rink musij kuponus.

sios rųšies parduoda
J. OLOWECKI

3251 S. Halsted st., Chicago.
(Prieš Olsewskio banko)

Taipgi taisome siuvamas maši
nas ir smuikus. Kiekvienas dar
bas gvarantuojamas.
Smuikas taiso ir parduoda ge
riausias dalyko žinovas musų 
tautietis
Čia, galima gauti visokiausių mu
zikos instrumentu.

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

DEGTINĖS KALĖDOMS, 
pigiai jums parduos 

K. ir P. VAITIEKŪNAI
Dailus Saliunas.

3111 S. Halsted st., Chicago.
Vyno ir degtinės Kalėdoms. Čia 
jau labai didelė svetainė susirin
kimams ir veselijoms.

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

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

ATEIKITE TAS
JONĄ ANIOLA IR SPK.

84S W. Randolph St., Chicago.
Kalbame Lietuviškai. Tel. Monroe 4514

Duodame Dovanu Puiku Kalendorių.

ŠTOKAS ATVI
RAS KAS VA

KARAS IKI 
KALĖDŲ.

Kio
kas dien ir kas va
karas iki Kalėdų.

Čia yra keli jūsų lietuvių klerkų, kurie maloniai jums patarnaus:
Srella Katauska No. 55, Joe Shemiot No. 14

Chas. Puiris No. 102. Joe Armonas No. 166

SS®, Minko Muitus 
$14.33

Auksiniai iaik- 
rod. $10.50

ĮVAIRUS DALYKAI

SVARBIAUSIAS MUSŲ TAVORAS
— geriausi apsiaustai po $9.98. Vė
liausios mados. SIJONAI, kuriu dau
giausia parduodame po $2.98. Moli
ni ir juodį. Vėliausios išdirbimo.
Tai tik mes taip parduodame:

S. BUFFENSTEIN,
Drabužių krautuvę.

3447 S. Halsted st., Chicago.

LAIKRODŽIAI IR 
ŽIEDAI.

KALĖDOMS.

PIRKIT PRESENTUS ŠIAME 
ŠTORE

1708 S. Halsted st, Chicago.
Mes turime didžiausią pasirinki
mą visokiausių Šventėms reika
lingų daigtų ir parduodame pi
giausia.
Visokiausios naudingos dovanos 
Kalėdoms.

Telephone Yards 2750

Pirmos klesos karčema.
Turiu geriausiu gėrimu, 

tai net iš pat Kauno, i 
joms, 
liais, 
koma

o cigarai, 
Salė veseli- 

susirinkimams. čia panedė- 
utarninkais ir ketvergais 
šokti. Šokiai prasideda

1110-

8:00

936
T. Radavičia,

W. 33 St., Chicago, III.
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Telephone Yards ti

A. L. Greičiūnas
GYDO (VAIRIAUSIAS LIGAS.

3310 SO. HALSTED ST.. CHICAGO, IL
+

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

SASSO APTIEKOJ
1725 W. 18th Street, 

tarp Paulina ir Wood str.
Receptas išpildome labai 

rūpestingai.

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

Taip pardavinėja dabar
WARSAWSKY’S

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

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

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

KALĖDOMS VISOKIAUSIŲ
PREZENTŲ.

Visokių vaistų ir visko, kas 
aptiekose randasi, geriausia pirk
ties.

J. D. Maliszewslrio
APTIEKOJ.

4552 Ashland Ave., Chicago.

KALĖDOMS DOVANA!!
O. IWASHEWICH

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

3332-34 So. Morgan st.,
"GERI-BATAI.

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

KAPPER
18th ir Wood sts., Chicago.

Kviečia godotina publiką atsilan
kyti mano krautuvei! iš ankšto nu
sipirkt kalėdini! dovanų. Jau laikas 
trumpas. Neatidėliokite iki paskuti
nės dienos. Didelis skyrius pirmos 
klesos laikrodžių ir visokių auksinių 
išdarbių jauniems ir seniems.

Su godone,
K. MICHALAUSKIS,

3222 So. Morgan St. Chicago, Ill.

M. J. DAMIJONAITIS
903 W. 33rd st., prieš pat 
Šv. Jurgio bažnyčią. Čia gatisi 
visokias lietuviškas knygas: laiš
kams popieras atviručių gražių, 
katalikiškų brostvų ir kitokių 
mažmožių kalėdoms.

Laikrodžiai ir deinantai.
Specialiai juos pardavinėja 

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

KVIETKŲ, KVIETKŲ, 
KVIETKŲ!

Niekad neužmirškit kvietkų! 
Nusipirkit pas

J. I. SALACH
Kvietkius

1810 S. Halsted st., Chicago.
Speeiališkai šventėms atpigintas 
pardavinėjimas rakandų, pečių, 
karpetų, kaurų, lovų ir visokių 
namams reikalingu tavoru.

L. COHEN
Pardavinėtojas

Rakandų, pečiii ir karpetų.
4537-4614-4828 S. Ashland

Avenue, Chicago, Ill.

VESTUVES!

DRAPANOS FOTOGRAFIJOS.

Nauji Puikiausi Automobiliai 
vestuvėms mus speciališkumas

Telephone Canal 2595
MARSHFIELD GARAGE

1633-35 W. 12th Street

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

** *
**
*

CHAS. N. SMITH
Pritaiso 

Szilumą, buzą, Vandenį 
ir stogo blekes.

5107 S. Michieaii avė., Tel. Oakland 3457 
Kes. 2103 S.State st., Tel. Calumet 168!

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

M

Pardavinėjimas vyno, viskes 
ir saki, degtines

Devyniuose Chicagos storuose

DLSTiLLING CO
Tel.

OLD ROSE
Yards 742

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

RUBAI geriausia yra nusipirkti 
pas

, SAM SPRINGER 
1816-1818 S. Halsted St. Chicago 
*įŠulig naujausių madų vyrų 
(įj^apanos, skrybėlės ir batai.

MOTERIMS DRABUŽIŲ. 
CHAS. PIELIS

Geriausias moteriškų drabužių 
siuvėjas.
659-W. 18th St. Chicago, Ill.

Fotografių kada imsies, eik pas
J. Cohen

Fotografistą.
771 Milwaukee avė.

Atsinešk šitą apgarsinimą, tai 
gausi dykai didelį paveikslą.

» Puikias fotografijas daro
WALTER SOBIESKI

FOTOGRAFAS
614 W. 18th st., Chicago.

Tel. Canal 4561.

Laikrodžius ir Jubileriją 
Kalėdoms pirkite pas 

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

Laikrodį nusipirkit prieš Kalė
das, gausit prezentą.
Deimantų, laikrodžitj ir jubile
rijos krautuvėje.

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

VALGIAI.

NAMAI. ABELIS
Memorial Bells a Specialty* 

McShane Bell Foundry Co., Baltimore.

A

3359 Halsted St.
4713 S. Ashland Ave.
9034 Commercial Ave.
4330 S. Ashland Ave.

6308 Cottage Grove Ave.

Neužmirškite pasiimti sau prezentų: puikų kalendorių, vyno 
buteli, tribušoniką ir emaliuotą degtukams skrynutę 
prie kievieno pirkinio už $1.00 ar daugiau.

PRISTATOME VISUR

Namus pardavinėja, nuo ugnies 
apdraudžia ir pinigų paskolinu

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

DANTIS.

Dantis prieš Kalėdas pasitaisy
kit pas

DR. K. bRANGELIS
3261 S. Halsted st., Chicago.

Duonos visų dienij ir pyragų Ka
lėdoms priteiks jums

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

Geriausia Keptuvė.

Cukierkų, saldainių Kalėdoms 
reikia bntinai mjsįpįrktį pas

GEORGE SIKOK1S
1800 S. Halsted st., Chicago. 
Speciališkos kainos ir dovanos 
Kalėdoms.

ELEKTRA IR INSTRUM.

APSIŠVIESKIT ELEKTRA!
Elektros darbus puikiausia atlie
ka lietuviai specialistai 

THE BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO. 

Alf. Bartkus, Sav.
3212 S. Halsted st, Chicago.

Handmesom Bourbon
Turėtų rastis rūmuose kiekvieno, nes tai yra riebi, 
švelni ir labai tinkanti degtine šeimynoms bai sve
čiams, ir taipogi laike ligos, nes kiekvienas gydyto
jas velija Handmesom Bourbon vartoti. Pasiim
kit butelį namo šiandie, nes ji yra gaunama kožna
me prakilniame saliune, arba pas

Taipogi turime visokias degtinės iš kitų žemių, todėl 
pareikalaudami Handmesom Bourbon arba kito
kios degt nes, teiksitės atsišaukti laišku, arba ypa- 
tiškai, o mes pristatysim kuogeriasią tavorą ir už 
pigesnę kainą.

HAT10NALWINE&LIQU0RC0
3430-32 S. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL.

AT YDA
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KATALIKAŠ

Nelaimės kasyklose mažinasi.
Medikales mokyklos nykstu.
Indionai maitinasi žievėmis.

Nelaimingi atsitikimai ka
syklose mažinasi.

Washington, D. C. Nors 
dažnai girdime apie nelai
mingus atsitikimus anglių 
kasyklose, tyrinėjimai, vie
nok, parodo, kad nelaimin
gi? atsitikimi? skaičius ka
syklose arba ties kasyklo
mis kasmet mažinasi kaip 
Suvienytose Valstijose, taip 
ir kitose šalyse.

Šiomis dienomis liko pa
garsinta tyrinėjimai nelai
mingu atsitikimu nuo 1906 
tais metais mažiau žuvo 
m.. Paaiškėja, kad perei- 
žmonių kasyklose, negu še
ši metai atgal, nežiūrint i 
tai, kad 110.000 daugiau 
darbininku ir 150.000.W0 
daugiau tom? liko išvinduo- 
ta iš po žemės pereitais 
metais, negu šeši metai at
gal.

Penki metai atgal kiek
vienas 144.000 tonų anglių 
atimdavo gyvastį, o perei
tais metais tik kiekvienas 
233.000 tonų anglių teėmė 
po gyvastį.

Kasmet mažėja nelaimin
gi atsitikimai anglių kasyk
lose. Ateityj tas skaičius 
dar labiau sumažės.

Sulyginimai parodo, kad 
ant 1.000.000 tonų iškasa
mų anglių nelaimingų atsi
tikimų Suvienytose Valsti
jose daugiau, negu Angli
joj, Belgijoj ir Austrijoj, 
bet mažiau, negu Vokieti
joj, Francijoj, Indijoj ’ ir 
Japonijoj. Bet iš to nete
ka, kad Suvienytų Valsti
jų kasyklose gyvastis ma
žiau apsaugota, negu ano

nse šalyse, kur mažiau ne
laimingų atsitikimų. Čia 
Teikia imti domon ir ka
syklų sąlygas ir kokios an
glis kasama. Šioj šalyj ka
syklų sąlygos nėra taip pa
togios, kaip anose šalyse, 
kur mažiau nelaimingų at
sitikimų.

Nelaimingi atsitikimai 
mažinasi ačiū tam, kad ka
syklų sąlygos geriau paži- 
iiaina, saugiau aprūpinama 
ir suteikiama darbinin
kams pamokinimai, kaip 
apsisaugoti. Pačių darbi
ninkų budrumas ir apsipa- 
žinimas su kasyklų sąlygo
mis daug reiškia linkui ją 
saugumo.

Daktarų mokyklų skaičius 
Su v. Valstijose mažėja.
Washington, D. C- Sulyg 

oficialių pranešimų inedika- 
lių mokyklų skaičius šioj 
šalyj kasmet mažinasi. Ar 
ne keistas apsireiškimas? 
Juk, rodos, turėtų jų skai
čius augti. Tokios įstaigos 
mažinasi, kartu mažinasi ir 
baigiančių daktarystės 
mokslus. Skaitlinės paro
do, kad pernai, 1912 m., 14 
medikalių mokyklų buvo 
daugiau, negu šiemet. Stu- 
dentų-medikų skaičius su
mažėjo ant 1.200. O baigu
sių daktarų mokslus šie
met buvo 500 mažiau, negu 
pernai. Ką parodo tos 
skaitlinės'!? O tą, kad šun
daktarių, šarlatanų, ste
buklingų daktarų skaičius 
sumažės. Bankrutija arba

valdžia uždaro tas įstaigas, 
kur mokinama ant stebuk
lingų daktarų. Buvo ir dar 
daug dabar yra medikai iu 
įstaigų, kurios pastatytos 
bizniui ir išduoda diplomus 
nepažįstantiems daktarys
tės mokslo ir menkos doros 
žmonėms. Tokie paskui žu
do apgaudinėja ir pelnosi iš 
tamsių žmonių-

Blogas padėjimas indionų.
Philadelphia, Pa. Nesenai 

buvo išsiųsta komisija ištirti 
padėjimą indionų Suvieny
tose Valstijose. Komisija 
važinėjo po indionų apgy
ventas vietas ir per šešis 
mėnesius aplankę 189 indi
onų gentis. Sulyg komisi
jos raporto indionai be ga
lo spėriai nyksta iš bado, 
del ligų ir per baltųjų 
skriaudas. Baltieji atėmė 
nuo jų gerąsias žemes, nu
grūdo juos į tyrlaukius, kur 
jie ir žūsta. Jei urnai nebu
sią nieko daroma jų gelbėji
mui, tai jie išmirsią per 14 
metų. Viena gentis, suside
danti iš 700 asmenų, atsi
lankius komisijai, nieko ne
turėjo valgyti. Maitinosi 
vien pusių lupsnimis.

Katalikų kunigas perėjo i 
episkopalų bažnyčią.

South Bend, Ind. Vengrų 
buvęs katalikų kunigas V. 
von Kubinyj su apie 250 pa
rapijom? priėmė episkopalų 
tikėjimą. Kuomet jis dar 
buvo katalikų kunigu, jis 
turėjo kivirčus su vyskupu. 
Tuo metu ištiko riaušės jo 
parapijoj. Galop atsiskyrė 
nuo vyskupo ir sutvėrė ven
erų katalikų tautinę bažny
čią. Bet šiomis dienomis 
su savo pasekėjais perėjo 
Į episkopalų bažnyčią.

Texase nuskendo apie 300 
žmonių.

Houston, Tex. Pastarojo 
potvinio metu žuvę apie 300 
asmenų. Žuvusiųjų daugu
ma yra nigeriai. Oras atša
lo ir baisiai padidino vargą 
nukentėjusių. Vanduo jau 
senka, bet nemažai žmonių 
tebekabo medžiuose. Silp
nesnieji iš nuovargio krin
ta į vandenį ir skęsta. Tūk
stančiai kenčia šaltį ir alkį.

Vandens įvada pasigadino; 
pritruksią vandens.

Cincinnati, O. Bugštoma- 
-d, kad čia pritruksią van- 

'■lens, nes iirlužusi svarbiau- 
;ioji vandens įvada. Sku
biai dirbama ir stengiama
si kuogreičiau pataisyti. 
Drįs darbininkai nuskendo 
bedirbdami prie didžiulės 
ludos. Tik pusę vandens te- 
numpuojama, kiek pirmiau 
buvo inpumpuojama. Del 
vandens stokos kelios dirb
tuvės turėjo sustoti.

Maisto brangumas paeina 
nuo girtuoklystės.

Kansas City, Mo. Prohibi- 
cionistų kandidatas į prezi
dentus E. Chafin nurodinė
jo savo kalboj, kad valgo
mųjų daiktų brangumas pa
eina nuo girtuoklystės. Sa- 
liunai kelią kainas ant val

gomųjų daiktų. Sakė, kad 
Suvienytose Valstijose 10.- 
000.000 žmonių užimta ga
minimu ir išpardavinėjimu 
svaigalų. Taigi milžiniška 
armija darbininkų užimta 
gaminimu nereikalingo gė
ralo. O ta armija reikia ki
tiems užlaikyti.

Daug žuvo sniege.
Denver, Colo. Apie 40 la

vonų yra čia palaidota. Dau
guma jų žuvo nuo šalčio ir 
sniego pastarosios pūgos 
metu. Prisnigo nepaprastai 
daug. Negalima dasikasti i 
kapinynus.

Abelnai Colorado,] daug 
vargo pridarė gilus sniegas. 
Ateina žinios, kad nekurio- 
se vietose žmonės, negalė
dami išbristi, yra priversti 
namie sėdėti ir negalėdami 
maistui daiktų prisipirkti 

'tiesiog badauja. Ant neku
riu geležinkelių jau išti
sa savaitė, kai negali bėgi
nėti traukiniai. Valyti gat
ves miestuose sunku, nes 
šąla.

Del girto depozitorio išim
ta iš banko $150.000.

Omaha, Neb. Į vieną ban
ką inėjęs girtas depozito- 
rius ir panorėjęs išsiimti pi
nigų. Kaipo girtam jam bu
vo atsakyta. Iš to tuoj pa
sklydo gandas, kad banka 
bankrutija ir depozitoriai 
ėmė bėgti atsiimti savo de
pozitų. Ūmu laiku išimta 
$150 000. Buvo tai daugiau
sia smulkus depozitoriai, 
kurie išsiėmė pinigus.

Prohibicionistų delegacija į 
kongresą.

Washington, D. C. Apie 
du tukštančiji asmenų, vy
rų ir moterių, atėjo prie 
kongreso rūmų ir inteikė 
kongresui prašymą inkuny- 
ti pataisymą prie konstitu
cijos, sulyg kurio butų už
drausta šioj šalyj išdirbinė
ti ir pardavinėti visokių 
svaigalų. Prie kongreso rū
mų buvo pasakytos kelios 
prakalbos. Žmonių minia žy
miai pasididino laike pra
kalbų. Buvo sakyta, kad 
jau 48.000.000 žmonių gyve
na “sausoj” teritorijoj ir 
todėl jau esąs laikas inku- 
nyti įstatymą, draudžiantį 
dirbti svaigalus.

Sutinka duoti užlaikymą 
vyrui, jei apleis ją.

New York. Viena mote
ris pasiryžo duoti užlaiky
mą vyrui, jei tas ją apleis. 
Tai nepaprastas atsitiki
mas. Vyras yra 60 metų se
nas, moteris 45 metų. Krū
voj gyveno per 15 metų. 
Moteris sutinka seniui mo
kėti po $10 savaitėje, kol 
jis gyvęs, o jei mirtų, tai 
darydama testamentą, už
rašytų seniui mokėti po 
$100 kas mėnesis, kol jis gy
vęs.

Bankos tarnas stojo jos 
prezidentu.

Canton, Hl. W. D. Plat- 
tenberg, kurs pradėjo čio- 
nykštėj batikoj 32 metu at
gal kaipo šlavėjas, dabar, 
mirus bankos prezidentui, 
liko išrinktas jo vieton. Ga
bus, darbštus žmonės gabi- 
gale visgi savo pasiekia. 
Tai paakstinimas prie 
darbštumo kiekvienam.

Mano neįleidinėti šion šalin 
kariaujančių sufragisčių.
Washington, D. C. Val

džia vėl rengiasi išleisti į- 
statymus, varžančius atei- 
vystę. Kaip žinoma, nori
ma padaryti taip, kad be
raščiai negalėtų keliauti i 
Su v. Valstijas. Toks įstaty
mas galės dabartės pereiti. 
Prezidentas taipgi juk ne
labai prielankus ateivystei. 
Apart kitko pakeltas klausi
mas, ar nebūtų gerai neįlei
dinėti šion šalin kariaujan
čių sufragisčių. Nes sufra- 
gistės yra šalininkės netei
sėto naikinimo nuosavybės 
ir taipgi pačios prieš tai 
prasižengia. Kaip žinoma, 
Amerikos sufragistės ne
pripažįsta kariavimo už bal
savimo teisę panašiu budu, 
kaip Anglijos sufragistės 
kad daro. Amerikietės ma
no, kad tuomi tik pablogi
na savo padėjimą. Taigi to
kia, kaip poni Paiikhurst, 
negalėtų daugiau atvažiuo
ti Amerikon, jei toks įsta
tymas pereitų.

Burdingieriai suareštydino 
šeimininkę.

Peoria, UI. Pas tūlą šei
mininkę Flora Drake suju
do burdingieriai ir suareš
tydino ją. Ji vyrams pada
vė valgį ir sakė, kad jos pa
duotas sviestas vra tikras 
sodžiaus sviestas. Vyrai ne
tikėjo ir padavė bakteriolo
gams ištirti. Pasirodė, kad 
tai buvo margarinas. Iiitu- 
žę vyrai, iškirto jai šposą 
suareštydindami ją. Už tą 
turės bausmę užmokėti.

Sakė, kad ateiviai pagimdę 
bedarbę.

Washington, D- C. Win. 
Clark ateivystės komitetui 
priparodinėjo, kad ateivys
tų reikią jau suvaržyti. Jis 
priparodinėjo, kad didį be
darbių skaičių Chicagoj pa
gimdęs didis svetimtaučių 
pripludimas. Taipgi nurodi
nėjo, kad reiki;? bedarbius 
varyti apsigyventi ant ūkių.

Tūkstančių tūkstančiai 
gali tilpti dar šion šalin. 
Bet tas tiesa, kad reikia 
sklisti į fąiinas.

Tuzinas dirbtuvių sudegė.
Cohoes, N. Y. Vidur- 

miestyj ištiko gaisras. Plė
tojosi labai smarkiai. Pasi
sekė ugnį suvaldyti tik tuo
met, kuomet 12 dirbtuvių 
supleškėjo. Tas viskas tęsėsi 
tik apie porą valandų. Vie
nas ugnegesis liko sunkiai 
sužeistas- Nuostolių apie 
pusė milijono dolerių.

Riaušės tarp straikininkų.
St. Louis, Mo. Labai 

smarkus susirėmimas ištiko 
tarp policijos ir straikuojan- 
čių rubsiuvių. Mat, policija 
lydėjo straiklaužius iš dar
bo, o tuo tarpu užpuolė juos 
straikininkai. Vėzdai lakio
jo ore ir 23 asmenįs liko 
suareštuota.

Nevalia garsinti degtinę.
Kansas City, Mo. Miestas 

buvo neprielankus alaus ir 
degtinės apgarsinimams. 
Dabartės kas tik garsįs 
svaigalus, bus baustas 
$500 ir 30 dienų kalėjimo.

Baudžiama už apgavingus 
apgarsinimus.

Hartford, Conn, šioj val
stijoj išėjo naujas įstaty

mas, sulyg kurio už apga
vingus apgarsinimus turi 
būti baudžiami. Šio
mis dienomis minėtame 
mieste vienas žmogus liko 
jau nubaustas $20. Jis pa
garsino, kad namie parduo- 
dąs panešiotų daiktų. Skun
dikas priparodė, kad kalta
sis norėjęs parduoti kaurą 
už $65, kurs krautuvėse 
parduodamas po $20. Neži- 
nėliai, kainų nežinanti, per 
tokius apgarsinimus nere
tai apgaunami. Todėl pri
reikė įstatymų, varžančių 
tokį biznį. 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

Suv. Valstijų paddis 
Pačto Taupomiems pinigams.

Išmintingas žmogus
Visuomet aprūpins savo senatvę, atidėdamas dalį savo uždarbio 

ir padėdamas ją ten, kur jį gali didinties ir augti. Musų platus ban
ko išteisėjimas ir direktoriai, kurie stovi užpakalyje, suteikia patar
navimą, kurs užganėdina ir yra atvangus. Mes atliekame visus ban
kinius dalykus ir mokame ant taupomųjų pinigų 3 procentus sudeda- 
musius kas pusę metų.

The Stock Yards Savings 
BANK

(Stok Vardų Taupomasis Bankas)

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

DIRBK T ORIA I.

449 žmonės žuvo kasyklose.
Washington, D. C. Sulyg 

oficialių pranešimų spalių 
mėnesyj Suv. Valstijose žu
vo kasyklose 449 žmonės. 
Tame skaičiuj yra ir nepap
rastoj nelaimėj žuvusieji 
mieste Dawson, N. M. Kaip 
žinoma, ten žuvo 263 angle- 
kasiai.

Kalėdų Dovanos.

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- 
doriii su abiejų minėtų vyrų paveik
slais. Kaštuoja 25c su prisiuntimu.

W. Jo Stankūnas,
Fotografas.

3452 S. Halsted st., Chicago.

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

aulai
MOTERIMS:— Sliperiai, batai, kalo

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

lošai, aulai.
BERNAIČIAMS:— Gubiniai 
batai, kalošai, sliperiai, ba
tai, aulai.
VAIKAMS:— šilti bateliai 
dail s žemi bei augšti batai, 
sliperiai, kalošai.

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

Didžiausia batų krautuvė aut Halsted St.

Gali apsirėdyti 
beveik uždyka.

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

Gali but puikiausiu sportu tiktai 
už 85.

Parsiduoda pigiai čemodanai ir la
gaminai.

Ateikite Į
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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

S. Gordon
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ .ŠTORĄ. 

1415 S. Halsted st., Chicago.

f-------  ' .......

Chicago Title
and

Trust Company
Title and Trust Bldg.

Padaro abstraktus po- 
pierų,g'rarantuoja po- 
pieras ant nejudina
mos nuosavybes.

Buna administrato
riais ir atlieka apskri
tąjį globėjų biznį.

Turi, pereina $8.600.000
Jokių pareikalautinų 

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

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

kas.
J. M. DALL, Sekretams.

........-.......

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

tai išrinkite 5 skaitlines nuo $1 iki $10 ir įrašykite 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 New Yorko, 
fabrikų mieste, kur reikia žmonių visokiai pramonei, kaip darban taip 
bizni n.

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

Adresas:

Sales Manager, Dept. C.
132 Massau St. Room 309, New York, N. Y.

8Ne visados veidas padailina 
žmogų, bot gerai pritaikintas ir 
pasiutas siutas. Jei nori turėti ge
ra drabužį tai nejieškok svetimų 

kreueių, ateik pas mane, aš gva- 
rantuo.ju padirbt jums toki drabu
žį kokio uorisite. Prekes žemiau
sios, didelis pasirinkimas materi
jų. Daugybė žmonių džiaugiasi ma
no darbu — busi linksmas ir ta- 
mista jei paklausiai mano rodos.

DARAU VISOKIUS PATAISYMUS 

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

TELEPHONE YARDS 6789

DU-KART NEDELINIS LAI^JlŠTIS

“SAULE” 
t

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS y 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU

ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas ir petnyčia,
-------- ----------- PRENUMERATA KAŠTUOJA:---------------------

AMERIKOJ 'metams $2.50 >
[pusei matų $1.25

KTTPOPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angliju Įjoj ir gkotijoj 15 §> prusUoSe 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai

W. D. Boczkauskas & Co. 
920-522 W. South Ali., • Mahanoy City, Pa. 
t
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Pašneka.
( Vaikelio paklausimai).
Mažas su molinom aku

tėm ir auksiniais garbiniuo
tais plaukais bernaitis eina 
su savo motina gatve. Di
džiausias bernaičiui smagu
mas — žiūrėti į tramvajus, 
automobilius ir ištaisytus 
krautuvių langus. Viskas 
jam indomu, tatai nuolat 
motinos apie viską klausi
nėja, nuolat čiulba kaip 
paukštelis, nuolat žingei- 
dauja. Motina labai myli 
savo Joniuką, jį dailiai ap
rėdo ir su pasiganėdinimu 
ir išdidumu mato, kaip pra
eiviai tėmijasi į jos patogų 
vaikelį. O tečiau... motina 
mažai rūpinasi savo vaike
lį užganėdinti ir pralavinti 
jam jo protą. Nenori arba 
nemoka atsakinėti į vaike
lio užduodamus klausimus. 
Tankiai pasitaiko išgirsti 

' sekanti atsakymai: “To ne
žinau”. — “Maži vaikai ne
gali visko suprasti”. — 
“Duok jau man pagaliau 
ramybę su tais savo klausi
nėjimais”. — Arba vaike
liui dar aštriau ką tokio 
pasako. Vaikelis, žinoma, 
nutilsta, bet motinos auto
ritetas nuo to daug nuken
čia. Sugrįšta namo.

Pietų metu Jonukas gir
di, kaip gimdytojai tariasi 
pasivažinėti garlaiviu. Vai
kiukas valandžiukę galvo
ja, o paskui staiga paklau
sia: “Tėtuli, delko garlai
vis neskęsta vandenyj?” 
arba: “Delko vanduo yra 
šlapias?” Galima drąsiai 
tvirtinti, kad tėvas tankiau
siai į tuos klausimus atsa
ko: “Nestatyk tokių paikų 
klausimų, Jonuk ’ ’, arba: ‘ ‘ To 
ir aš pats nežinau!” Ir tė
vo rimtumas vaikiuko aky
se tuojau palieka abejoja
mu.

Nesenai angliškoj kningų 
krautuvėj pasirodė kninga 
vardu “Gimdytojams knin
ga”, kurioje randasi pir
mosios rūšies svarbus nu
rodymai ir patarimai, ko- 
kiuo būtent budu turime 
reaguoti į tokius vaikiuko 
klausimus. To veikalo au
torė, miss Rita Strauss, su
rinko storan, nes 700 pus
lapių turinčiai!, toman visus 
klausimus, kokius užduoda 
gimdytojams vaikai, ir į 
tuos klausinius plačius, bet 
prieinamus atsakymus.

Mažas Jonukas, pa v., im
damas iš cukradėžės šino- 
čiuką cukraus, netikėtai pa
klausia motinos, iš ko cuk
rus dirbama, ar jis gal 
auga ant medžio, o gal 
iškasamas iš žemės? Laimin
ga motina, turėdama “rank- 
vedį”, galės tuojaus vaiko 

lyti ir vaizdžiai jam išaiš- 
kįs apie cukraus dirbimą.

Arba, sakysime, vaikai 
žaidžia darže. Nekurie jų 
šokčioja augštyn. Tada vie
nas vaikų netikėtai paklau
sia: “Iš kur tas gali paeiti, 
kad pašokus augštyn iiu- 
krintama ant kojų ir nega
lima ore ilgiau kaip paukš
čiui paskrajoti?”

Motina tai išgirdus tuo
jaus atsakys, pirmiau pasi
žiūrėjusi į tą brangų rank- 
vedį, kad tas paeina nuo 
žemės pritraukimo. Tokiuo 
atsakymu ji užganėdįs vai
ką ir vaikas pagalvos, kad 
motina — tikrai viską ži
nanti ir ją pridera gerbti.

“Kas tai yra šešėlis?” 
Sutema ir šešėliai tai kas
dieniniai apsireiškimai, ku
rie vaikų fantaziją specia
liai padilgina, jų mažose 
dušytėse gimdo baimės 
jausmus, nes nekurios neiš
mintingos motinos tame 
pasitarnauja, idant “ne
nuolankiems” ir “nemanda
giems” vaikams tuo budu 
padarius baimės. Išmintin
gi tėvai nekuomet negązdįs 
savo vaikų. O jei juos kas 
kitas pamėgintų nugązdin- 
ti, jie tuojaus pasižiūrės 
“rankvedin” ir iš vaikelių 
proto visokią baimę praša- 
lįs, paaiškindami sutemos 
ir šešėlio atsiradimą. Ir tuoj 
vaikučiai nusiramįs ir bus 
užganėdinti ir nekuomet 
daugiau nebijos krutančių 
šešėlių ant kambario sienų.

Toje knin go j e randasi 
prieinami ir lengvi atsaky
mai į klausimus: kas yra 
elektra, gazas, ugnis, 
griaustinis ir tt. Viskas iš
dėstyta populerėj formoj.

Iš tos kningos daug ko 
pramoksta ir patįs gimdy
tojai ir vaikus užganėdina.

Deja, lietuviškai toji 
kninga kol kas neišguldy- 
ta.

Agnė.

ARABIŲ MOTERIŲ 
VIENYBĖ.

Originali savo vyrų auk
lėjimą praktikuoja moteris 
arabės, išrišusios moterių 
klausimą geriau už anglų 
sufragistes.

Gyvenęs Murzuke, Fez- 
zano sostinėje, italas oficie- 
rius su nuosteba pasakoja, 
kaip elgiąsis arabės, kuo
met jas vyrai nuskaudžia. 
Kaip tik moteris pa juntan
ti save pažeminta, kaipo 
žmona ar motina, tuojau 
nuskaustoji bėganti pas 
šeiko (viršininko) buveinę 
ir charakteringai surinkan
ti. Tuojau iš visų pusių su
bėgusios moteris ir mergai
tės paskelbia tšarmaksą, o 
tai yra tikriausias straikas: 
visos moterįs tuojau metan
čios savo naminę ruošą ir 
nei pirštu nejudinančios. 
Sulyg nuoskaudos didumo 
straikas tęsiasi ligi keturių 
ar penkių dienų.

Pasibaigus straikui vie
nas vyresniųjų uždeda kal
tininkui bausmę: jis turįs 
nuskriaustai moterei in- 
teikti dovanų — kvepalų ir 
sviesto.

LAKŠTINGALA.

Dievui sutverus paukš
čius, visi jie garbino savo 
Sutvėrėją. Bet kiekvienas 
paukščių nebuvo patenkin
tas savo apdaru: žąsis ne
norėjo turėti žalias kojas, 
antis — raudoną kaklą, vė- 
versėliui norėjusi pasipuoš
ti raudonomis, žaliomis ir 

geltonomis plunksnomis. 
Kiekvienas paukščių buvo 
kuo norint nepatenkintas 
ir norėjo permainyti šlai
tai savo išvaizdoje.

Viena tik lakštingala bu
vo visiškai patenkinta ir 
džiaugėsi savo pilkomis 
plunksnomis. Toks lakštin
galos pasielgimas patiko 
Sutvėrėjui ir jis pasakė į 
lakštingalą: “Kadangi tu 
patenkinta savo nejaukią 
išvaizda — tu giedosi ge
riausiai ir dailiausiai už vi
sus paukščius ir todėl busi 
žmonių ypatingai mylima”.

Nuo to laiko mes noromis 
klausomės dainų to girių 
paukštelio ir vadiname 
paukščių-dainininkų 
linui.

JI 
kara-

IŠ BLOGO GERAS 
DARĖ.

PASI-

Jonas dar tik 10 
vaikas,

metų 
o kas pamatytų, 

koks jis piktas. Kad tik ne 
pagal jo noro, tai kad pa
pus ešerį, o kad ims duris 
trankyti, tai nors iš namų 
bėgk; motina jo nė apimti 
negali, vaikas jos nė klau
syti nenori. Jei tėvas na
mie, — durįs kiek tyliau 
varstosi ir Jonukas kiek ap
rimsta, bet vis susiraukęs.

Paduoda pietų valgyti. 
Vaikas tik pagraibo su 
šaukštu po bliudą ir atstu
mia sriubą į šalį. — “Šian
die negerai išvirta, negali 
nė valgyti” — vis murma 
Jonas. Vaikui nevalgant, 
tėvas nieko nesako, o moti
na kad ima prašyti: “Mano 
J ony ti-balandėli, valgyk 
vaikeli!” — Bet atkaklus 
vaikas neklausydavo savo 
motinos; kartkartėmis dar 
pasityčiodavo iš jos.

Taip vieną dieną pietau
jant, Jonas kaip paprastai 
atstumia nuo savęs indą su 
sriuba: — “Šiandie mėsa 
pervirusi — sumurma vai
kas. — “ Valgyk, valgyk tu, 
mano Jonyti”, — maldau
ja jo motina. Vaikas gi, ži
nodamas po piet prisisuk
siąs prie spintos — neval
go. — “Negardu, tai neval
gyk. Gali dar apsirgt nuo 
pervirusios mėsos” — at
siliepia tėvas. — ‘^Geriau 
nueisi po pietų karvių pa
ganyti: tu pavalgei pietų, 
o ir jos išalkusios nori ės
ti”. — Tai išgirdęs, vaikas 
pabūgo ir kiek patylėjęs, 
nedrąsiu drebančiu balsu 
pasakė: — Tik aš nevalgęs 
negaliu eiti”. — “Na lyg 
tu nevalgęs” — atsako jam 
tėvas. Tik šitos pervirusios 
mėsos sakei negalįs valgy
ti”. — “Duokit man tik mė
sos, ar ji butų suvirus, ar 
nedavirus” — užkaitęs kal
ba vaikas. — “Nevalgęs aš 
laukuose neišbusiu”.

Vakare Jonukas pirmuti
nis užsiminė apie valgį, ir 
jau nežiūrėjo koks bus val
gis. Valgo kiek drūtas.

Nuo šios dienos vaikas vi
sai pasitaisė: pasidarė ty
lus, paklusnus, visiems ge
ras, nepiktas. Taigi kaip di
delę intaką padarė į jį tėvo 
jam duotoji pamoka.

Nemurmėdavo daugiau 
Jonukas niekados valgant, 
ir tai, kas visiems dirban
tiems buvo gera, tas ir jam 
visados tikdavo.

Au.

KATALIKAS

AGLAITĖ.

Pirkite Kalėdų Dovanas Pas

i. GEO KUCHARIK’Ą 
Žiedų ir Laikrodžių Kraut.

1722 S. Halsted St., Chicago, ILL.

žmoni-

Naujas Sąvaitls Laikraštis 

“ATEITIS”
Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.sos
jos geresnės ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo 
rūpintis jaunimo apšvietimu.

“ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviškai tar
naus kultūriškiems jaunimo reikalams.

“ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.
“ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinių apie musų jaunimo judėjimą ir 

veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir žinelių iš lietu- 
vos ir iš viso pasaulio.

“ATEITĮ” išleidinės nuo Naujų Metų kooperatyviška bendrovė “A- 
TEITIS” inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts valsti
jos tiesų reikalavimą.

“ATEITIS” bus 8 puslapių didumo ir prekiuos tiktai $1.50 metams ir 
85c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrubežines viešpatijas: $2.00 
metams ir $1.25 pusei metų.

“ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu:

“ATEITIS”
366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS.
(KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ PAŽIŪ

RĖJIMUI DYKAI).

LIQUOR STORE.
LIKERAI IR ALUS.
ST., CHICAGO, ILL.

Kalėdų Dovanos Visiems!
SAM’S

VYNAI,
1836 S. HALSTED

Prie kiekvieno pirkimo už 25c ar daugiau mes duodame vieną mu
ši; prekybini tikėtą. Kas pristato už $5.00 vertės šitų tikėti; tam duo
dame vieną skrynią Export alaus ar pusę galono Sam Wiskes.— d 
DYKAI.— £

$2.50 Wiske dabar už $2.00 galonas Malt $1.50 už skrynią, 24 buteliai.

JAU DUODAME
Kalėdų dovanas (prezen- 
tus). Apmislykit gerai, 
kad nupirkti teisingą ta- 
vorą ir už pigią kainą. 
Pas mus galit pirkti dei
manto žiedų, laikrodėlių, 
lenciūgėlių, kolonikų, 
špilkų ir tt. Mes parduo
dame pigiau dėlto, kad 
mums nereikia randa mo
kėti. Mes krautuvę užlai
kome savo locnam name, 
tai užtai nupirksit teisin
gai gvarantuotą tavorą ir 
pigiau kaip kitur.

3248 S.
K. BRUCHAS

Morgan St., Chicago, Ill

Ar otate Antiška kalbąs
e- 'Jomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

pat symu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
koi.yuėlis i.ietuviškui-Angliškassu Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. <J Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS dėl išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Ji- 
■■ ..i yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
taškui angliškas tekstas, o trecioje eilėje teisingas ištarimas. Toliaus seka 

Žodynėlis Lietuviškai-Angliškus su Fonetiškų Ištarimu, Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje, <J Pagalios tal
pinusi trumpos pasakaitės ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalbo je, ffi! O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti .lĮigtiuiu Amerikos Valstybių Piliečiais. Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą šąli privalo nors siok-ti’ek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai rasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

ę Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais
Užsisakant “RankvedĮ”, reikia drauge ir pinigus siųsti per pačto Mo

ney Orderį arba registruotam laiške adresuojant šitaip:

Jonas RS, Tananevičia, 
3249-53 S. Morgan St., Chicago, iii.

$1.25
$1.50

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Užlaikau krautuvę vyrišką apredalų, skrybėlių, čev«rykų ir 
batų, del moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS

5252-54 So. Morgan St. Chicago. III.
Telephone Yards 6685

© Musų Bernaičiams ir Mergaitėms. @

I.
Atėjo žiema. Paliko šal

ta. Žemė apsidengė sniegu, 
kaipo balčiausiais marškinė
liais. Sodžiuose ir miškuo
se medeliai, jau seniau be 
lapų, tarsi liūdni ir gailisi 
šiltos vasarėlės, tik vien ag- 
lynai ir pušynai žaliuoja, 
nepaisydami šalčių ir pūgų.

Aglynė vienoje aikštelė
je augo kelia tas jaunučių 
aglelių, tarpe kurių viena 
buvo garbenėta, tiesi ir ge
rokai augštesnė. Žiuri agly- 
tė į savo pranokėjas, kurios 
savo viršūnėmis beveik jau 
rėmėsi į dangaus skliautus, 
galvoja, jog ir ji išaugsian
ti didelė, stipri, nepajudi
nama audrų ir viesulų. Di
džiuodamasi aglytė žiuri į 
savo drauges, šaiposi iš jų 
apskurdusio ūgio ir sako: 
“Už keliatos metelių aš jus 
visai užkėsiu savo šakomis, 
nebregėsite saulės spindu
lių ir tuomet nudžiusite”.

— Drauge, nesididžiuok 
Dievo duota laime, nes tuo 
rūstini Sutvertoj ą, — atsa
kė jai kitos aglelės.

Išlindo iš tankynės dik- 
tas vyras su kirviu pajuos
tyje, apžiurėjo aglelę ir nu
kirto, sugriebė ją už šakų, 
įsidėjo į roges ir nuvažia
vo.

II.
Atbudusi iš sunkaus ir il

go miego aglelė regi didelį 
kiemą, didelius, daugybe 
gyvenimų, namus ir greitai 
vaikščiojančius žmones.

Inėjo į kiemą puikiai pa
sirėdžiusį ponia su dviem 
vaikais, kurie tuojau pribė
go prie aglelės, apžiurėjo 
ją ir prašė motinos pirkti 
kaipo dailesnę už visas ki
tas agleles.

Jaunas bernaitis pasiėmė 
aglelę ant pečių ir išsinešė 
iš kiemo. Neša jis aglytę 
per ilgas tiesias gatves, ku
rių pakraščiais eina be pa
liovos žmonės, viduryje va
žinėja vežėjai, šūkaudami ir 
šmikštuodami botagais, ir 
greitai bėga kaukdamos 
patvažos. Bernaitis įnešė 
aglelę į kokį tai tamsų kam
barį ir, pastatęs kertėje, 
išėjo.

Šitame tamsiame, nieke
lio nelankomame kambary
je aglelę apėmė baimė. >

III.
Neilgai aglytė buvo užda

ryta tamsiame kambaryje. 
Ant rytojaus tarnaitė atne
šė aglelę į šiltą ir švarią 
trobelę, kame gyveno kie
mo sargas; liepė Juozui ją 
indėti į kojas ir atnešti į 
valgomąjį kambarį.

Linksma ponų šeimyna 
sutiko aglelę.

Kūčios. Džiaugiasi agly
tė regėdama ant savęs spal
vuotų papuošalų, nemažą 
skaičių žvakučių, o ant gal-, 
vos didelę žibančią žvaigž
dę ir šnibžda sau viena: Pasibaigė straikas. 
Draugės, jaigu jus dabar iš-, 
vystumėte mane, tai tiesiog 
neišdrįstumėte nė akių pa
kelti ir kalbėti su manim.

IV.
Pirmoje dienoje Kalėdų į 

oras nuo pat ryto buvo gra- j 
žus. Meilus saulutės spiiidu-, traukta, išnaujo imta dirbti
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nuskendo. Norvegijos

lėliai apšvietė kiekvieną, na
mą, parūpindami didžius ir 
mažus skubintis bažnyčion 
ir pasveikinti Kūdikėlį Jė
zų, gulintį prakartėlėje.

Vakare įnešė aglelę į ga
lioną, uždegė visas žvake
les ir išėjo.

Stasiukai ir Antanukai^ 
eikite, aglelė prirengta, ne
pamirškite tėveliui padėko
ti už žaislus, kuriuos vakar 
nupirko.

Visa šeimyna sustojo pa
lei žibančią aglelę, jauzda- 
masi laiminga ir linksma, 
regėdama tą gražybę. Mir
guojanti žvaigždė, paauk
suoti riešutai, saldainiai ir 
visokios tytelės dailiai mar
gino žalias aglelės šakeles.

Šventės praslinko. Kaip 
dideliems, taip ir mažiems 
dar ateina mintis į galvą — 
švenčių įspūdžiai. Stasiukas 
su Antanuku dažnai minė
jo aglelę.

Didžiai susirūpino agle
lė ir nubudo regėdama, jog 
jos likimas dideliame pavo
juje. Kiemo sargas Juozas, 
sugriebęs už šakučių, vilko 
aglytę per kiemą ir įmetė 
į šiukšlių duobę. Praslinkus 
kokiam laikui aglelė drau
ge su šiukšlėmis buvo išvež
ta laukuosna, kur ir pasi
baigė jos gyvenimas.

J. Rauckis.

Dienos ir naktįs, metų 
dalis, šviesa ir šiluma — 
viskas pridera nuo saulės. 
Užteka ryte saulė — ir pra
sideda šviesi diena. Nusilei
džia saulė vakare — ir atei
na tamsi naktis.

Vasarą saulės spinduliai 
stačiai krinta žemyn, todėl 
tuomet ant žemės daug es
ti šilumos.

Žiemos metu spinduliai 
kreivai krinta, todėl tuomet 
ant žemės maža beesti šilu
mos.

Be saulės nebūtų ant že
mės šilumos ir šviesos. O 
jaigu ant žemės nebūtų ši
lumos ir šviesos, tai nebū
tų jokio gyvenimo. Žiemos 
metu augalai apmiršta. Be 
saulės butų amžina žiema, 
amžina tamsa, visi augalai 
iššaltų-išnyktų.

Yra aut žemės tokių šal
tų kraštų, kur visus metus, 
iš amžiaus į amžį šąla bai
siausi šalčiai. Tose vietose 
nėra augalų, nėra gyvulių, 
nėra žmonių — nėra jokio 
gyvenimo.

P. Prapuolenis.
“Š.”

46 
pakraščiuose ant uolos už
plaukė pasažierinis garlai
vis “Malmberget” ir nu
skendo su 46 žmonėmis. Už 
tai kaltinama tuomet siau- 
čiusioji audra.

Ant 
geležinkelio Great Western 
mašinistų ir pečkurių strai- 
kas andai pasibaigęs darbi
ninkų laimėjimu. Pasibai
gus tam straikui ir visuose 
fabrikuose, kuriuose del to 
straiko darbai buvo per
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Zigmas Vitkauskas.

Valparaiso Lietuvių Histor i ja
—

(Tąsa).
Lietuviu kalbos pamokos. Jau augščiau yra pasa

kyta, kad mokiniai nusprendė turėti lietuvių kalbos pa
mokas. Įsteigę draugiją, šiek-tiek susitvarkę aplamus 
savo reikalus, plačiau laikraščiuose parašę apie mokyk
lą ir mokinius-lietuvius, kibo kalbos klausimai!. Dabar 
jau drąsiau galėjo ir kalba užsiimti, nes čia radosi net 

|Ml lietuvių mokinių. Tai buvo pradžia 1906 m.
* Iš karto Įsteigė privatinę lietuvių kalbos klesą. 

Tik ilgainiui, p. B. K. Balučiui pasidarbavus, išdrįso 
universiteto valdžios prašyti, kad įsteigtų oficiales lie
tuvių kalbos klesas.

Valdžia, matyt, nesišiaušėjo prieš tokį lietuvių rei
kalavimą, — sutikti įkurti dvi lietuvių kalbos klesi.

Buvo tai balandžio mėnesio, 1906 m., — rašo p. B. 
K. Balutis — kasdieniniame moksleivių susirinkime 
universiteto auditorijoje, mokyklos prezidentas pa
skelbė, kad visi lietuviai turi susirinkti kambarin “B”, 
kaip septynios vakare.”

Tuojau įvairiose auditorijos vietose pakilo kugždė
simas ir klegesys: “Kas tokio? Ką jis pasakė? Kas turi 

y susirinkti?”
Mat, nė vienas iš amerikiečių ir kitataučių studen

tų kaip gyvas iki šiolei nebuvo girdėjęs apie lietuvius; 
kitam, rasit, ir pats žodis Lithuania buvo kaip aklam 
spalvos. Ir nestebėtina, jei prasidėjo kugždėjimas ir 
dairymasi į visus šonus, tartum, jie norėjo surasti tuos 
Lithuanians ir atidžiai į juos pažvelgti. (“Amerikos 
Liet.” No. 5, 1907 m.).

Dar keliomis minutomis pirmiau pažymėto laiko 
lietuviai buvo susispietę nurodytai! kambarin. Visi bai
liai laukė mokyklos vice-prezidento ateinant. Štai ir jis. 
Svetainę užvaldė karštinė tyla. Visi akis intempę lau
kė, ką-gi valdytojas pasakys.

Mokyklos vict-pirmininkas, pasistebėjęs iš tokio 
mokinių būrelio, paaiškino priežastis, kurių delei mo
kyklos valdyba sutinka įkurti oficiales lietuvių kalbos 
pamokas. Dar išdėstė ir tai, kad mokykla turėsianti fi
nansinį nuostolį įvezdama šiedvi klesi. Pagalios, padrą
sinęs lietuvius lankyti šiedvi lekciji, mokytis prigim
tos kalbos; paraginęs plačiau pažinti savo šalies litera
tūrą ir historiją, apleido kambarį.

Tarp mokinių viešpatavo neišaiškinama tyla. Ne
sirado drąsuolio, kuris butų užvedęs kalbą. Visi tik 
dairėsi, kasžin ko akimis ieškojo, nesurazdami žodžių 
savo minties išreiškimui. TeČiau tyla nusibaigė links
mu pašnekėsiu ir džiaugsmu.

Išteisybės, tai ir buvo kuo džiaugtis. Ve, ištisą me
tų skaitlių niekinama, neapkenčiama mužikiška sermė
giaus kalba, ne tik rado priderančią pagodonę, bet dar 
bus ir oficialiai skelbiama ir aiškinama iš universite
to ambonos.

Iškarto vartojo p. Gražbylio lietuvių kalbos grama
tiką ir sintaksį (santaiką). Toliau nusprendė vartoti 
Kraušaičio lietuvių kalbos gramatiką ir to paties Graž
bylio sintaksį.

Galima sakyti, sunki tai buvo pradžia. Sunku bu
vo mokytojui intikrinti mokinius, kad šis bei tas žodis 
taip rašosi, arba ve kaip tariasi. Ypač didžiai atsiliepė 
kalbos vadovėlių stoka. Bet pradėtą darbą noriai ir pa
sišventusiai varė tolyn. Nei nepasijuto, kaip bertainis 
pradulkėjo.

Beveik visi lietuviai lankė lietuvių kalbos pamo
kas ir su pasigerėjimu jų klausėsi. Sakau “beveik”, 
nes, kaip ir visada, atsirado ir tokių tyrapročių, kurie 
viską “žinojo”. Nematė reikalo mokytis lietuvių kal
bos. Bet tai buvo visai mažutytis, potamsokas debesėlis 
skaidrioje erdvėje.

Nors mokytojas ir buvo sugebus, kalbą žinąs, te- 
čiau visgi neįstengė be klaidų apsieiti. Vienok, imant 
domon visas aplinkybes ir “sunkią pradžią”, turime pri
pažinti, kad tvarkiai lekcijas išguldė. Gero gi noro ir 
pasišventimo pionieriams nestokavo. Ilgainiui, be abe
jo, viskas ėjo geryn, tobulyn ir, pagalios, galima išsi
reikšti, kad yra tai vienatinė Amerikoje mokykla, kur 
mokinama nuodugniai ir pamatiniai lietuvių kalba. Nū
dien klesi nėra liuosi nuo netobulumo, stambių riaukš- 
lių, kurias neatbūtinai reikia išlyginti. Gi yra vilties, 
kad tą viską pasiseks nuveikti.

Lietuvių kalbos mokytojai. — Visi žino, kad lekci
jų svarba daugiausiai priklauso nuo mokytojaus. Jaigu 
asmuo yra prisirengęs prie savo darbo, ir turi patrauki
mą tąjį darbą dirbti, tai, suprantama,, sugebia viską 
atsakančiai atlikti. Toliau-gi, lekcijų augštumas bei že
mumas tankiai paeina nuo to, kaip mokytojas perduoda 
savo žinojimą mokiniams. Kitaip sakant, nuo žinojimo, 
perdavimo metodos. Kalbėdamas apie daug dalykų, tar
siu zodelį-antrą ir apie mokytojus. Suprantama, nera
šau jokios kritikos, todėl nieko ir nesakysiu apie tai, 
kaip kuris lietuvių kalbą vedė, su kokiuo pasišventi
mu dirbo jam paskirtąjį darbą.

(Seka toliau).

Kaip žmones išmoko 
rašyti.

Nuo senų-senovės laikų 
žmonės persitikrino, kad 
jiems kalbos ir atminties 
neužtenka, nes kalba tan
kiai nepasiekia ten, kur rei
kia, gi atmintis gali suvil- 
ti. Todėl jau galvodavo pri- 
mitiviai žmonės, gyvenanti 
po miškus ir urvus, apie 
tai, kuomi butų galima, pri
siėjus reikalui, pavaduoti 
kalbą ir atmintį.

Gyvendami tokiame ne
smagume jie pasinaudoda
vo įvairių ženklų braižy
mais. Nereikia net toli ir 
gilioje senovėje ieškoti pa
vyzdžių, kadangi dar ir 
šiandie nemokanti rašyti 
įvairiais budais sau pasi
tarnauja. Tankiai pav. dva
ro šeimininkas rintiniais 
ant lazdos pažymi, kiek nu
pjautų javų kapų suvežą 
per dieną vienas samdinin
kas; smuklininkas tan
kiai kreida kur ant lentga
lio išbraižo linijas, kad pa
sižymėjus, kiek žmogus iš
gėręs degtinės bargan. Vėl 
kitas, keliaudamas į miestą, 
užriša kelis mazgučius ant 
skepečiukės, kad mieste ge
riau atsiminus, kokie rei
kalai reikalinga atlikti. Ką- 
gi tas reiškia? Vis tai ženk
lai, kuriais žmonės sutei
kia paspirtį savo atminčiai. 
Taippat elgdavosi musų 
pratėviai pirm tūkstančių 
metų. Taip elgiasi ir dabar 
laukiniai žmonės, kurie a- 
pie raštą nieko nėra girdė
ję. Keliauninkai ir moksli
ninkai, kurie aplankę toli
mas šalis Amerikos ir Afri
kos, aprašo, kaip ten įvai
rios tautos susiueša prisi
ėjus reikalui. Pas mus ge- 
resniai atminčiai sodžionįs 
vartoja mazgučius, gi ten 
su tokių mazgučių pagel- 
ba kiti kitiems siuntinėja 
įvairiausias žinias. Ameri
kos atradimo laikais šalyj 
Peru gyvenę žmonės, kurie 
iš tokių mazgelių ant va- 
laknų sustatydavo ištisias 
apysakas ir historijas.

Pas nekurias žmonių gi
mines, ypatingai amerikoni- 
nes ir australijines, gyvavęs 
toks mazgučių paprotys, kai 
kad šiais laikais pas musų 
neapšviestuolius. Pas kitas 
tautas buvo sutinkami ki- 
toniškesni ženklai. Ant se
novės egiptėnų paminklų 
randasi visokios rųšies brai
žiniai ir vaizdai, padirbti 
mažiausiai pirm kokių pen
kių tūkstančių metų. Dgas 
laikas mokslininkai džiovi
no sau galvas žiūrėdami į 
tuos braižinius ir nesupraz- 
dami jų prasmės, nes jie iš
karto suprato, kad tie žen
klai yra parašai, tečiau ne
galėjo jų įskaityti. Pagaliau 
pirm šimto metų vienas 
francuzas mokslininkas su
sekė, ką reiškia tie braiži
niai.

Kiekvienas tų egiptinių 
ženklų arba — kaip juos 
mokslininkai vadina — hie
roglifų, reiškė kokį nors žo
dį arba dalį žodžio. Pav. 
piešinėlis, perstatantis jau
čio galvą, neženklino patį 
jautį, bet kadangi jautis 
egiptijiniai vadinosi apa, 
tatai ir tasai piešinėlis žen
klino tik apa, tai yra kokio 
nors žodžio dalį, kuris krū
von ėmus visai ką kitą reiš
kė, negu jautį. Egiptėnai

iškaitydavo tuos braižinius 
sulyg tų daiktų vardų skam
bėjimo. Todėl kartais iš to
kių dviejų ar kelių braižinių 
susidarydavo vos vienas žo
dis. Šiandie iš tokių braiži
nių ir vaizdelių sutaisomi 
taip vadinamieji rebusai.

Laikui bėgant egiptėnai 
užuot tų vaizdžių braižinių 
pradėjo vartoti prastesnius 
ženklus. Ir tie ženklai, su
prantama, jau mažiau buvo 
panašus į tuos daiktus, apie 
kuriuos norėta šis-tas iš
reikšti. Tuo budu visi ženk
lai liko žymiai suprastinti. 
Tą suprastintą egiptėnų 
raštą (ženklus) pasisavino 
fenicionįs, gyvenantieji Azi
joje šalę izraelitų Vidurže- 
minių jūrių pakraščiais, ir 
panaudojo savo reikalams, 
be to jie paskui atliko dide
lį išradimą. Yra žinoma, kad 
žmogus, kalbantis įvairius 
žodžius, atkartoja tuos pa
čius garsus. Žmonių kalboj 
žodžių randas Įneapskaito- 
ma daugybė, bet garsų ne
labai daug. Žmogus kalbė
damas tik juos įvairiai kei
čia.

Taigi fenicijonįs pirmuti
niai tai patėmijo ir supra
to, kad geriausiai butų iš
galvojus ženklus sulyg ją 
pavienio garso. Todėl su
skaitė visus savo kalbos 
garsus ir kiekvieną pažy
mėjo skirtingu ženklu. Iš 
tų taigi ženklų, išreiškiančią 
rašte žmonių kalbos garsus 
gimė abecedė (abėcėlė), ar
ba raidės a, b, c, d ir ki
tos. Tai buvo pirmutinė abe
cedė pasaulyj. Tikrai neži
noma, kokiuo laiku fenici
onįs ją sudėstė, bet moksli
ninkų menama, kad pirm 
poros tūkstančių metų nuc 
šio laiko.

Fenicionų išradimą priė
mė senovės graikai, kurie 
abecedės ženklus dar dau
giau suprastino ir neku
rtuos pakeitė kitokiais. Tik 
pas graikus pagaliau rašy
mo dailė prasiplatino. Gi da
bartines raides ištobulinę 
romėnai, kurie pirmiau raš
to pramoko nuo graikų, o 
paskui aną perdirbo savaip. 
Abecedės ženklai, arba rai
dės, kokias išrado romėnai, 
užsiliko ir iki šių dienų ir 
mes dabar tuos romėnų 
ženklus vartojame.

Šių dienų Europos gyven
tojai rašo tomis abecedėmis: 
romėnų arba latinų, graikų 
ir germanų. Romėnų abece- 
de naudojasi visos Vakarų 
Europos tautos, kaip tai: 
anglai, francuzai, hispanai, 
portugalai, italai, vengrai, 
rumunai, danai, švedai, nor
vegai, čekai, slavokai, slo- 
vencai, kroatai, lenkai, pa
galiau ir lietuviai. Supras
tinta iš graikų abecede nau
dojasi rusinai, rusai, bulga
rai, serbai ir graikai. Ger
manų abecede naudojasi tik 
vieni vokiečiai.

Spaudintos raidės daug 
kuo skiriasi nuo rašytų ran
ka raidžių, tik pritaikyta 
vienodam tikslui. Spaudoje 
apeina raidžių didis aišku
mas, rašyme gi — greitu
mas, todėl gi spaudintos rai
dės yra tiesios, gi rašomos 
— palinkusios ir jos vie
na su kita ankštai surištos.

Pastaraisiais laikais te
čiau žmonėms ir to • rašto 
jau nepakanka. Dar prieš 
šimtą metų išrasta supras- 
tintesnis rašymo būdas. Ta-

sai rašymas vadinasi ste
nografija, su kurios pagel- 
ba galima taip greit rašyti, 
kaip greit žmogaus kalbama. 
Stenografija yra reikalinga 
parlamentams, teismams, 
prakalboms, kur reikalinga 
ištisai užrašyti kalbėtojų 
kalbos.

Taip tai palengvu budu 
tautos išmoko rašto, kuris 
yra svarbiausias ramstis ci
vilizacijos išsivystymui'. Jei 
kas norėtų šiais laikais žmo
nių giminei baisiai atkeršy
ti, pakaktų vieno daikto, te
gu atimtų rašto supratimą.

Ne visos kitų pasaulio da
lių tautos, nors ir augštai 
civilizuotos, turi ištobulin
tą rašymo būdą kai kad eu- 
ropėnai. Mums daug nesma
gumų gimdo skaitant raštus 
žydų, turkų, arabų, persų ir 
indų. Sunkiausias- rašymo 
būdas yra pas chinus ir ja
ponus.

Jie panašiai egiptėnams 
nepažįsta jokios abecedės. 
Pas juos kiekvienas ženk
las reiškia ištisą žodį. Maži 
todėl dyvai, kad tose šaly
se rašymas mažai prasipla
tinęs. To rašto pramokimas 
žmogui užima keliolika me
tu.

Studentų judėjimai. Mies
te Barcelone (Hispanija) 
nesenai studentai buvo mė
ginę padaryti demonstraci
ją, bet policija neleido. 
Mat, policija seniau buvo 
areštavus kelis studentus 
už revoliucijinį gyventojų 
kurstymą. Studentai taigi 
norėdami savo kolegams 
išreikšti sąjausmą, rengia 
neleistinas demonstracijas. 
Suimtieji studentai laikomi 
kalėjime.

tomis

Mainų savininkas pašau
ta. Johannesburge, anglų 
kolionijoj, Afrikoj 
dienomis revolveriu pašau
tas aukso mainų (kasyklų) 
savininkas, sir Lionel Phil
lips. Piktadaris suimtas. 
Juo yra nekoks holandas 
Nissum. Tai vis pasekmės 
nepasibaigusio ten aukso 
mamose darbininkų straiko.

Baisus orkanas. Vakarų 
Afrikos pakraščiuose andai 
siautęs baisus orkanas ir 
nekuriuš pakraščius visai 
sunaikinęs. Sudaužyta daug 
valčių su vietos gyvento
jais žvejais. Pražuvę dau
giau poros šimtų žmonių. 
Nuostoliai neapskaitomi.

Gyduoles iš Lietuvos
Kas Lietuvoj gimęs, tas 
Lietuvos gyduolėmis (le- 
karstomis) geriausio iš
gydo.
Kas Lietuvoj gimęs, tas Lietuvos 

gyduolėmis (nekaistomis) geriausias 
išsigydo.

Iš Lietuvos prisiuneių į Ameriką 
vaistus (iiekarstas) vartojamus Lie
tuvoj:
(1) Trejanka (užpilt degtinei) 

pagerinimo noro valgyti. 
Nuo galvos sopėjimo.
Nuo kaulį: gėlimo, nuo reuma

tizmo.
Nuo viduriavimo.
Nuo kosulio sauso ir su atsiko

sėjimu.
Nuo širdies drebėjimo-nervų li

gų, priepuolio.
Prisiųsk savo adresą ir vieną do

lerį pinigų, gausi itesiai iš Lietuvos 
geriausių liekarstų, kokių Tan rei
kia. Adresą dėk toki:

(3)

(4)
(6)

del

N. ALEKSO Aptieks.
Prieni, Suvalkų gub. Russia.

_____

Nepaprastas Dalykas
Prieš šventes mes didžiai atpiginom kaikuriuos 

dalykus iš vyrų ir vaikų drabužių.

Keletas Atpigintu Dalyku:
Puikus šilkiniai šalikai 

nuo 75c iki $3.50
Puikios petnešos skrynu

tėse nuo 50c iki $1.00
Puikus kaklaraikščiai 

skrynut. nuo 35c iki $1.00
Geros skurines pirštines 

.nuo 50c iki $2.50
Grynos vilnones pirš

tines nuo 25c iki 75c
Gražios skrybėlės ir ke

pures nuo 50c iki $4.00
Puikus šilkiniai skiečiai 

nuo $1.00 iki $500
Gražus galonikai nuo 

25c iki $1.50
Gražios špilkos nuo 25c iki $1.50

MARŠKINIAI, SVETERIAI, 
PATAI IR KITI TAVORAI.

& Goldschmidt,Morris
DRABUŽIAI, SKRYBĖLĖS, PARĖDAI IR BATAI 
1922-1932 SO. HALSTED ST.

TIK KA GAVOME 
DAUGYBE KALBAMŲ MASZINŲ

Mašinos visvkiausių rūšių ir iš
darbių. Čia dabar pirkdami ga
lite sučedyti 50 centų ant dolerio.

YRA LIETUV. REKORDU
Rekordai visokiausio išdarb o.

Galite nueiti, pamatyti ir 
nusistebėti.

B. OLSHANSKY
1252 S. Jefferson St. Chicago

Tel. Canal 2059 j

i RENFER |
J D-ras RENFER gydo J 
J tiktai vyrus.

' Patarymai Dykai. |
VALAND.: Nuo 8 ryto iki 
8:30 vai. vakar . Nedėldie- 
niais ir Šventadieniui nuo 
8 iki 12 vai.

Kalbama lietuvišk,
F OFISAS; J

/ 1827 Blue Island Ave. *

Ligoniai kam ken
čiate?

Galite išgydyt sa- 
v o ligas, vartodami
senos tėvynės lietu-

viškas žoles. Turime
žolių ir šaknų nuo
visokių ligų. Supa-

kuota atskiltose skry-
wWilrilv- nutese.

žolės nuo ramator skryn. .
*4 nuo
“ nuo
“ nuo 
i ‘ nuo 
“ nuo 
*1 nuo 
“ nuo 
1 < nuo
1 ‘ nuo
*4 nuo
44 nuo
44 nuo 
4 4 nuo 
44 nuo 
44 nuo 
44 nuo 
44 nuo 
44 nuo 
44 nuo

Tikros trejos devynerios .
Galite siųsti pinigus laiškais.

Didžiausia Lietuviška Aptieka
3149 So. Morgan St., Chlcego, III.

Juozas E. Krzywinskl

nervų ligų ... 
pilvo skaud. 

kosulio ir krut.
priemėčio .... 
išbėrimo ........
dusulio ...........

kep. ligų ..........
nesuvirinimo 

tampymo ........
pleiskanų .... 
triperio .........
koltuno ...........
širdies ligos ... 
gumbo .............
džiovos ...........

nuomaro .......
učių ...............

akių ligų .......
galvos skaud. .

. .$1.00 

.. 1.00 

.. 1.00 

.. 1.00 

.. 1.00 

.. 1.00 

.. 1.00 

.. 1.00 

.. .50 

.. .50 

.. 1.00 

.. 2.00 

.. 2.00 

.. 1.00 

.. 1.00 

.. 2.00 

.. 2.00 

.. 1.00 
.50 
.50 
.50

TANKUS PLAUKINEJ1MAI.
Puikus 3 klasos ir tarpdčnlo išren- 

girnai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

Del išplaukimo dienų, tikietų ir ki
tų smulkmenų kreipkis arba rašyk pas 
OELRICHS anda CO., General agents. 
5 Broadway, New York, arba pas vie
tinius teisotus agentus.

Ar Skaitei Kada Laikraštį ‘'LIETUVA?” 
Gal nežinai kur ja gauti?

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

Rašyk adresu:

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

710

Tel. Canal 285
K. KATUTIS, 

Lietuviškas Graborius.
W. 18tli St., Chicago, Ill.

PROGA UŽDIRBTI

Vyras ar moteris gali uždirbti pa
iso valandomis $25 savaitėje. Paty- 
imo nereikia. Del 

kis pas:
Lipman Supply
So. 5-th Ave.,

smulkmenų kreip-

27
House Dept.

Chicago, Ill.

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

Tol. Cnntil 2118 * * * ** * *
$ 
*

Lietuvis Gydytojas.
1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

Kampas 18-os gtv. 
*************»*#*********$

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo nmnų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 5500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. R0ZH0N pard.
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Visokios Žinios.
Prieš ilgas špilkas. Pary

žiaus miesto valdyba už- 
draudžius moterims nešio
ti ilgas špilkas prie skrybė
lių, jei tų aštrieji galai nėra 
kokiuo nors budu apsaugo- 
jami nuo pašalinių žmo
nių... badymo. * •/

Prieš Suv. Valstijas. Ita
lijos parlamentan įnešta pa
klausimas reikale projek
tuojamo neįleidimo į Suv. 
Valstijas imigrantų analfa
betų, tarp kurių esama daug 
italų. Užsienių ministeris 
tuoj atsakė, kad Italijos 
valdžiai esu negalima mai- 
šyties į Suv. Valstijų vidu
rinius reikalus.

Gerbiamoms, Chicago Dr.-stėms ir 
visiems kurie tik rengs Balius, Kon
certus, teatrus arba kitokios vakarus 
kuri reikalinga muzika. Apskelbiu, 
kad aš esu pasirengęs visuose atsiti
kimuose sutaisyti jums kuogeriausią 
muzikę. Taipgi sutaisau gaidos del 
visokiu instrumento ir visokiu zaidu 
galiu pristatyti del orkestriu' arba Be
niu.

Todėl turėdami reikalą kas link mu
zikos arba gaidų.

Kreipkitės pas:

SARPALIŲ BROLIŲ 
ORKESTRĄ.

ADMINISTRACIJA LIET. TEATRA.L 
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA ŽV. 

MARTINO.
Petr. Andrijauskas, pirm., 

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

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

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

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

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

2118 W. 20th St.

ADMNISTBACUA DR-STĖS ŠV. 
STANISLOVO V. ir K. 
Juoz. Klimas, Pirmsedis, 

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

1765 Ogden Ave.
Frank Rauba, Raštininkas 

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

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

4600 S. Paulina St.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDž. 
L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OF 
LAKE. I

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

Vincas Petkeviče, Pagelbininkas
4403 S. Honore St.

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

Jonas Barkauskis, I* in Sekret. 
4628 So. Wood St.

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

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

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

tu akcijų į mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, gauna 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožnas akcija užsibaigia už 6’4 me
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės priirašyti.

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

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIU NAMU SAVININKU. 
J. M. Tananeviče, Pirmininkas, 

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

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

Japonija ginkluojasi. To
kio parlamente andai pa
skelbta Japonijos karo lai
vyno programas; ateinan
čiais metais busią padirb
dinta tris nauji laivai mil
žinai. Gi vienas jau dirba
mas.

V. J. Sarpalius direktorius

3259 S. Halsted st., Chicago.

Daugiau 100 asm. žuvo. 
Rumunijoje arti geležinke
lio stoties Cotcsti, ties pat 
upe Dunojumi, nesenai pa- 
sažierinis traukinis susi
daužė su prekiniu, nuo ko 
žuvę ant vietos daugiau 
šimto asmenų.

‘ ‘ Kataliko ’ ’ kėliau j antis 
agentas

Ignacas Saudargas
Aplankys Spring Valley, 111., ir ki

tus tos apieliukės miestelius.
Jam galima užsimokėti už “Kata

liką” ir Kuingų iš jo pirkties.
“Kataliko” Adm.

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

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

425 S. Grant St. 
J. Ažis Pagelbininkas, 

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka,

31 Techery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JONO KRIKŠTYTOJO.

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

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

Jurgis Sereika, Prot. Rašt. 
3221 Illinois Court.

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

841 W. 33rd St.,

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

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

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

Tėmikit Nariai!
Dr-ste. žv. Stanislovo V. ir Kank. 

Laikis savo priešmetini Susirinkimą 
Nedeloj 14 d. gruodžio 1-ma Valanda 
po pietų žv. Kryžiaus. Parapijos sve
tainėj ant 46 ir Wood gatves ir kiek
vienas privalo pribūti ant virš minėtos 
dienos nes bus skilimas naujos ad
ministracijos ir kurie nėra užsimokė
ję posmertine už mirusį draugą, Jo
ną Bagdoną ir daug kitu apsvarsty
mu.

Fr. Rauba. Rašt.

X

Szitas senas mflžinižkas vidnrmieščio Bankas rupinis 
juogeriausia žmonėms patarnauti, o kad pastarais 

laikais labai pradėjo dėtis čia savo pinigus ir

Tai Bankas paskyrė jiems tyčią vieną langą kur 
patarnauja banko darbininkas taipjau lietuvys. 
Jisai mielai suteikia visokių informacijų lietu
viams, kurie turi kokių-nors reikalų su banku.

Del savo milžiniško kapitalo, siekiančio daugiau 
kaip keturisjmilijonus doleriu, del savo tvirtumo, 
del augšto finansinio stovio savo viršininkų ir di
rektorių, ir ypač dėlto kad yra valstybes priežiū
roj,Įšitas bankas pilniausiai gvarantuoja žmonėms 
saugumą pasidėtų čia jų pinįgų.

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškau Paulinos Puplesaitės ir A- 
leksandro Pupleso. Paeina iš Kauno, 
raseinių pav. Švėkšnos par. soda An- 
zuolija. Girdėjau gyveno Chicagoje 
jis pats ar kas kits Juos žiniąs te at
sišaukia ant šio antrašo, nes turiu 
svarbų reikalą.

Juozas Puplešis
712 W. 17th St. Chicago.

ANT PARDAVIMO.

KAINA 
$1.00 , 
užBUT. py lt

Amnestija. Kubos sena
tas užgyręs amnestiją vi
siems laikomiems kalėjimuo
se kaltininkams, kurie per
nai ant salos buvo sukėlę 
nepasisekusią nigerių revo
liuciją.

Įgelbekit jūsų plakusi!
Stebėtinas Išradimas Plaukams Želdinti.) 

jįjį Mes absolučiai gvarantuojame, kad Vigo* » 
Jį'į rota yra vienu tin is sviete vaistas plaukams J 
W želdinti. Jeigu jums slenka plaukai, jeigu įj 
hS niežti galvą, jeigu turite plaiskainu galvoj, g 

tai gelbėkite tuojaus. Dabar turite progą " 
tv atgauti savo plaukus. Vigorola jus isz- I 

girdys ir turėsite gražius, ilgus ir puikiu s m 
plaukus. Vigorola yra išbandyta ir gva-« 

Jjy rantuota. Suvienytu Valstijų valdžios. J
(Under the Food and Drug Act). Nebusi 0 
plikas, jeigu vartosi Vi go rola. Rašyk į 
reikalaudamas butelio Vigorolos. { 
VigoroiaCo.Dep.A.3149S.F!organst.Chicago Į

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

J. Polekas, rašt.
1802 W. 46th St.

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

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

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA. 

Jurgis Ažis, Pirmininkas. 
13 Collins Str. 

Vaclovas Kasparaviče. 
273 Stanton Str.

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

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

Petras Aceviče. 11 Finansų Rašt. 
60 Sheridan Str.

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Mantvila, Maršalka. 
192 Almond lane

Tėmykit Nariai!

Liet. Teat. Dr-ja šv. Martyno tu
rės savo priešmetinį susirinkimą, Ne- 
dėlioj, 21 d. Gruodžio (Dec.), 1913 
m., šv. Jurgio K. Parap. svet. ant 
kampo 32 PI. ir Auburn Av. 1-nią 
vai. po pietų. Kiekvienas narys pri
valo pribūti, nes bus rinkimas nau
jos administracijos ant 1914 m. ir 
daug kitokių svarbių dalykų bus ant 
apsvarstymo. Už nepribuvimą baus
mė $1.00.

Su pagarba,
A. J. Kasparas, rašt.

Paieškau sau tinkamo darbo; esu ge
rai išsilavinęs bučerystės ir grocerys- 
tės krautuvėje. Kalbu Lietuviškai 
Lenkiškai ir Angliškai. Jaigu kam iš 
Lietuvių Krautuvinin bučiau rei
kalingas meldžiu atsišaukti į p. 
TANANEVICIAUS BANKA.

PARDAVIMUI.
Parsiduoda namai su saliunų ir 

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

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Dept.

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

DIDELIS TEATRAS

Pažangumas chirurgijo
je. Iš Pragos pareina žinia, 
kad dr. Horak, čekas, atli
kęs pasekmingai gana sun
kią operaciją: prašalinęs jis 
sutruškintą kaulą iš peties 
16-kos metų pacientės ir sl
im vieton įstatęs čielą kau
lą tikką mirusios mergai- 
jtės. Transplantacija lai
mingai pasisekusi ir mer
gaitė petimi kuogeriausiai 
valdanti.

Prisiėmė Turkijos skolas. 
Andai Londonan pranešta, 
kad iš visų Balkanų valsty
bėlių pirmutinė Serbija vi
sai lojaliai pripažinus, jog 
Balkanų valstybėlės, užė
musios turkų teritorijas, 
turi paimti ant savęs ir da
lis skolų turkų valstybės. 
Serbija ant savo sprando 
tuo budu pasiėmusi net 40.- 
000.000 frankų.

Naujas prezidentas. Švei
carijos kantonų (valstijų) 
atstovų susirinkime mieste

Reikia atkreipti domą..
Keli'atą kartų sakėme sa

vo skaitytojams, kad svarbu 
yra atkreipti domą ir tėmy- 
ti kimo funkcijas. Pirmi ne
galės apsireiškimai turi but 
patėmyti. Ypač to reika
lauja virškinimo kanalas. 
Tokiuose atsitikimuose ne
pakanka imti vaistų išvaly
mui kanalo, bet taipgi rei
kalinga pasiskirti vaistą, 
kurs taipgi paakstys ir stip
ris vidurius, kad jie galėtų 
veikti be pašalinės pagel- 
bos. Tą tai atlieka Triner’s 
American Elixir of Bitter 
Wine. Jis labai veikia ant 
virškinimo kanalo, valymo 
kūno, sustiprinimo nervų ir
paties virškinimo. Jis pra- 
šalįs sukietėjimą ir jo pa
sekmes. Aptiekose. Jos. 
Triner, 1333-39 Ashland 
avė., Chicago, Ill. Strėnų 
skaudėj imai prašalinami 
Trinerio Linimentu.

Dailus reginys.
Didi vynuogynai, kalne

liais apsupti, traukia akį
Berno Šveicarijos preziden
tu išrinkta dr. Arthur Hof- 

’ man, gi vice-prezidentu dr.
J. Motta. Naujas preziden
tas esąs radikalis demokra-

Moteris pasmerkta mi- 
riop. Londone prisaikintu 
suolas, susidedantis vien- 
tik iš moterių, pasmerkęs

kiekvieno gamtos mylėtojo. 
Sultingi Europos ir Ameri
kos vaisiai patogių merge
lių inteikti yra ir gardus ir 
maistingi. Kalnuose ir miš
keliuose randama kvepian
čios medikalės žolės ir šak- 
nįs, kurias apsukrus chemi
kai sujungia su vynu į Tri
ner’s American Elixir of 
Bitter Wine, gerai žinoma

iniriop vieną moteriškę už 
žmogžudystę. Pasmerktoj i 
maldavusi nekuriam laikui 
su ištarme susilaikyti, ty. 
atidėti toliau, lies neužilgo 
ji turėsianti palikti motina. 
Teismas, žinoma, į tai at
kreipė savo domą. Irgi ga

dynė !

šeiniininė gyduolė. Tą pa
rodo Trinerio sieninis ka
lendorius 1914 metams. Iš- 
siuntinėjaine gavę ’10c.; 
siųsk adresu Jos. Triner, 
1333-39 So. Ashland avė., 
Chicago, Ill.

51.
(Advt.).

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WILKES-BARRE, PA.
Adomas Cikanauskas, Pirmsedis.

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius,

• R. F. D. No. 1 Box 171.

* ‘ KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMIN ISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsedis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

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

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

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius

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

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

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

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

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

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

386 New Grove St.

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

BARRE, PA.
J. Laukus, Prezidentas. 

425 S. Grant St.
J. Staneika, Vice-prezid. 

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

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

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

34 Logan St.
J. A tiekai tis, II Fin. Sekr., 

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

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

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

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

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

Jonas Bijanskas, Izdiuinkas,
840 — 33rd St,

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

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

Newark, N. J, 
M. Akialis, Išdininkas, 

146 Adams Str., 
Newark, N. ' J.

Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadwa^, 

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

108 Lafayette Štr., 
Paterson, N. J.

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

DRAUGYSTĖS PAŠALPOS ŠVENTO 
LAURINO. 

Port Washington, Wis. 
Juoz. Urbonas, pirmininkas 

216 Franklin St. 
Port Washington, Wis. 

Juoz. Samalionis, raštininkas 
626 Washington St. 

Port Washington, Wis.

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus ‘ ‘ Kataliko ’ ’ Redakcija 
neatsako ’ ’.
..... ......... —............... « -----

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKIT PINIGUS!

“Keistuto” Paskolijimo ir Būda
vo jimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

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

Akcijos kaina 25e. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą 
akcijų. Akcijos užsibaigia už 6’4 
metų ir kiekviena akcija atneša 
$100.00.

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

Ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia iš 
visų lietuviškų Spulkų Chicagoje.

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

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

Su godone,
Ben. Butkus, Prezidentas

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

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

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

“Lietuva” Paskoliuijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

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

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele

Parengtas per storonę Dr. Vinco 
Kudirkos Teat. Kliubo Scenoj sta
to VIII veiksnių, dramą “Genovaite” 
Ned., 21 d. Gruodžio (Dec.), 1913. 
Apveizdos Dievo Parap. Svet., ant 
18-tos ir Union gat. Pradžia 7:30 
valandą vakare Tikietai 25c., 35c. ir 
50c. Nauda eis ant parapijos reika
lų.

Gerbemąją publiką meldžiame at
silankyti kuonoskaitliugiausiai, nes 
ant šito perstatymo daug žingeidžių 
dalykų pamatysite ir busite užganė
dinti iš tos regyklos, kuri bus ant 
estrados perstatyta. Kviečia,

KOMITETAS.
(51)

Paieškau savo kaimyno Jono Mi
liausko, Suvalkų gub., Seinų pav., 
Krasnavo valš., Punsko parapijos, Bu
rokų kaimo. Kas jį žino ar jis pats 
teatsišaukia šiuo adresu:

Antanas Zimnickas
27 Reed Pk. Rochester, N. Y.

(51)

Aš V. Klimas pajieškau Kastės Sau- 
daniutės, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Krenes vals., žydiškių kaimo, žėižma- 
rių parap. Ji pirma gyveno Wor- 
česteryj, Mass., dabar nežinau kur. 
Ji pati ar kas ją žino malonėkite 
pranešti šituos adresu:

Mr. Waslas Klimas
Box 53 East Windsor Hill, Conn.

(51)

Iškilmingas Teatras ant West Side.
Jaunų Lietuvių Lavinimosi Klubas 

stato scenoje keturių veiksmų dra
mą “Valkatą”.

Loš visiems žinomas Lietuvių Jau
nimo Ratelis.

Lošimas atsiliks nedčlioj gruodžio 
(Dec.), 21 dieną, 1913 m. M. Melda- 
žio svetainėje, 2242-44 W. 23rd PI., 
Chicago. Duris atsidarys 5 v. vak., 
perstatymas prasidės 7 vai. vakare.

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, 
netversite 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 
dainelų, kurios palinksmins susirin- 
dainelų, kurios pasilinksmins susirin
kusių širdis. Parėję namo galėsite 
pasibučiavę saldžiai miegoti.

KOMITETAS.

Paieškau Jono Matusevičiaus, Kuni
gėlių kaimo, ir Antano. Dėdino. Metai 
atgal gyveno Brooklyuę ir New Yorke 
abudu Sintautų valsčiaus Naumę pav. 
Suv. gub. Teiksitės kuogreičiausia 
atsišaukti, o žinantiejie juos malones 
pranešti, nes turiu labai svarbu rei
kalą. Adresas:

Joseph Žemaitaitis
702 N. Montello St. Montello, Mass

(51)

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

Kas nori pirkti tai atsišaukyte.
TANANEVIC SAVINGS BANK 

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

Parduoda labai pigiai — Saliuna ant 
kertes. Netoli nuo fabriko. Įlenda y- 
ra pigi, saliunas, svetaini ir rūmai, 
$40.00. Lietuvių apgyventa vieta. 
Turiu išvažuoti į kitą miestą ši mene
sį. Laisnis tiktai $600.00 į metus.

F. Kampickas,
1501 Wentworth Av. Chicago Heights, 
Illinois.

(50-1-2)

Gera proga del lietuvio.
Parsiduoda labai pigei aut North Si
des priešais Lietuviška Bažnyčia 
groeerne. Biznis senei išdirbtas: 2 
karietos, 4 arklei pakinkiai, bianke- 
tai, dreiveru drapanos ir kas tiktai 
reikalingas prie vežimo. Priežastis 
pardavimo savininkas turi perdaug 
biznio, partai negali visko apžiūrėti:

Atsišaukite ant šio adreso:
Tel. Monroe 2545 1656 Wabausia Av.

(51-2-3)

Paieškau savo pus-brolių Konstanti
no, Franciškaus ir Jono Vitkaičių, 
Kauno gub., Telšių pav., Rušopių so
dos, Skuodo parap. Pirma gyveno 
New York, N. Y., dabar nebežinau 
kame bėra. Yra svarbus reikalas. At
sišaukite šiuo adresu:

Ch. Narmantavičius
786 Centre St. Montreal, Canada.

(51)

Parsiduoda mūriniai namai labai ge 
roj vietoj del bilė biznio; atsišaukite 
pas:

J. P. Rashinski,
3213 So. Morgan St., Chicago, 111.

(51-52-1)

.. NEPAMIRŠK ATLANKYTI ..
5-tąs Didelį Gražų Balių parengtą 

Alpine Draugiško Paš. Kliubo Mcl- 
dažio Svetainėj 2242 W. 23rd. Plaee 
Subatos vak., Gruodžio, (Dec.), 27 
1913 m. pradžia 8 v. vak. P. Ežcrkis 
Ork. Tikietas 25c.

Atsilankykite skaitlingai, o smagiai 
praleisite vakarą ir gružai draugiš
kai pasilinksminsite.

(50-1-2)

METINIS BALIUS.
Kas? Metinis Balius su Programų 

Kcno? Chicago Lietuvių Draugijos 
Savitarpines Pašclpos Kada? Kalėdų 
Vakare 25 gruodžio (December), 1913' 
Kur? Atlas Svetainėj 1436-40 Emmu 
Str., arti Milwaukee Ave. Kokioj va
landoj prasidės? Svetainė atidarys 3 
vai. p. p. Programas prasidės 4:30 
vai. Kiek įžanga? 25c Porai Kas 
bus ant to Baliaus?

Pasiklausysim prakalbų, puikių dai
nų vietinių chorų ir puikių dekla
macijų; paskui šoksim lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius, gersim, rūky
sim, užsikąsim, rašysim atvirutes del 
lekiojančios krasos išlaimejimui 2-jų 
dovanų, pasikalbėsim su savo pažįs
tamais ir linksmai laiką praleisiu:, 
nes komitetas sutaisė viską kuopui- 
kidusiai, idant visiem butų linksma.

Kviečia visus, KOMITETAS.
(51-2)

Paieškau dėdės Jono Budros iš bro
lio Igno Budros, abu iš Vilniaus gub., 
Traki: pav., Butrimonių valse., Gai- 
lekiemių kaimo. Jeigu kas apie juos 
žino, malonėkite pranešti sekančiu 
adresu:

Win. Budra.
42 Lincoln St. Cambridge, Mass.

_(51)___________________________
Paieškau savo pusbrolio Tamošiaus 
Kaselio. Apie 8 metai kaip Ameri
koje. Pirmiau gyveno Bostone, Mass. 
Paeina iš Kauno gub., Ukmergės pav., 
Deltuvos valsč., Išginų kaimo. Pats 
ar kiti, kurie žinot, duokit žinoti; bu
siu dėkingas.

Mykolas Kaselis,
19 Correy St., Amsterdam, N. Y.

(51)

Parsiduoda labai pigiai groserne ir 
notion store. Biznis gerai išdirbtas 
tarp lietuvių ir lenkų. Pardavimo 
priežastis — nesveikata. Atsišaukite 
adresu:

714 W. 31st St.
(51)

Paieškau savo pusbrolio K. Varckojo. 
Paeina iš Kauno gub., Panevėžio 
pav., Kadorų kaimo. Du metai atga
lios gyveno Kewanee, Ill. ir Aber
deen, Wash. Jeigu kas žinoto jo a- 
dresą, meldžiu pranešti šiuo adresu: 

P. Vareikojis
670 W. 18th St. Chicago, 111.

(51)

Barborue parsiduoda už pusę pre
kes puikioj vietoj lietuviais ir len
kais apgyvento]. Remia pigio Biznis 
geras. Priežastis pardavimo savinin
kas turi kitokį biznį apsijiirkęs. Del 
tikros žinios atsišaukite in “Katali
ko” Redakciją.

, (51)

Parsiduoda viešbutis (boarding house) 
ir 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 namui, po 6 kambarius .E- 
lektros šviesa. Aiigštu rusiu (skiepu) 
Greta lietuvių Vienuolyno: 7040-7038 
Clermont Ave. Kaina $1.800.

Pardavėjo adresas:
Now City Savings Bank 

4601 S. Ashland Av. Chicago, UI.
Paieškau savo brolio Vincento Mi
sevičiaus. Jau 9 metai kaip aš su 
juo persiskyriau. Pirmiau gyveno 
Cleveland, Ohio. O dabar girdėjau 
gyvenant apie Wilkes-Barre, Pa. Pa
eina iš Kauno gub. ir pavieto, Vilki
jos valsčiaus. Meldžiu jo paties ar
ba kas jį pažįsta duoti man žinią.

Petras Misevičius,
Wash Co. Cokeburg, Pa.
Paieškau darbo prie bučer-shapes. 
Moku gerai tą darba, nes jau de
šimts metų kaip prie to darbo dir
bu; kalbu Liet. Lenk. Vokiškai ir Mas
koliškai. Jaigu kuriam iš Lietuviš
kų biznierių bučiau reikalingus, mel
džiu atsišauktj pas

J uuzas Malis
170 E. 116 St. Kensington, 111.

NUSISANDYK AUTOMOBILIUS

W. ZAWLEWICZ
3237 AUBURN AVE., 
Telephone Yards 2220

ant Vestuvių, Krikštynų Pagrabu 
ir t. t. Per daug metu užsiimu su 
ruudavojimu automobiliu. Užlaikau 
goriausius automobilius. Atsargus 
važiavimas. Reikalui atsitikus 
kreipkis prie manos, o aš geriau
siai užganėdinsiu dieua ir uakti. 
Prekes žemiausias.
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