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Iš Meksiko padangės.
Nesmagumai su parlamentu.
Monetarinis bilius priimtas. __ ___

Naujas karalius.

vadui,

MEKSIKE KRAUJAS 
LIEJASI.

Huerta i tai nepaiso; jis tik 
lėbauja.

Revoliucionistų
gen. Villa, pranešta, 
federalistai išnaujo ant re- 
voliucionistų užpuolę, norė
dami išvyti juos iš provin
cijos Chihuahua, kur jie 
sau ramiai ėmę šeiminin
kauti. Federalistai mažais 
būriais įsiveržianti revoliu
cionistų teritorijon ir ten 
naikinanti geležinkelius ir 
tiltus, deginanti namus ir 
kitką išdarinėjanti. Tais 
federalist!] kuriais vadovau
jąs. gen. Salazar, kuris

Jam pasveikinimus sudėję 
visi svetimų valstybių pa
siuntiniai, kurių tarpe bu
vęs ir Su v. Valstijų pasiun
tinys.

Tai politika! Prieš jį ko
vojama ir podraug jis svei
kinama !

NESMAGUMAI SU PAR
LAMENTU.

Chinijos parlamentas nieko 
neveikiąs.

Chinijos respublika turė
jusi didelius nesmagumus 
su savo parlamentu, kuris 
pagaliau paleistas ir panai
kintas. Nuo balandžio 8 d., 

ki-: kuomet tasai parlamentas:

Metai XVI
randasi visi prezidento ša
lininkai, todėl jie išdirbs 
tokią konstituciją, kokios 
norės jis pats, arba visai a- 
ną panaikįs. Žinovai tvirti
na, kad Yuan-Shi-Kai ma
nąs pasiskelbti Chinijos dik 
tatoriumi, o paskui ir ri<

glaudus pilnos bčduoliu, gi 
tūkstančiai moterių ir vai
ku apgulę visas virtuves, 
kur veltui dalijama valgiai.! 
Skurdžiai žmonės tokiuose 
miestuose daugiausiai nu
kenčia ne nuo bado, bet nuo 
šalčio prisiartinus šaltai cie

soriumi. Tikrai tai butu ne- mai.
inti ketinąs dalykas.---------------------------------- -

• --------------------------------- ---------- '------------------------------•

MENELIKAS MIRĘS.
Sufragistė išsiteisino.

Londone teismas paliuosa-
Abisinijos karalius jau ne- vęs nuo atsakomybės ir iš 

kalėjimo amerikoninę mer-į 
giną Emerson, kuri sekdaj 
ma Anglijos sufragisčiu pčfl 
domis vienam Londono p® 
liciantui buvo sudaužiH 
galvą. Teisme ji teisini A 
kad ji taip padarius ne® 
šiomis, nes jei tyčiomis M 
butu padariusi, butu jai <1® 
di garbė tuo darbu pasigi® 
ti. Teismas tą jos pasitei® 

1896 metais ;nimą pripažino teisingu H

žinia net kelintu sykiu 
miršta.

Abisinijos sostinėj Addis 
Abeba valdiškai paskelbta, 
kad Negus Menelik, apie 
kurio mirti jau net kelis 
sykius seniau klaidingai 
buvo pranešta, tuonii sykiu 
tikrai jau miręs.

Karas su Italija miru
siam Menelikui suteikę his-j 
turinę garbę.
italai buvo įsiveržę Abisini- i paliuosavo. 
jon (Afrikon), bet abisinie-;
čiai italus sumušę išvijo iš Į 
savo šalies.

Perdaug mokama va 
ninkams. Tomis dieni 

■lenelik save skaitė Pon-D. Britanijos kancliel 
K- r. i i . ■" .1 ■' )in iv C-'VO. loVll-K-. 1F..Iri.,. . ,

■iucioništų atimti Juarez, 
liet paskui vos tik paspru
kęs su likučiais savo armi
jos. Jis tuomet pasitraukęs 
pietų linkon, ten sutaisęs 
naują kariuomenę ir šiais 
laikais aną pasiuntęs prieš 
revoliucionistus. Tuo budu 
gen. Salazar norįs pagelbėti 
generolui Marcado, kuris 
drūčiai apsitaisė ties Ojino- 
ga ir laukiąs daugiau fede
ralist!), kad paskui bendro
mis jėgomis užpuolus revo
liucionistus.

Visoj provincijoj Chihu
ahua ir mieste tuo pačiu 
vardu gen. Villa tečiau se
noviškai diktatoriau ja. Jis 
pagrąsinęs japoniečiains, 
kurių mieste esama aplink 
400, kad jei jie bile kokiuo 
nors budu gelbėsią Huertos 
valdžiai, tuomet jis juos vi
sus išvysiąs iš miesto ir jii 
turtus konfiskuosiąs.

Meksiko laikraščiai palai
kanti Huerto pusę, sakoma, 
labai pasijuokianti iš Suv. 
Valstijų valdžios, kad pas
taroji esanti atbukus ir ne
žinanti savo priedermių. 
Pav. Suvienytų Valstijų 
valdžia uždraudžiusi iš Suv. 
Valstijų gabenti ginklus 
huertistams. Bet jie visvien 
ginklus gaunanti, ko Suv. 
Valstijų valdžia visai neži
nanti. Andai iš Amerikos 
daugybė ginklų buvo nuga
benta tyčia Hamburgo uos
tau, gi iš ten visai laisvai 
atgabenta Meksikai!.

Gruodžio 23 d. preziden
tas Huerta labai iškilni in
gai apvaikščiojęs savo gim
tuvių dieną. Atsibuvęs di
dis pokylis Tautos Rūmuo
se. Huerta gimęs 1854 me
tais gruodžio 23 d. Huerta 

|^savo šalininkų apturė- 
k inimų.

dai'ban, nekuomet į posė
džius nebuvę suėję visi at
stovai ir nebuvę galima kas 
naujo pravesti, nes atstovai 
neturėję quorum.

Tokia žinia parėjo iš Pe
kino. Aišku, kad parlamen
tas tyčia intariamas savo 
neveiklume. Kurgi parla
mentas turės quorum, jei 
prezidentas Yuan-Shi-Kai 
kelis desėtkus parlamento 
atstovų uždarė kalėjimai!. 
Kadangi parlamento didžiu
ma nuolat buvo priešinga 
Yuan-Shi-Kaiaus norams, 
tatai pastarasis atstovus 
būriais išvaikė ir pagaliau 
paskelbė, kad parlamentas 
nieko neveikiantis ir jis to
dėl nesąs reikalingas. Kad 
jį galutinai panaikinus, 
respublikos vice-preziden- 
tas Li-Yuen-Heng išanksto 
išsiuntinėjęs cirkuliorius 
gubernatoriams ir kitiems 
žymesniems valdininkams. 
Cirku] ioruose nupeikta par
lamentas ir prižadėta, jis 
tuoj paleisti, jei tie valdi
ninkai sutiksią ir padėsią 
savo parašus. Kurgi čia ne
sutiks. Padėjo parašus, pa
siuntė atgal vice-preziden- 
tui. šis visą dalyką perstatė 
prezidentui, gi pastarasis 
nieko nelaukęs liepė parla
mentą panaikinti. Vadinasi, 
parlamentą panaikino todėl, 
kad jis nebuvo prielankus 
Yiian-Shi-Kaiui. Užuot par
lamento prezidentas nusky
rė sau taip vadinamą vals
tybinę tarybą, kuri taip 
šoks, kaip prezidento bus 
liepiama.

Be to, revoliucijiniai ju
dėjimai visoj šalyj dar ne- 
pasi baigę. Revoliucionistų 
vadai gaudomi ir suimtie
siems be jokių c^monijų 
m) kapojamos gal^^Bi

Naujieji 1914 metai atlekia orlaiviu, nešdami visokių gerų vilčių.

prezi- 
buvo 

muitų 
prezi- 
auksi-

MONETARINIS BILIUS 
PATVIRTINTAS.

Prezidentas Wilson prabai 
ba į susirinkusius.

Gruodžio 23 d. vakare 
Suvienytų Valstijų prezi
dentas Wilson pasirašė po 
monetariniu biliumi, kurį 
kongresas be jokių sunke
nybių priėmė. Prezidentas 
pasirašė susirinkus visiems 
kabineto nariams, kongreso 
monetarinės komisijos na
riams ir demokratų partijos 
vadovams. Tasai pasirašy
mo visas vaizdas buvo pa
našus į tą, kuomet 
dentas anais laikais 
pasirašęs po nauja 
tarifa. Pasirašymui 
dentas panaudojo 4
nes plunksnas. Po vieną tų 
plunksnų atminčiai gavę 
senatorius Oven, pasiunti
nys Glotz ir išdo sekreto
rius McAdoo. Ketvirtą 
plunksną Wilson pasilaikęs.

Pasirašęs po biliumi pre
zidentas į susirinkusius 
prakalbėjęs, išreikšdamas 
didį savo džiaugsmą, kad 
jo sumanymas atsiekta. Pa
dėkojo visiems tiems, kurie 
kokiuo nors budu buvo pri
sidėję prie to biliaus prave
dimo. Pagaliau Wilson pa
brėžė, kad tasai bilius bu
siąs šaliai tikruoju palaimi
nimu.

Atlikus visus svarbius 
reikalus su tuo svarbiu bi
liumi, kongresas savo posė
džius pertraukė lig sausio 
12 d. š. m.

Naujo biliaus priėmimas 
ir patvirtinimas, sakomai 
žymiai pagydysiąs šalies fi-|

nansų sirguliavimą. Tas bi
lius neleis gimti jokiai fi
nansinei panikai, nes da
bartinis pinigų trustas ties 

i Wall gatve New Yorke su
pykęs jau negalės pinigų 
savo bankuose uždaryti ir 
užtraukti ant šalies viso
kias nepalaimas, kokios bu
vo anais metais preziden
taujant pulkininkui Roose
velt. Valdžia turės visoj ša
lyj 8 lig 12 savo bankų, kur 
pinigai nuolat stovės atsar
goje. Ir jei kartais kapita
listai pamėgintų šį-tą dary
ti, ištraukti iš cirkuliacijos 
pinigus, valdžia tuojau pa- 
skleisianti esančius atsargo
je pinigus ir kapitalistams 
tada butų smūgis. Todėl jie 
pinigų negalės sutraukti 
vienon vieton, kokian nors 
vienan bankam Taigi tas bi
lius labai svarbus ir apie j j 
dar ne sykį prisieis rašyti J

einamas okeanas. Taip yra 
Rusijoje su Romanovais.

Kad jie kur galą gautų 
tokie valdovai!

MOTERIS nerimauja. 
Londono sufragisčiu pienai.

Londono karia u j ančių
sufragisčiu tarpe gimęs bai
sus nesutikimas ir kitokio 
skandalai. Susivaidijus Siįj 
via Pankhurst su 
serim ponia ( 
I’in-lnit liauru 
prie to a t v c d 
moterių 
tai ne l»i 'Jk* 
hni.yti 
Mat,

c ji

paėjimą isveo® 
liamono ir karai® 
Prisipažino esąsl 
ir todėl savo šalin 
ligiją, esančią^ 
christ ianizmo^A 
M iro sulauk® “

KRIZ
TukstarJ

NAUJAS KARALIUJ 
Albaniečiai susilaukė J

valdovo.
Į Atėnus pranešta,® 

busimasis Albanijos ■ 
liūs, kunig. "Wied nuo® 
jų Metų užimsiąs sav<® 
tą Albanijoje. Su s® 
pasiimąs vokiečių lais® 
rių buri iš gvardijos p® 
kurio buvęs komeij® 
Prūsijoje. Tasai bur®' 
reivių jam tarnausiąs® 
kaipo sargyba pusiau® 
Albanijoj. ®

Gražus albaniečiains® 
dijimas. Aišku, kad busi 
karalius nepasitiki albil 
čiais, gi pastarieji ju| 
Vadinasi, tail 
pavaldinių pa

valdovu 
arys ne]

1
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Jis

D, MASS.
nose socia-

. Gruodžio
la buvo

Laikrastis re-
ojasi.
Scott leibens.

no. Gal
s nuroc

KENOSHA, WIS.
Vanagaičio ir kun. Brič

kos atsilankymas. Bedarbė. 
Smagu pasakyti, kad ir į 
mus miestą atkanka kaika- 
da žymus vyrai. Gruodžio 
9 d. čia buvo p. Vanagaitis 
ir bažnytinėj salėj laikė 
prakalbą. Aiškiai nupasa
kojo apie Mažosios Lietuvos 
padėjimą. Gruodžio 15 d. 
turėjome progą pamatyti 
gražių paveikslų. Mat, čia 

vininkų pirm., kun. Briška, 
su daugybe paveikslų, ku
liuos ant drobės rodė baž
nytinėj salėj. Žmonių pažiū
rėtų paveikslų buvo daugy
bės. Buvo rodomi paveikslai ! 
iš Kristaus gyvenimo, buvo 
parodytos svarbesnės Lie
tuvos vietos ir paveikslai iš 
girtiu>klio gyvenimo.

Užstojus čia bedarbei, ap
sireiškė tikras vargas tarp 
žmonių. Neįstabu, kad įna
šai uždirbantieji vargo ma
li, bet įstabu, kad ir tie, ku- 
e uždirbdavo po tris ar 
[turis dolerius dienoj, o 

netekus darbo ir neturi 
ką duonos nusipirkti, 
la visų, kurie tik vargą 

r vargti, vienok, aš ina- 
kad tų kenčiančiųjų, 

irie po menkai uždirbda
ma iliau yra, negu tų, ku- 

po daug uždirbdavo, 
ip dabar gerinti žmonių 
ėjimą? Ar reikalauti di
lių algų? Kas iš didelių 

. Štai vieni uždirbdavo 
eturis dolerius dienoj, 
į po pusantro. Dubargi

prakalbų ir liko sutverta 
minėta kuopa. But gerai, 
kad tokie vyrukai ir toliau 
atsilankytų ir sustiprintų 
šią kuopą, o gal ir sutvertų 
kitą pašelpinę kokią dr-ją, 
nes tokios dr-jos čia nėra. 
Minėta kuopa po švenčių 
žada veikti. Geros jai klo
ties.

Dirbtuvės čia nedidelės. 
Yra dvi čeverykų, viena 
saldainių ir viena audekli
nė dirbtuvė. Darbai, taip sa
kant, eina po šimts pypkių. 
Bet iš kitur pribuvusiems, 
ypač nemokantiems darbo, 
tiesiog negalima darbo gaut.

KULPMONT, PA.
Darbai eina gerai; lietu

viai rudi siurbia; laikraščių 
neskaitoma, šioj apylinkėj 
nėra kitokių darbų, kaip 
anglių kasyklos. Darbai ei
na gerai, bet darbininkų 
daugiau nepriima, nes turi 
jų įvalias. Uždarbiai nedi
deli. Yra bjaurus čia papro
tys bosams fundyti, norint 
geresnį darbą gaut. Lietu
vių yra apie 70 šeimynų ir 
apie tiek pat pavienių. Ne
mažai yra lietuvių, turinčių 
locnastis. Keturi lietuviai 
laiko smukles ir keturios y- 
ra valgomųjų daiktų krau
tuvės. Yra šv. Juozapo de
ja. Lietuviai labai yra in- 
pratę rudį maukti. Apylin
kės yra gražios, netoli pui
kus parkas, o mūsiškiai ir 
vasarą tuno j a smuklėj. 
Nevilioja jų gamtos gra 

alų, kaip kad nieko nebūtų. 
Buvo ištikusios peštynės. 
Gruodžio 15 d. lietuvių bū
rys, kaip avinų, nuvesti bu
vo prie teisėjo. Du užsimo
kėjo po $7 ir tuomi viskas 
užsibaigė. Čia nuo rudens 
yra kun. Misius. Jis neri
mauja, kad mažai teglau- 
džias prie jo. Mat, reikia 
pasidarbavimo, kad žmones 
pritraukti. Yra čia D. L. K. 
Keistučio Kliubąs, prie ku
rio priguli apie 50 narių. 
Kliubas gerai laikosi. Turi 
locną namą su sale. Lietu
viai rašosi į anglų Kliubus. 
Bet but geriau, kad remtų 
ir prigulėtų prie savųjų or
ganizacijų.

Kliubo narys.

GIBSTOWN, N. J.
Dinamito sprogimas, 

užmušta, 5 sužeista; žuvo 
du lietuviu. Gruodžio 8 d. 
po pietų ištiko baisus spro
gimas dinamito dirbtuvėj. 
Dabar daugiau aukų buvo, 
negu prie sprogimo tris mė
nesiai atgal. Užmušta ant 
vietos 6 ir sužeista 5, iš ku
rių vienas jau mirė. Iš žu
vusiųjų dviejų lietuvių vie
nas yra Stanislovas Kaspa
ravičius, 28 metų senas, pa
liko Amerikoj pačią su ke
turiais kūdikiais didžiame 
varge. Lietuvoj paliko tė
vus, brolį ir seserį. Paėjo iš 
Suvalkų gub., Marijampolės 
pav., Kapiškų kaimo. An
tras lietuvis nevedęs, 22 me
tų senas. Paėjo iš Kauno g., 
Panevėžio p., Smilgių p., 
Manytų sodžiaus. Lietuvoj 

ir Amerikoj 
.‘tuvių lavonų

paliko tėv]4
broli;

likų kapinėse Glouster, N. 
L Del žinių kreipkitės pas 
A. Indrišiuną, Gibbstown, 
N. J. Box 1.

CAMPELLO, MASS.
Darbai eina pusėtinai; lie

tuviai nesusiorganizavę. Čia 
yra čeverykų dirbtuvių. Jo
se darbai” eina pusėtinai. 
Mokantiems darbą nesun
ku gauti darbas. Lietuvių 
yra apie 50 asmenų. Jokios 
fcįą dr-jos nėra. Nekurie pri

de Montello lietuvių

sietuvos suims.

, MASS, 
a; žmo- 

įtuvių 
>ai
ra

KATALIKAS

KINGSTON, PA.
Jaunas lietuvis drutuolis. 

Leonardas Pypkunas yra 
Pennsy Įvairi jos drutuolis. 
Turi tik 20 metų, o jau ėmė
si virš 50 sykių. Yra 5 pė
dų ir 10 colių augštas. Pas
taruoju laiku ėmėsi Buffa
lo j, Philadelphijoj, Scrau- 
tone ir nekuriuose kituose 
miestuose. Anglų laikraš
čiai daug apie jį rašo. Leo
nardas dailiai kalba lietu
viškai ir angliškai. Save va
dina lietuviu. Jis norėtų su
sipažinti su kitais lietuvių 
drutuoliais.

DEKALB, ILL.
Reikia platinti “Katali

ką”. Pas mus čia yra prasi
platinę laikraščiai, kurie 
niekina tikėjimą, negražiai 
rašo, nekurie sako, kad į 
bažnyčią nereikią eiti. 
Tokius laikraščius nekurie 
čia skaito. Taigi nekurie 
jau taip ir daro, kaip anie 
negeri laikraščiai rašo. La
bai prikliai šneka apie tikė
jimą ir bažnyčią ir kituose 
dalykuose jų kalba yra ne
švari. Reikėtų “Kataliką” 
labiau platinti. Nes “Kata
likas” palaiko tikėjimą, yra 
didžiausias laikraštis ir a- 
niems laikraščiams, kurie 
negražiai rašo, turėtų būti 
galas.

D. Zupkils.

KEWANEE, ILL.
Bedarbė; parapijos reika

lai gerai vedama. Čia dar
bai apsistojo. Tūkstančiai 
žmonių neteko darbo. Kas- 

 

žin ar ilsiai tiyp bus. Turim 
anagas ge

rai veda parapijos dalykus. 
Turim salę susirinkimams. 
Gaila tik, kad jaunuomenė 
perdaug palinkus prie svai
galų. Nieko gero neprasima- 
no. Nerengia jokių vakarė
lių. Apšvieta žemai stovi.

Kewanietis.

NEWARK, N. J.
Dr-jos susirinkimas; S. L. 
R. K. P. D. A. reikalais;

darbai sumažėjo.
Šv. Jurgio dr-ja laikė sa

vo metinį susirinkimą, kur 
turėjo but riųkta nauja val
dyba. Pagal dr-jos narių 
norą paliko senoji valdyba. 
P. Bindokas, pirm., J. Bau- 
rušaitis, prot. rast., J. Pri- 
dotkas, išdo rašt., M. Akia- 
lis, išd. Nutarta palikti 
“Kataliką” už dr-jos orga
ną. Tarp kitko svarstyta a-

Musų dr-ja tam Sus-mui la- 
ai pritaria.
Minėto Sus-mo centro 
Hyba tikisi tą dalyką su- 

;kyti per antrą suvažia- 
Sako, kad daug yra 
•iančių tam Sus-mui. 
but reikalinga, kad 
but apšnekama ir 

stoma organe, kuriuo 
Katalikas”.. O dabar- 

’•arsinama, nei kokios 
tam pritaria ir pri- 
Centro raštininkas 

o apie tai pasirūpinti, 
yirke pritaria ir užsi- 

metinčs mokesties 
T šios dr-jos — šv. 
)O, šv. Jurgio ir šv. 
ir Povilo.

ui sija įstatų sustaty- 
aipgi tyli. Ar tai taip 
omą geri sumanymai? 
ne. Čia ęęikia pasidar-

t gerai, kad 
i suvažiavi- 

■MU 7 -

ino vietą, kur but išrinkta 
veikli valdyba. O tas Sus
inąs butų naudingas ir to
dėl reiktų jį inkunyti.

Čia per adventus darbai 
buvo sumažėję. Daug liko 
be darbo. Ypač darbai apsi
stojo liejyklose.

Oras čia buvo gražus. Bet 
jau kelinta diena apsibjau- 
rėjo. Sninga ir lįja, šlapia.

Draugas.

Poručninkas nubaustas. 
Poručninkas Forstner, ku
ris nesenai mieste Zabern, 
Alzacijoj, savo brutaliais 
su vietos gyventojais apsi
ėjimais pagimdė antimilita- 
rines maišatis, kas pasiekė 
net patį Vokietijos parla
mentą, karo teisino nubaus
tas 43 dienoms kalėjimo. 
Tokiuo budu jam atimta 
poručninko ranga.

Kalbama apie susiartini
mą. Berlyne pasklydo gan
das, kad trumpu laiku ten 
atkeliausiąs Anglijos karo 
laivyno ministeris Winston 
Churchill ir tenai mėgįsiąs 
užmegsti artimesnius ry
šius Anglijos su Vokietija. 
Tas dalykas labai pageidau
jamas abiem valstybėm, 
nes butų sulaikyta neku
riam laikui besiginklavimai.

Vokietija parodoje neda
lyvaus. Vokietijos parla
mentai! kelis sykius buvo 
įnešta paklausimas, ar Vo
kietijos valdžia turi daly
vauti Panamos parodoje, ar 
ne. Ir visuomet prieš tą da
lyvavimą buvo pasipriešin
ta. Dabar parlamentas už- 
švėntė ir, inahoin'a, tas klau
simas ant visados palaido
tas.

Baisi nelaimė. Toji baisi 
nelaimė atsitiko Vengrijoje, 
ties. Danio. Traukiniui bė
gant ekspliodavo vežamas 
benzinas. Traukiniu gaben
ta keli desėtkai darbininkų. 
Po ekspliozijai ištiko gais
ras. 25 darbininkai ant vie
tos žuvo, gi daugiau 30-ties 
pavojingai sužeista.

Apsieis be parodos. An
glijos kabinetas galutinai 
nutarė neimti dalyvumo 
rengiamoje Panamos paro
doje m. San Francisco 1915 
metais.

Panaikys parlamentą. 
Chinijos respublikos prezi
dentas Yuan-Shi-Kai nu
sprendęs visai panaikinti 
Chinijos parlamentą ir pa
siskelbti diktatoriumi. Da
lykų žinovai pasakoja, kad 
jis norįs palikti ne tik dik
tatoriumi, bet ir ciesoriu
mi ir išnaujo įvesti šion ša
lin despotizmą.

Bevielinis telefonas.
Kiekvienas jau yra girdė

jęs apie be vielinį telegrafą 
ir jo parankamą jūrėse. 
Dabartės dirbama jau ban
dymai su be vieliniu telefo
nu. Marconi kompanijos 
pirmininkas G. Isaacs sako, 
kad jau netoli tas laikas, 
kuomet bevieli iriai telefo
nai bus vartojama. Garlai
viai jure j galėsią tuo tele
fonu susikalbėti su kitais 
garlaiviais ir su miestais 
pa jūrėse.

Nvkuriose Vokietijos ir 
Anglijos anglių kasyklose 
įvesta bevieliniai telefonai.

ALCOHOL 40% 
r RICHTER a Co.

NEW YORK

REMEDY 
FOR 

RHEUMATISM M 
GduT- NEURALGIA 
LUMBAGO - COLDS EM 
pains - Bag** acmes 
SPRAINS A BRUtSKS

Kuoiueu
jus negalite

gauti tikro Rich- 
te^’s Pain-Expeller 

nuo savo aptiekininko, 
rašyk tiesiog pas: —

| Naujas Sąvaitis Laikraštis
| “ATEITIS”
1 Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.sos žmoni-
t jos geresnės ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo 
(: rūpintis jaunimo apšvietimu.
z “ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviškai tar- 
\ naus kultūriškiems jaunimo reikalams.
V “ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.
C “ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinių apie musų jaunimo judėjimų ir 
c: veikimų. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir žinelių iš lictu-
2 vos ir iš viso pasaulio.
■į “ATEITĮ” išleidinės nuo Naujų Metų kooperatyviška bendrovė “A- 
\ TEITIS” inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts valsti- 
ę jos tiesų reikalavimų.
įp ’'ATEITIS’'* bvs 8T>wslapių didumo ir prpiduos tiktąjį.50 metams ir 

85c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrubežines viešpatijas: $2.00 
metams ir $1.25 pusei metų. «

z. “ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu:

“ATEITIS”
| 366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS.

(KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ PAŽIU- 
jf: RĖJIMUI DYKAI).

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 dantį 
gydyti be mažiausio skausmo.

L0 METŲ GVARANOIJA. 
DYKAI APŽIŪRĖJIMAS.

I
 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.

Nei trupučio man neskaudėjo

® AR ŽINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT-^) 

Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, renių, 

švinakalvių daigių ir stogo popietes.
Musų č enios yra žemiausios.

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

------—T—
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. C al 2362 Chicago, III.

2



KATALIKAS

Žinios iš Lietuvos.

.■ MARIJAMPOLĖ.
Paskutiniu laiku Mari

jampolėje nebuvo to šven- 
■tadienio, kad nebūtų šio-to 
■naujo: ar tai kokios nors 
■ paskaitos, ar “vakaro”, 
r Nėra to nuobodžiavimo ir 

musų jaunimui, kaip kitais 
metais. Vietinės dr-jos vis 
suteikia šį-tų dvasiškam 
žmogaus plėtojimosi — jė
gų, materijalo. Taip lapkri
čio 1 d. (n. k.) buvo kun. 
prof. A. Dambrausko pa
skaita apie pasaulio paėji
mų sulyg įvairių teorijų ir 
Bažnyčios mokslo. Tai iš- 
tikrųjų buvo puiki paskai
ta ir marijampoliečiai jos 
greit neužmirš. Pirmiau 
gerb. prelegentas nupiešė 
to viso pasaulio didybę, į- 
vairias teorijas apie pasau
lio paėjimų, paskui parodė, 
kokie santikiai. gali būti ir 
yra tarp mokslo ir Bažny
čios. Kun. prof. Dambraus
ko rimtos kalbos tonas, 
moksliškas išdėstymas, be 
abejo, spėjo sau patraukti 
klausytojų širdis, ypač jau
nimo, kurio susirinko ne
paprastai daug. Jis, galima 
sakyti, godžiai gaudė kiek
vienų kalbėtojo žodį, ypač 
antroje dalyje. Be to pa
skaita buvo iliustruota pui
kiais paveikslais, nušvies
tais magiška lempa.

Lapkričio 16 d. buvo p. 
Vaičaičio lyrizmas. Pas mus 
jaunuomenė myli Vaičaitį 
ir skaito jį, užtat ir dabar 

^LSokvįonas čjo išgirsti šį-tą 
Uphujų apie tų musų liaudies 

dainių, anot gerbios prele
gentės. Ir neapsivylė. Po
nia Čiurlionienė gražiai ir 
vaizdžiai nupiešė to dai
niaus kuo jautriausius sielo- 
jimus ir giliausius atodū
sius. Ypač įspūdingai 
deklemavo jo eiles.

žasties Vilniaus gubemato- 
torius leido sušaukti Vilniu
je gruodžio 14 d. žemiečiu 
viršininkų suvažiavimų.

Del “Bože coš Polskę” 
giedojimo Vilniaus šv. Kat- 
rynos bažnyčioje sausio 26 
d. š. m. pašauktos tieson 
dvi mokines: M. Rozenber- 
gaitė ir H. Kobilinskaitė. 
Jų byla bus svarstoma Vil
niaus teismo rūmų gruo
džio 31 d.

Prekybos ir pramonės 
ministerija išrinko Vilnių 
būti Lietuvos ir Gudijos 
darbininkų draudimo cen
tru ir čia įsteigti vyriausių
jų draudimo reikalų valdy
ba.

pa-

UŽVENTIS.
(Šiaulių apskr.).

Yra čia dvaras, buvusis 
užmuštojo V. Drubkio-Lu- 
beckio, o dabar priklausan
tis lietuviui p. J. Smilgevi
čiui, kuris jį nusipirko iš 
kunigaikščio. Nesenai p. 
Smi 1 gevičius parsigabeno
sau iš Šveicarijos karvių ir 
jaučių nuo garsaus gyVulių 
auklėtojo Buergi’o. Šveica- 

’ rų veislės gyvuliai pasižy
mi savo gražumu. Viena 
karvė kainuoja 800 rub., o 
didelis jautis daugiau kaip 
tūkstantį rublių. Buvo at
važiavęs ir pats Buergi. Ji
sai ant šimto žemės dešimti
nių turi Šveicarijoje apie 
porų šimtų raguočių. Pažy
mėtina, kad p. Buergi yra 
tvirtas katalikas; apsilan
kęs Užvenčio bažnyčioje la
bai pamėgo giesmes “Pul
kim ant kelių” ir “Prieš 
taip didį Sakramentų”. Ne
patiko tik jam šlapi keliai, 

gir-žmonių nevalumas ir 
tuokliavimas.

Dr. J. Basanavičius 
sugrįžo Vilniun iš savo 
liončs po Ameriką ir 
pradėjo darbuoties prie L. 
M. Dr-jos.

jau 
ke- 
vėl

Lygiai 10 m. suėjo šiemet, 
tip Lietuvoje įvesti žemie
ti viršininkai. Del tos prie

A. A. VYSKUPO G. GIR
TAUTO TESTAMENTAS.

Vardan + Dievo Tėvo, 
+ ir Sunaus, + ir Dvasios 
šventosios. Aš, žemiaus pa- 
sirašiusis Žemaičių Vysku
pas Gasparas-Pelicionas 
Gasparo sūnūs Girtautas, 
turėdamas sveikų protų ir 
gerų atmintį, atsižvelgda
mas į savo senatvę ir pašli
jusių sveikatų, laikau savo 
pareiga išanksto duoti įsa
kymų mirties valandai apie 
man priderantį kilnojamų 
turtų. Visų man priderantį 
kilnojamų turtų, susidedan
tį iš nedidelio piniginio ka
pitalo, vežimų, arklių, meb- 
lių, drabužių ir kitų nami
nių rakandų' skaitau esant' 
vertų šitoje valandoje arti 
šešių tūkstančių rublių. Vi
sas naminis inventorius, tik 
be bažnytinių dalykų ir ap
darų, priderančių prie vys
kupo tarnystės, man mirus, 
reikia parduoti ir gautieji 
iš pardavimo pinigai, draug 
su esančiu kapitalu, privalo 
būti padalyti šiaip: 1) savo 
laidotuvių išlaidoms, gedu
lingoms pamaldoms septin
toje ir dešimtoje mano mir
ties dienoje, o taipogi pir
mose metinėse sukaktuvėse 
skiriu aštuonis šimtus rub
lių; 2) esančioms Kaune ka
talikiškosioms draugijoms: 
šv. Kazimiero, Blaivybės, 
švietimo draugijai Saulei ir 
vietinei katalikų Labdarin- 
gajai draugijai, kurios aš 
esu pirmininku, skiriu kiek
vienai po tris šimtus rublių; 
>) neturtingų moksleivių 
Šelpimo dr-jai “Motinėlei” 
Kaune palieku penkis šim
tus rublių; 4) suvartoti val
dybai dr-jos, turinčios savo 
globoje Darbštumo namus, 
palieku du šimtu rublių; 5) 
septyniems mano tarnams, 
kurie tarnaus pas mane ma
no mirties dienoje, skiriu 
po du šimtu rublių kiekvie
nam; 6) išdalinti betur
čiams, kuriems aš duoda
vau prie savo gyvos galvos 
mėnesinės pašelpos, palieku 
šešis šimtus rublių, juos iš
vardins ir nurodys mano 
tarnai — Vincentas Mon
kus ir Juozas Grigas; 7) 
naudai Veviržėnų bažny
čios, kurioje aš priėmiau 
pirmuosius keturis šv. Sak
ramentus, skiriu penkis 
šimtus rublių. Vyskupiškus 
apdarus ir vyskupiškus gar
bės ženklus: mitras, lazdų, 
deimantais pagražintų žie-

dą, auksinius krutinės kry
žius palieku vietiniai kated
ros bažnyčiai. Bažnytinius 
apdarus, kokie rasis mano 
naminėje koplyčioje, mel
džiu padalinti neturtingoms 
Žemaičių vyskupijos bažny
čioms, kurioms jie bus rei
kalingi. Savo giminėms nie
ko neskiriu, nes aš šelpiau 
juos, kiek buvo galima, prie 
savo gyvos galvos, o be to 
jie savo visuomeniškame 
stovyje medžiagiškai užten
kamai aprūpinti. Savo bib
liotekų, susidedančių iš įvai
raus turinio kningų, pave
du vietinei dvasiškajai ka
talikų seminarijai, dalį gi 
jos skiriu padalinti netur
tingiems tos seminarijos 
auklėtiniams pagal nuožiū
rų mano valios pildytoji]. 
Profesorius tos pačios vie
tinės dvasiškosios seminari
jos kunigų Kazimierą Šau
lį ir kanauninką Juozapą 
Skvirecką prašau būti ma
no valios pildyto jais ir pa
vedu jiemdviem griežtai iš
pildyti šį mano testamentą. 
Likusius pinigus, jei tokie 
atsiras liuosi, išpildžius 
augščiau minėtuosius pa
skyrimus, pavedu mano va
lios pildytojams padalinti 
lygiai tarp augščiaus minė
tųjų labdaringų ir švietimo 
įstaigų. Amen.

UKMERGĖ.
Čia apsigyveno, sugrįžęs 

Lietuvon, advokatas Boles
lovas Dirmantas, baigusis 
augštuosius juridinius mok
slus Peterburgo universite
te. Adv. Dirmantas kelis 
metus praktikavo prie Pe
terburgo apygardos*? i p i -ano 
ir tarnavo vienus inGub se~*. ° nate. ,

__________ i 
TRUIKINAI.

(Telšių apskr.).
Ligšiol skaitėsi Skuodo 

filija; kadangi į visas apy
linkės parapijas iš čia gana 
toli, tai vietos gyventojai 
sumanė reikalauti, kad 
Truikinus padarytų para

pija, sudėjus apylinkės pa
rapijom] sodžius. Šiemet 
truikiniečiai susilaukė pa
lankaus atsakymo, ir jau 
nuo ateinančių metų bus čia 
parapija su visomis teisė
mis. Naujon Truikinų pa- 
rapijon priderės daugiau 
kaip 2500 žmonių.

Dam. Treigys.

ŠILAVA.
(Raseinių apskr.).

Šilava yra tai menkutis 
miestelis, pusiau žydiškas, 
skaitąs apie 1*4> tūkstančio 
gyventojų, pasislėpęs tarp 
miškų ir smėlių kalnelių; 
bet žemaičiams ir lietuviams 
gerai žinomas, kaipo ste
buklinga vieta. Per didžiuo
sius šv. Panelės Užgimimo 
atlaidus, kurie apvaikščio
jami per 8 dienas, apsilanko 
čia. galima sakyti, ligi 100.- 
000 žmonių.

Šiluvos miestelis pradėjo 
ypač augti pastaruoju lai
ku: kasmet išdygsta vienas- 
kitas naujas namas arba at
siranda kokia naują įstaiga. 
Galima spėti, jogei ilgainiui 
Šilava išaugs į didelį mies
tą. Ligšiol nebuvo čia pač- 
to. Pernai jis inkurtas prie 
valsčiaus kanceliarijos, o 
nuo sausio 16 d. ateinančių 
metų ketina būti tikras pač- 
tas su telegrafu. Jau ir bu
tas ruošiamas tam tikslui. 
Taippat statomas klebono 
lėšomis ir senosios koply
čios medžiagos puikus rū
mas liaudies namams.

Prieš kelis metus buvo 
čia tik viena menkutė pra
dinė liaudies mokykla, o da
bar yra: dviklesė ministeri
jos mokykla, vyriausybes 
mergaičių mokyiįa'1 ir‘T>ri- 
vatinė klebono ; mokykla. 
Per visas, priskaitant kape
lioną, darbuojasi septyni 
mokytojai. Prieš dešimtį 
metų nebuvo čia jokių drau
gijų, o dabar net penkios 
darbuojasi: bankas arba 
skolinamai-taupomo j i kasa, 
kuri daro jau ligi 100.000 
rublių apyvartos per me

tus; vartotojų draugija — 
turi dvi krautuves: Šilavoje 
ir Žaiginyje ir daro apyvar
tos 25.000 rublių per me
tus; pavargėlių šelpimo dr- 
ja — išlaiko 2 ubagynus: 
Šilavoje ir Tytavėnuose, 
priglauzdama ir niaityda- 
ma daugiau, kaip 50 pavar
gėlių; blaivybės draugijos 
skyrius — skaito 403 narius 
ir laiko arbatinę; užvis 
menkiausia darbuojasi ūkio 
būrelis, kuris vos kruta.

Nuo kelių metų turi šila- 
viškiai ir gydytoją (mote
riškė.). Tiktai bėda, kad ne 
musų žmogus ir nesupran
tanti kalbos. Bet ji, išėjus 
už vyro, ketina mus apleis
ti. Aptieka jau seniau čia 
įsikūrusi. Ligišiol buvo ji 
lietuvių rankose, bet gali 
pakliut negeistiniems mums 
žmonėms. Nes dabartinis 
aptiekininkas, aplinkybių 
prispirtas, nori parduoti ap- 
tieką ir apgarsino tai far
maceutų laikraštyje. (Ap
tieka daro apyvartos per 
metus 3600 rublių, išduoda
ma receptų apie 2650). Bet 
ligšiol kuone vieni svetim
taučiai atsiliepė. Svetimtau
čiai gydytojai čia gerai pra
gyvena, ar negalėtų dar ge
riau mūsiškiai? Pasigarsin
kite. Trūksta mums inteli
gentų. Reikalinga pageli >a 
prie dr-jų vedimo. Prašome 
tąt į talką.

Jurkšas Šidlavietis.

kaip jis nuolatai buvo to
bulinamas, įvairinamas, 
didinamas ir ant galo sto
jo didžiausiu lietuvių lai
kraščiu, 16-kos puslapių di
dumo.

Širdingai linkiu “Katali
kui” per šį 15-kos gyvavimo 
sukaktuvių jubiliejų bujo
ti, klestėti, platinties tarp 
viengenčių ir sulaukti daug- 
daug visokių savo jubilie
jų*

Nuo širdies veliju leidė
jams, redaktoriams, admi
nistratoriams ir visiems 
prie “Kataliko” dirban
tiems didžiausio pasisekimo 
jų šlovingame darbe.

Jonas Naujokaitis 
London, Anglija.

* *************************
*
*
*
*
*
*
*
* 5107 S. Michigan avė., Tel. Oakland 3457 
j Res. 2103 S State y t., Tel. Calumet 1681 
**************************

CHAS. N. SMITH
Pritaiso 

Szilumą, Gazą. Vandenį 
ir stogo blekes.

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

H. PASCOLINI,
2057 Sheffield Ave. Chicago.

❖ 
❖ 
❖
❖ * 
*

❖
❖

*
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Kas Lietuvoj gimęs, tas Lietuvos 
gyduolėmis (liekarstomis) geriausias 
išsigydo.

Iš Lietuvos prisiunfiių į Ameriką 
vaistus (liekarstas) vartojamus Lie
tuvoj:
(1) Trejanka (užpilt degtinei) del 

pagerinimo noro valgyti.
Nuo galvos sopėjimo.
Nuo kaultj gėlimo, nuo reuma

tizmo.
Nuo viduriavimo.
Nuo kosulio sauso ir su atsiko

sėjimu.
Nuo širdies drebėjimo-nervŲ li

gą, priepuolio.
Prisiąsk savo adresą ir vieną do

leri pinigą, gausi itesiai iš Lietuvos 
geriausių nekarštų, kokių Tau rei
kia. Adresą dėk tokį:

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

(3)

(4)
(6)

PROGA UŽDIRBTI
Vyras ar moteris gali uždirbti pa

iso valandomis $25 savaitėje. Paty- 
imo nereikia. Del 
is

smulkmenų kreip-

27

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

House Dept.
Chicago, Ill.

A. JODELIS
645 W. 14 Pl., Chicago.
Agentas, kurs žino savo dalyką.

Užrašo visus lietuvių laikraščius. 
Biznieriams suteikia puikiausių pro
gų pakelti savo biznį. Pasikalbėti 
su juo biznieriui reiškia tiek pat 
kaip gauti šimtinę.

SPECIALISTAS BIZNIU SKELBIMO.

LINKĖJIMAS “KATA
LIKUI”.

Bus jau arti 13 metų, 
kai skaitau “Kataliką” be 
jokios pertraukos. Atvykęs 
Londonan, užsisakiau “Sau
lę”, tą urnai pamečiau ir 
užsiprenumeravau “Lietu
vą”. Nepoilgam pateko 
man “Katalikas”. Stojau 
jo ėmėju, tebesu juo ligšiol 
ir busiu ateityj. Labai man 
smagu sulaukti “Katali
ko” 15-kos metų sukaktu
ves. Per tiek metų būda
mas jo skaitytojų mačiau.

Griuvėsiai miestų New Jer
sey valstijoj, kur siautė vie
sulą su sniegu ir lietum.

X STREET FILLED WITH WRECKED FISHING BOATS,-SJ^ROW 
OF._ WAVE JOSSPJIOUSES/ - JyHOTEL OCTAGON*’-'

Anglijoj pradėta smarki 
kova prieš austerius, ka
dangi daugumas tvirtina, 
kad jie tarp žmonių plati-
ną karštinę (tifusą).

Rekordai visokiausio išdarb o. 
Galite nueiti, pamatyti ir 

nusistebėti.
B. OLSHANSKY

1252 S. Jefferson St. Chicago
Tel. Canal 2059

TIK KA GAVOME 
DAUGYBE KALBAMŲ MASZINŲ.

Mašinos visvkiausių rūšių ir iš
darbių. Čia dabar pirkdami ga
lite sučedyti 50 ceMtų aut dolerio.

YRA LIETUV. REKORDU.

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

SAULE’
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas ir patnyfla.
----------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA?------------------

AMERIKOJ
EUROPOJ TRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį-. 
 (joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 mj

Rašyk tuojaus, o gausi vienų numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Go
920-522 W. South Ali

8 1

Mahanoy City, Pa,

Daktaras Wissig
SPECIALISTAS 

iš
SENO KRAJAUS

Gydo pasekmingai visokias ligas vyrą ir moterų be skirtumo kaip
yra senos ir pavojingos.

Išgydė tuksiančius ligonių. Gydo pasekmingai sekančias ligas: vi 
sokius nesveikumus kūno, pilvo, plaučių, nerviškas ir chroniškas, Kurios 
gymdo visokius nesmagumus kraujo ir odos, gydo skaudulius, išbėrimus 
kraujo užnuodyimą, reumatizmą, galvos skausmą, vidurių skausmą, ko
sulį, skausmą gerklės ir visokius s aptus nesvnlKumus 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 

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

iki S po piet. Nodelioms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 18th St., kampas Wood St. (viršum če- 
vervkų Storo). Phone Canal 3263

t Telephone Yards 3162 l i

t Dr. A. L. Graičlunas
t GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS.
| 3310 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. ;;
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SAUSIS m., 1914 m.
K. NAUJI METAI.
P. Makarijaus vp.
S. Danieliaus.
N. Eugenijaus.
P. Telesforo.
U. TRIJŲ KARALIŲ.
S. Jul. ir Lucijono.

žmonėmis
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|Patemijimai.|
Naujiems metams atėjus.
Pradedame šešioliktus 

metus darbuoties savo tau
tos dirvoje. Penkiolika me
tų praėjo, mums rodosi, 
kaip viena diena ir mes su 
nauja energija imamės tarp 
savo brolių išeivių darbuo
ties. Mes teturime vieną i- 
deą: brolius lietuvius kultū
rinti, juos tiek daug ap
šviesti, kad jie pasijustų 
visuomet esą
kad jie veikiau susiprastų, 
nepasiduotų įsitraukti į 
pseudo-apaštalų žabangus 
Tie pseudo-apaštalai — tai 
visi tie, kurie visur ir vi
suomet užgauna musų šven
tus, prigimtus jausmus. Jie 
pažada ant žemės rojų, ko
kio toli gražu negalima su
laukti, nes jie patįs betvar
kę gimdo. Jie prižada niurni 
sąžinės laisvę, bet ant tos 
laisvės spjaudo. Čia stingr 
vietos išvokuoti jų nelemtus 
pasielgimus.

Mes stovime prie tikybos 
ir tautos. Tai musų išlaiko- 

^niausios tvirtovės. Mes anų 
^toliau laikysimės. Su inu- 

gi stovi visa lietuvių 
neįveikiamoji tauta.

Mes užvis labiau stosime 
darbininkų luomo apgyni
mai!. Alos juos šviesime, la- 
vįsiine, nuo priešininkų vi
suomet saugosime, nuo vi
lingų visuomet persergėsi
me.

Musų idealas — lietuvių 
rankpelnių susipratimas i] 
ateityj jiems geresnio bū
vio atsiekimas. Tik išmanin
gas lietuvių švietimas tegali 
jiems atnešti naudą.

Todėl pradedame 16-tuo- 
Įsius “Kataliko” vedimi 
Lnctus ir tegu teiksis Augš- 
Kiausias mums tame prakil 
■įinie darbe palaiminti.

sako, kad kuomet endekai 
iš Vilniaus išviję kun. J. 
Tumą, tuoj sudaryta jo var
du fondas rytiečiams švies
ti; kuomet paminėta musų 
veikėjo ir dainiaus kun. 
Dambrausko 25 met. litera- 
tinio darbo sukaktuvės — 
iš visuomenės aukų pastaty
ta jo vardu mokykla Vili
jampolės Slabadoje. Tatai 
ir kas link dainiaus Mairo
nio turėti; būti kas nors pa
našaus padaryta. P-nas M. 
D. pataria sudaryti prie gy- 
vuo j ančios ‘ ‘ Motinėlės ’ ’ Mai- 
ronies vardu fondą sušelpi- 
mui musų talentuotų mok
sleivių. Gražus ir remtinas 
sumanymas.

raštų. Pilnas jos raštų rin
kinys susidarysiąs iš 5—6 
tomų storo, didelio formato 
kningų, po 300—400 pusla
pių kiekviena. Išviso busią 
ligi 80 apysakų. Raštus 
puoš Antano Žmuidzinavi
čiaus iliustracijos ir jauno 
V. Jamonto vinijetės.

Vienodas ir tas pat “pasi
teisinimas”.

Žinomas Konkolaus- 
kas vis dar teisinasi per 
“Keleivio” skiltis, kad jis 
jokių “donosų” nerašęs ant 
kun. Olšauskio. Jis sakosi, 
kad šiaip sau, del laiko pra
leidimo, su draugais vieną 
žiemos vakarą mėginęs iš
miklinti plunksną ir parašęs 
donosą, bet paskui su visais 
popergaliais metęs sąšlavy
nam Kaip tas donosas pate
kęs “Lietuvos” redakcijon, 
jis to nesuprantąs.

Toks pasiteisinimas — 
ištikro juokingas, bet “Ke
leivis” į tai žiuri labai rim
tai ir net atsisako nuo ko- 
mentarijų.

Keista!

Nauja laikraščio byla.
“Žv.” praneša, kad lap

kričio 20 d. š. m. Allegheny 
pav. teismas išdavęs įsaky
mą areštuoti “Dilgėlių” 
leidėjus, brolius Baltrušai
čius, už atspauzdinimą 
straipsnio, kuriuomi įžei
džiama dr. J. Stankus iš 
Philadelphia. Pp. Baltru
šaičiai paleisti tik užstačius 
po 500 dol. kaucijos.

Pakeičiama savaitraščiu.
Vilniuj einantis laikraš

tis “Aušra”, kuris pradžio
je buvo leidžiamas vieną sy
kį mėnesyje, paskui kas dvi 
savaiti, nuo Naujų Metų pa
keičiamas savaitraščiu. 
Taip nusprendžiusi taria
mojo laikraščio bendrovė. 
Laikraščio redaktorium 
silieką tas pats kun. 
Kraujelis.

pa-

Naujas veikalas. 
‘1N ilty j ’ ’ skaitome: 
“šv. Kazimiero dr-ja

Tyrinėja riaušių priežastis.
Pereito gegužio pradžio

je šv. Jono bažnyčioje Vil
niuje /lenkai buvo sukėlę 
riaušes prieš lietuvius ir 
neleidę pastariemsiems ta- 
riamoj bažnyčioj laikyti 
lietuviškai gegužinių pamal
dų. Riaušių sukėlime inta- 
riami kunigai endekai, y- 
pač minėtos bažnyčios kle
bonas. Didžiosios Lietuvos 
laikraščiai praneša, kad 
pastaraisiais laikais Vil
niun kelis sykius atsilankę 
tų riaušių tardytų valdinin
kai net iš Peterburgo. Sa
koma, kaltininkai busią pa
traukti tieson.

‘ Sv. Kazimiero dr-ja pra
dėjo spauzdinti didelį ir la
bai svarbų veikalą, žinomo
jo musų literato Gabrio pa
rašytą, “Lietuvių Literatū
ros Apžvalga”. Tokio 
kalo musų literatūroje 
nėra... ”

vei
dai*

Su Naujais Metais

dnų endekai sukilę.
^ijos durna anais lai- 
nvus svarsčius įstaty

tį K projektą apie suteiki-
■ miestams savyvaldos 

BKkijoje; svarstymo metu 
priimta atstovo kun. Lau
kaičio pataisymas, kad 8- 
niuose Suvalkų gub. mies
tų durnos posėdžiuose lei
džiama greta rusų kalbos, 
lietuvių kalba, vietoj lenkų, 
leistos visuose kituose Len
kijos miestuose. Todėl Sei
nuose gyvenanti endekai ii 
ištautėję lietuviai tuo priim
tu pataisymu labai pasipik
tinę ir pasiuntę dumon pra
šymą, idant minėtas patai
symas butų atmainytas, nes 
Seinuose esą labai mažai 
lietuvių. Bet vargiai durna 
UBs atidžion tą “prašymą”, 
apaugi aname, sakoma, vi- 

paduodamos skaitlinės 
esą suklastuotos.

£

Ims rupinties išeivių rei
kalais.

Rusijos valdžia rengianti 
įstatymą išeivių reikaluo
se. Tą įstatymą sumanius 
įnešti duinon tuoj aus po 
švenčių. Įstatymas rengia
mas tuo tikslu, kad sumaži
nus išeivybę, nes pastaroji 
atitraukianti iš visos valsty
bės labai daug darbininkų. 
Toliau, sulyg to įstatymo, 
girdi, reikią palengvinti iš
eivių padėjimas, todėl: rei
kią palengvinti jiems 
grįsti tėvynėn laike 5 
10 metų.

su-
ar

Kaip tinkamiausiai pager
bus Maironies jubiliejų.
Tokiuo antgalviu plačiai 

rašo nekoks M. D. Vilniaus 
“Viltyje”. Jis taip kitko

Kiek žuvo lakūnų.
Apskaityta, kad nuo pir

mosios oru lakioti mašinos 
pasirodymo lig šiam laikui 
žuvę 343 žmonės. Daugiau
sia lakūnų žuvę Francijoj, 
nes 96, mažiausia gi Rusijoj 
—21. Orlaivių vis daugiau 
atsiranda, daugiau buna ir 
nelaimių su žmonėmis, bet, 
sulyginus su pirmiau buvu
sių orlaivių skaičiumi, tų 
nelaimių dabar atsitinka vis 
mažiau, nes mašinos vis la
biau tobulinamos.

Lazdynų Pelėdos raštai.
Strazdų ir Vėgėlės spaus

tuvė Vilniuje rengiasi leisti 
rinkinį Lazdynų Pelėdos

Laikas, Žmonijos kningoje 
atskleidė naują lapą. Viršuj 
to lapo matosi kabalistinė, 
mums paslaptinga skaitlinė 
‘‘1914” — bet skaitlinė yra 
tyra, balta kaip sniego pū
kelis. Ir kokia tai nuostabi 
išgąstis veržiasi sielon žiū
rint į tą skaitlinę. Tikrai 
nesuprantama ir neprama
toma, ką ji mums šiemet 
nulems. Ar ji mums suteiks 
palaimas ir gerbūvį, ar, ra
si, vienus vargus, sielvar
tus. Tai klausimas, į kurį 
niekas negali atsakyti.

Stovint ant rubežiaus li
nijos ir žiūrint, kaip senie
ji metai palengva krinta 
praeities prapultin, kuomet 
Naujieji Metai it aušra ima 
tekėti, apsisukę pasižiūrė
kime ir nors trumpai per- 
žvelgkime pragyventus per
eitus metus...

Pereiti metai ant žemės 
buvo labai kruvini, rasi 
kruvinesni už kuomet nors 
kitus, ' pirmiau buvusius. 
Tik atsiminkime baisų karą 
Balkanuose, kur kraujas 
liejosi tiesiog latakais, kur 
žmonės it žvėrįs kiti kitus 
be jokio skrupulo žudė. Ta
sai pats baisusis karas ko- 
tik neintraukė abelnon kru- 
vinon kovon visos Europos. 
Šiai sukilus, būtumėm susi
laukę tikrai teismo dienos, 
viskas ten butų buvę nu
žerta nuo žemės paviršaus. 
Bet ačių nekuriu valstybių 
susipratimui, to baisaus ug- 
nekalnio išsiveržimas sulai
kyta ir pagaliau ėmė vieš
patauti šioki-toki romybė.

Dirstelėkime paskui į 
Meksiką, kur ištisi metai 
virė ir verda brolažudis ka
ras, kur žmonės žudomi kaip 
gyvuliai. Tas( pat beveik

veikėsi ir Chini jo j ir Afri
kos tyrynuose, kur europė- 
nai neva civilizacijos vardu 
skerdžia vietos gyventojus.

Tų visų suiručių metu 
daug, labai daug nukentėjo 
ir krikščionybė. Pakanka 
kadir paminėti tokią Portu
galiją, kur katalikybė įvai- 
rių-įvairiausiais budais ir 
priemonėmis nuolat perse
kiojama.

Todėl kas link visasvieti- 
nės betvarkės, praėjusieji 
metai buvo tikrai negailes
tingi, taigi žmonijai ir ne
laimingi.

Darbininkų luomui ypač 
jie bus ilgai atminimi. Nei 
vien oriais metais nebūta 
tiek daug kruvinų straikų. 
Ir visvien darbininkai savo 
tikslo dar nėra atsiekę, nei 
savo, buvid prideramai pa
gerinę. Tai tik pradžia tos 
kovos už būvį. Pramatoma 
prastesnės dienos. Tečiau 
darbininkų laimėjimas vi
suomet stovi jų pusėj.

Pereitį metai ir Katalikų 
Bažnyčią daug nuskaudė. 
Išlupo du žymiausiu Bažny
čios kunigaikščiu, kardino
lu: Oregba ir Rampolla. 
Taippat nepasigailėjo ir 
musų Tėvynės ištikimojo 
sunaus, Bažnyčios tarno, 
Žemaičių vyskupo Girtau
to. Didelė musų tautai nuo- ' 
skauda, nes vyskupas Gir
tautas buvo globėjas ir, kai
po tikras tėvas, visuomet 
besirūpinantis savo tautos 
kultūrinėmis įstaigomis, ką 
aiškiausia liudija jo palik
tas testaiųęutas, kurį šin 
numeriu perspauzdiname iš 
Lietuvos laikraščių.

Kati g'įy^eikėsi, abelnai i- 
mant, musų gimtinėje šaly
je, Lietuvoje?

Kaip iš laikraščių, taip ir 
iš privatinių pasikalbėjimų 
ir laiškų teko patirti, kad 
musų brangioji Tėvynė at- 
gįja. Nors daug žymių tė
vynainių, šalies gaivintojų, 
pasitraukė į anapus grabo, 
tečiau ten musų broliai gy
vavo ir darbavosi visomis 
savo išgalėmis. Nors nūdien 
smarki kova vecįama su en- 
dekais ir rusais valdinin
kais, tečiau tikima, jie ims 
viršų ir laimėjimas nėra a- 
bejotinas. Tik vis reik dau
giau ir daugiau pakantos, 
daugiau energijos ir drąsos.

Suvienytose Valstijose 
pereitais metais susilaukta 
naujo prezidento. Kiek lig- 
šiol pastebėta, prezidentas 
darbuojas, šalies gerovei, 
savo pasižadėjimus pildo ir 
jei jam seksis taip ir toliau, 
gal sulauksime čionai ger
būvio. Amerikos ateiviams 
šiais laikais daugiausia ru
pi antiimigracijinis bilius, 
kuris įnešta kongresai! ir 
kuriam, sakoma, yra prie
lankus ir pats prezidentas. 
Bet ir tame dalyke nereikia 
perdaug nusiminti. Rasi, a- 
teivių protestai pagelbės 
tam bilįui nusukti sprandą 
ir viskas liks po senovei.

Bet pačių vienų lietuvių 
išeivijoje kokie pernai įvy
ko svarbesni atsitikimai? 
Neminint kelių naujai gi
musių laikraštėlių, atsibu
vusių kelių lietuvių organi
zacijų suvažiavimų ir kit
ko, pereitais metais lietu
viams iki gyvam kaului įsi
ėdė socialistai, kurie viešai 
paskelbė kovą musų tautai. 
Kuomet M. ir D. dr-jos iš 
Vilniaus atsiuntė Amerikon 
savo atstovus aukų rinkti

Tautos Namams, musų so
cialistai, ko nepašėlo iš pik
tumo. Ėmė kuošlykščiau- 
siais žodžiais atstovus bjau- 
rioti, šmeižti, paskelbė Tau
tos Namams boikotą, many
dami tuo budu lietuvius su
laikyti nuo aukojimo. Bet 
jie apsiriko. Lietuviai at
stovus kuopuikiausiai visur 
pagerbė ir aniems sumetė 
aukų arti 60.000 rublių. So
cialistai viešai persistatė 
išgamomis ir savo tautos 
engėjais, priešininkais. Te
gul tas jiems bus ant svei
katos. Bet jie turi nepa
miršti, kaip ilgai jie galės 
pinties tarp lietuvių su sa
vo tokiais pasielgimais, bū
dami tokiais nenuoramomis, 
aklais fanatikais.

Reikia pažymėti, kad A- 
merikos lietuviai pernai ka- 
puosna palydėjo savo išti
kimą tėvynainį ir žymų lite
ratą, a. a. kun. Kaupą. Jo 
apgailestauja visa lietuvių 
išeivija. Jam bet ir mirus 
romybės neduoda saujalė 
fanatikų, susidedanti dau
giausiai iš vaikėzų be nuo
monių, kuriems jis, būda
mas gyvas, tankiai parašy
davo kartų teisybės žodį. 
Už tai dabar nors jo nabaš- 
ninkas pajuokiamas, pra
vardžiuojamas.

Bet senieji metai praėjo 
ir jie daugiau jau nesugrįš. 
Kadangi musų visa viltis 
klojama ateityj, tatai links
mais veidais žiūrėkim anon, 
tėmykimės į Naujuosius 
Metus su atsidėjimu ir lau
kime sau iš jų laimingesnių 
dienų ir gausesnių vaisių, 
šių.
""Todėl....pradedant šiuos
Naujus Metus prideda pa
kloti linkėjimus.

Bet kokius ir ko?
Vienybės? — Tai sena pa

saka ir podraug* nuobodi.
Pasisekimo? — Šis nepri

dera nuo linkėjimų.
Laimės? — Jau tik vienu 

linkėjimu galima ją nubai
dyti.

Taigi?
Linkime kovos ir toj ko

voj laimėjimo.
Linkime noro darbuoties 

ir tame besidarbavime išlai- 
komybės.

Bet nelinkime ‘ ‘ laimė s ”. 
Nes “laimė” tai tyla, nega
lė ir nuopolis, o mums juk

“Reikia su gyvaisiais pir
myn žengti”.

Žengti nuolat, nesusilai
kant, statyti tautos bustą, 
kuriame tviska musų tautos 
kultūrinimas ir viskas.

Kupstas.

Musų kultūros 
klausimai.

Į “Kataliko” pakvietimą 
pagvildenti klausimą — 
“Kas šiais laikais reikalin
giausia Amerikos lietuvių 
kultūrai pakelti?” atsiliepė 
keliatas žymiausiųjų mus 
tautos veikėjų.

Pirmiausia prakalba lie
tuvių laikraštininkų patri- 
arkas, p. L. Šernas. Koks 
tam šlovingam mus tautie
čiui klausimas labiausia ru
pi? Svarbiausia jam apeina 
pakelti lietuvių laikraščių 
etiką. Žinant, kad laikraš
čiai yra tai šaltiniai, iš ku
rių minios semia sau dvasi
nį peną, iš kitos pusės ma
tant, kaip mus laikraščiai 
etiškai nupuolę, reikią pri-

pažinti, kad etiško laikraš
čių pakėlimo klausimas mus 
viešame gyvenime yra vie
nas svarbiausių. Tai taisy- 
tiniausia yda mus laikraš
čių. Į etikos ribas įvarę 
nors kelis laikraščius, pada
rysime kultūroj didį žingsnį 
pirmyn.

Gerbiam. kun. Juozas Tu
mas nuodugniai ir plačiai 
gvildena Amerikos lietuvių 
kulturinius klausimus. Šis 
mus tautietis priparodinėja, 
kad lietuvių tauta yra gera 
medžiaga kulturinimui. Nuo 
senovės lietuviai turėję sa
votiškų gerų ypatybių, o vė
liau katalikybė “lietuvio dū
šioje išspaudė Europos švel
nios civilizaci j os dėmę. ’ ’ 
Darbas, turįs gerą pamatą, 
gerai pradėtas ir bereikią 
tik sumaningo varymo to
lyn.

Sulyg kun. Tumo Ameri
kos lietuviai galima padaly
ti į tris sritis — čia gimu
sieji, cicilikai, kuriuos, ru
siškai tariant, reikią “pere- 
vospitat”, ir nesuteršti lie
tuviai, kuriuos reikią tik 
“vospitat”. Bjauriasioji 
sritis esanti cicilikų. Pirmą
ja! sričiai reikią gerų' mo
kytojų, kad išauklėti pri- , 
auglius lietuviškoj dvasioj. 
Su antra j a esanti sunki ro
dą. Juk lengviau dalykas 
padirbti, negu perdirbti, o 
kaip sykis, sulyg kunigo 
Tumo, ta sritis reikią per
dirbti. Trečioji gi lietuvių 
išeivių sritis reikalauja tik 
auklėjimo su pagelba gerų 
prakalbų, paskaitų, persta
tymų. Šie reikalaują ypač 
blaivinimo.

Jul. Baniulis’ mato be
tvarkę mus kultūrinėse į- 
staigosc; ypač mus kningy- 
nuose ir laikraščiuose. Pa
brėžia, kad gera laikraštija 
reikalingiausia lietuviams 
Amerikoje jų kultūros pa
kėlimui.

Mus žymus laikraštinin
kas ir veikėjas J. O. Sirvy
das nurodo netobulybes mu
sų kultūrinių įstaigų. Ger
biam. laikraštininkas mato 
betvarkę mus scenoj, laik
raščiuose, draugijose, knin- 
gynuose. Laiko labai reika
lingu inkurti dienraštis ir 
iliustruotas savaitraštis.

Kun. F. Kemėšis pabrė
žia reikalingumą uolių ku
nigų, tikinčių inteligentų ir 
sutartinio darbavimosi tarp 
JU

KI. Jurgelionis mus lietu
vių išeivių kultūros pama
tau stato mokyklas, organi
zacijas ir laikraščius. Klau
sime kokių reikalinga mo
kyklų, organizacijų, laik-. 
raščių vienodumo negalį bū
ti ir ačių tai aplinkybei ge- 
manti mintis, o galų gale ir 
nepaliaujanti neikti mintis 
esanti kultūros pagrindu.

Kun. M. Gustaitis mato 
reikalingumą pasirūpinti, 
kad lietuviai kelionėj Ame
rikon nebūtų surišti su tiek 
vargo ir nepalaimų. Reikią 
padaryti su viena kokia 
kompanija sutartį ir kad 
tik jos laivais lietuviai 
plauktų, o už tai kad butų 
suteikta jiems geresnis pa
tarnavimas.

Taip tai mato ir nušvie
čia mus kulturinius klausi
mus žymesnieji vyrai, atsi
liepusieji į pakvietimą. Iš 
atsakų šių autorių ir kitų, 
priskaitomų prie dii mino- 
res, paaiškėja, kad dirva 
dienraščiui bręsta.

įvairumai.
Vienas afrikoninis kail 

liūs, liepė sau padirbdini 
skėti 21 pėdų diametre. 11 
tuo skėčiu galės susėsti ka' 
ralius su 30 svečių.

Vokietijos šauliai (pėsti
ninkai) apturėję naujas ke
pures su ventiliatoriais.

Pas patogią, blondinę mer
gelę ant galvos randasi 143.- 
000 plauku. Tie plaukai 
bendrai susukti galinti pa
kelti 500 žmonių svarumą.

Berlyne moterįs apart 
netikrų dantų ima burnose 
nešioti tam tikras prietai
sas, kurios labiau išpučia 
veidus.

Chini jo j leidžiama ant 
vietos nužudyti grabų plė
šiką, jei toksai kur ant ka
pinių užtinkamas.

Lig 1472 metų avalai (ba
tai, čeverykai) nebuvo dir
bami skyrium dešinei arba 
kairei kojai, kai kad šiandie 
daroma,, bet buvo dirbami 
sulyg vieno pavydalo.

Mažiausias ant žemes 
paukštis — kalibras — sve
ria tik 20 gramų.

Įlindai neturi savo kalboj 
žodžio “bičiuolis” (priete- 
ius) — vieton ano visuo

met naudojasi žodžiu “bro
lis”.

Astuonios dešimtis nuo
šimčių šlubų žmonių šlubucB 
ja kaire koja.

Suvienytose Š. A. Valsti
jose yra suvirš 10 tukstan- 
čių milijonierių.

Okeanų paviršis ant že
mės užima 150.000 ketvir
tainių mylių. Sausžemis uži
ma 197.000.000 ketvirtainių 
mylių.

Turtingiausias Berlyne 
milijonierius turi 31.000.000 
dol. vertės turtų.

Iš vienuolikos Rusijos ca
rų ir carienių, pradėjus nuo 
Petro Didžiojo lig Aleksan
drui III, keturi jų nužudy
ta. &

Naujausiuoju dentistikoję 
išradimu yra plumbavimas 
dantų stiklu ir, sakoma', 
stiklo dantįs esą išlaikomcs- 
ni už auksinius.

Visame pasaulyj visos 
gazo šviesos turi 500 mili
jonų žvakių jėgą.

Didžiausiuose pasažieri- 
iiiuose garlaiviuose, plaukio
jančiuose ant okeanų, kas
dien sudeginama 40 tonų 
anglies.

New Yorke suvirš 2.000 
italų užsiimdinėja skudurių 
rinkimais. Kas metai jie 
surenkant! skudurių vertės 
750.000 dol.

Reikalaujama pusės die
nos laiko, kad pagiedojus 
štisa Ohiniįos tautinį him

ną. i

Vokietijos karo laivyn;. 
pradėjo gyvuoti tik nu 
1847 metų.
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KATALIKAS

Dangaus Karaliene
PADAVIMAI APIE ŠV. PANĄ 

MARIJĄ.

SURINKO IR LENKIŠKAI 
SURAŠĖ KUN. 

Marijonas Gavalevičius.

(Tąsa).
Dievas per Panos Marijos užtarimą 

usimylėjo ant vargšo tėvo ir leido vestu
ose jo dukters dalyvauti...

Kitą sykį vėl viena našlaitė nuėjo pas 
•ačius dangaus vartus ir stovėjo nuliudu- 
i, kol kas nors dangaus duris atidarys.

Gabaus atsidarė dangaus durįs, išėjo 
)ievas ir paklausė našlaitės:

— Ko, našlaite, nori, kad čia stovi?
Ji, galvą linktelėjus, atsakė:
— Viešpate Dieve, atėjau į vestuves 

įrašyti! Ir ėmė maldauti, kad leistu ir mo-

Dievas, maloniai pažvelgęs į merginą, 
įsakė: ...

— Nė pats eisiu, nė motinėlę leisiu! 
Irįšk ant žemės, daryk vestuves. Aš duo- 
iu tau laimę ir gerą ateitį.

Bet tankiai vargšė dūšelė pagrįsta ant 
ėmės, kad persergėti gyvuosius ir nura- 
ninti juos, nelaimėje Esančius.

Kartą atsitiko taip, kad kapuose gu- 
ėjo motina, o ant žemės verkė ir vargo 
‘ešetas jos vaikučių; tas ją verksmas pri
kėlė iš kapų miegančią motiną. Naktyje 
lapuose gulėdama motina, girdi, verkia 
Mažiausias vaikas, o kiti irgi skundžiasi 
Inat netoli kapai buvo).
I Tai girdėdama, ar gali motina ramiai 
Ietis kapuose, nors ir po žemėmis?
■ Vargšė motina pabudo, bet negalėda
mi išeiti iš kapo, ėmė maldauti švenč. Pa- 
■lės Marijos:
■ — Švenčiausioji Panele Marija! Tu 
■vai motina, Tu auginai kūdikį, Tu ži
li, koks yra motinos už vaikus sopulys! 
■a vcrkj^ mano vaikiįčiai skri^^žiami!... 
LttaMpo savo im(hiausioj(^apilTa1?s,

leistų juos aplankyti! Pasigailėk 
■ir mano vaikučių, ligi saulėtekio 

■Sugrįšiu atgal į savo kapą, tik leisk 
■n mano mieliausius vaikelius apžiurė-

! Taip kai bedama pakėlė grabo viršų, 
įabas atsivožė, smiltįs i šalis nubyrėjo ii 
lotina išėjo. .
į Ėjo ir vis tekina bėgo, kol atbėgo 
Is savo butą. Motina prisiartinus prie 
[imą, pažino ją rožės augančios po lau
kis, pažino sena griušia, pažino vartai ir 
itįs atsidarė ir pradėjo pasakoti apie vai- 
j vargus.

Tėjo į vidų, žiuri, jos vaikučiai suša- 
, išbadėję, pusnuogi, nė užmigti įiebega-

Mažasis ją pažino ir ėmė šliaužti prie 
»s artyn, kiti išsigandę šnibždėjosi: “ma- 
ia, mama!”

Bet tuoj aus prie mamos apsiprato ii 
Iradėjo pasakoti apie savo vargus: bada- 
i‘r šaltį kentė per dienas ir akutis, už- 

so poterėlius ir visiems abelnai labai 
;ai klojosi... Tiesė liesas rankytes prie 
) mamytės ir glaudėsi verkdami kai ka- 
ai aplinkui ją.

Apsiverkė motina žiūrėdama į savo 
įšus mažyčius. Tuojaus išvirė valgytpa- 
e pečiuką, išprausė visus, iššukavo gal
is, pamokino poterėlius, pavalgydino, 
lojo patalėlius, šiltai apklostė ir užmig- 
>. Pasimeldė už savo vyrą, kad jam 
ras duotų Dvasią šventą ir jo kaltes 
istą. Galų-gale nuėjo prie pamotės, pa 
in^ ją ir prabilo:

Štai aš čia stoviu! Atėjau iš kapų 
) sąžinę pabudinti! Žmona, turėk šir- 
pasigailėk mano vaikų! Jaigu taip elg- 
i ir toliaus, tai pamatysi pati, bus tau 
jai!...

Palenkė galvą ir kaip šešėlis išslinko 
rinčios. . 5 ?

Lauke sukaukė šunes...

Pamotė pakėlus galvą žiuri 
ndimo nebegali nė žodžio i 
vėl, tarytum, nuo mėnesio 
sus spindulys pas pamotės 1 

ar labiau persigando...

Tuomi spinduliu 
ja, kuri atsistojusi 
įkė:

ir iš per- 
ištarti, o 
nusileido 

lovą, kuri

tai buvo Panelė Ala- 
pas lovą rūsčiai pa-

— Atmink šibk nakties persergėjimą, 
permainyk savo širdį ir būdą! Atmink, 
permainyk, daugiau aš tau nepasakosiu!...

Pranyko vėl viskas kaip nebuvę. Nak
ties tamsybė apsiautė visą žemę. Šunes 
sodžiuje kaukė kaip padūkę.

Mat, nelaimingos motinos dūšia grįžo 
į šaltus kapus, kad vėl atsigulti, kaip buvo 
prižadėjus.

XI.

Turtingas ūkininkas ir pakeleivis.
Ūkininkas pakviestas i dangų.

Bausmes už nuodėmes. Pas 
dangaus ir žemės Vieš

patį.
Kitąsyk gyveno geros širdies ūkinin

kas; jis vargšui buvo pasirengęs atiduoti 
paskutinį drabužį, alkanam paskutinį duo
nos kąsnį, o keleiviui visuomet buvo at
vertos durys jo grinčion.

Vieną syki sutiko tas ūkininkas ke
leivį labai pavargusį, perbalusį ir taip su
nykusį, kad vos tilt pasivilko; ėjo vargšas 
galvą nuleidęs ir išrodė vos tik gyvas.

— Kur eini? — paklausė ūkininkas.
Į grabą! — atsakė keleivis.
— Visiems ten ir neskubinant reikės 

nueiti, — kalbėjo ūkininkas — bet 
matyt labai pavargęs esi, vos tik kojas 
paveiki! Kapai nepabėgs. Štai mano na
mai netoli, buk taip geras, užeik, pasilsėsi 
ir pasistiprįsi pas mane.

— Dievui paliepus keliauju per svie
tą darydamas metavonę; netoli jau galas; 
už gerą žodį ačių tau, geras žmogeli, į ta
vo namus užeisiu pasilsėti.

Pavargėlis užėjo, priėmė vaišes; prie 
vieno stalo valgė ir gėrė su ūkininku; pa
vakare, rengdamiesi išeiti, pasakė:

— Aš esu tarnas vienos labai gailin
gos ponios! Tad jos vardu prašau rytoj 
pas mus paviešėti, aš pats atsiųsiu veži
mą. .

— Kur? Ar toli — klausė ūkininkas.
— Į dangų!... — atsakė pavargėlis.
Ant rytojaus atvažiavo vežimas.
To vežimo vežėjas taip buvo užsi- 

smaukę& kep'sjjg, ant burnos, kad-jo veido 
ūkininkas jokiuo budu nebegalėjo pama
tyti.

Vos tik ūkininkas į tą vežimą įsėdo, 
vežėjas vadeles truktelėjo ir lėkė abudu 
vėjo greitumu.

Važiuoja, važiuoja. Saulė pakilo augš- 
tai, o vežėjo arkliai neilsta. Šiluma neap
sakoma, saulė net deginte degina.

Ūkininkas žiuri, prūdas šalę kelio, o 
ant to prūdo ledas blizga, kaip žiemoje.

Ant ledo žmonės baltomis sermėgomis, 
rūsčiais veidais, sunkiai darbavosi apie 
ugnį, kiti lyk kad kokią košę maišė ka
tiluose.

Žmogus nusistebėjo ir klausia vežėjo:
— Ar čia stebuklai, ar sapnas? Toks 

karštis, o čia ledas! Kur mes esame?
— Tai čia darbininkai Dievo Motinos!

— atsakė vežėjas.
— O ką jie ten daro?
— Jie daro krušą audrai. Jų darbas 

lietų paleisti ant žemės, krušą padaryti ir 
perkūnijas su žaibais svaidyti. Švenčiau
sia Pana Marija juos valdo ir jiems duoda 
paliepimus. Be jos paliepimo nė vieno 
gluosnio perkūnas nebeužkabina.

Stebėjosi žmogus, pečius traukė ir gal
vą kraipė, bet tuoj kitą matymą pamatė.

Važiuoja toliaus, žiuri, bala prie ke
lio, o toje baloje ligi pažastų vandenyje 
vartosi moteris ir tiesia prie jų savo minkš
tas rankas.

— Sustok! — sako vežėjui ūkininkas
— juk tai reikia gelbėti skęstančią mote
rį!

— Lai skęsta! — sako vežėjas, — tai 
dūšia moteries, kuri pakeleiviui gailėjosi 
iš savo šulinio vandens; lai sau dabar ge
ria!

Važiuoja toliaus, žiuri, visai plikoje 
lankoje ganosi avys, diktos, puikios; o 
antroje šalyje vieškelio ligi juostos, ten 
ganosi taipgi avys, bet baisiai liesos, 
kai šakaliai; ėda, ėda ir vis matytis alka
nos!

— Kas tai per dyvai? — Stebisi ūki
ninkas, — delko blogos avys geroje ganyk
loje.

— Nesistebėk! Tos blogosios avys, tai 
besočių dūšios, kurie per visą savo gyveni
mą gerai valgė ir gėrė ir vis jiems nepa- 

(Bus toliau).

Trumpas politikos žodžių 
aiškintojas.

Pedantizmas — pridavi- 
mas svarbos tuščioms 
smulkmenoms.

Pedantas — ypata, krei
pianti daug domos į smulk
menas.

Periferija — dalis kokios 
nors partijos, neįėjusios į 
centralę organizaciją.

Periodas — laiko ar veik
smo žinomas tarpas.

Periodiškas — laikinis; 
laikas nuo laiko atsikarto
jantis.

Peripetija — ūmi per
maina žmogaus likime.

Persona — ypata.
Personalas — kuopa vei

kėjų kokioj nors įstaigoje 
ar užvedime.

Perspektiva — būdas ma
tymo kokių nors daiktų, to
li esančių; ateitis.

Pesimizmas — perstaty
mas visko aplink esančio 
bjauriu, šlykščių, sunkiu ir 
niekam netikusiu; taipgi 
perstatymas sau ateities be 
jokios vilties sulaukti ge
rovės.

Peticija — su daug para
šų prašymas, paduodamas 
augštesnei valdžiai.

Pigmeis — karlikas (ma
žytis).

Pionieris—pirmas prade
dantis, kokį nors veikimą 
ar darbą.

Platforma — tam tikra 
vieta, ant kurios kas nors 
daroma; kandidato apskel
bimas rinkėjams savo poli
tikos programos. .
i Plebėjai — žemesnėj i 
draugijos luomą.'' "7*”

Plutokratija — turtingų
jų viešpatavimas;1 rėdymas 
valstybės tiktai turtingai
siais..^*

Polemika — ginčai tikė- 
jimiškuose ir draugi j iškilo
se dalykuose.

Politika — būdas valsty
bę valdyti; gudrus smelki- 
masi prie anksčiaus užbrėž
tų siekių.

Politikas — ypata, turinti 
gudrumą ir gabumą valsty
bės valdyme.

Politiškas prasikaltimas 
— prasikaltimas kokiu 
nors veiksmu prieš valsty
bės tvarką.

Populerinis (populeriš- 
kas) — lengvai prieinamas 
ir suprantamas.

Prerogativa — išskirtina 
tiesa.

Presą — spauda; abelnas 
turinys visos laikinės spau
dos. . t

Prestižas — intekmė.
Principas — pamatinė 

pradžia.
Produktas — visa tas, ką 

žmogus įgauna savo darbu.
Programa — trumpas pa- 

eilinis sąrašas kokio nors 
veikimo, reikalavimo, už
duočių, klausimų ir tt.

Progresas - lavinimąsi 
žmonijos kelyje, žengiant 
prie liuosybės, tiesos ir lai
mės.

Proklamacija — atsišau
kimas į visą tautą, papras
tai keliantis žmones prie 
kokio nors bendro veikimo 
ar sukilimo prieš ką nors.

Proletariatas — luomas 
draugijos, neturintis jokios 
savasties, o tik mintantis iš 
uždarbio pas turtų siavinin- 
ką dirbdamas. A

Propaganda —■fcilatiiii- 
mas kokių nors id® s u sie
kiu įgauti šalininko.

Protestas — priešinimąsi; 
išrodymas ko nors neteisiu- 
0’11

Provokatorius — ypata, 
kelianti minią su siekiu pa
traukti į skaudų mūšį su 
ginkluota valdžios kariuo
mene, arba vedanti žmones 
į bergždžias maišatis, ku
riomis paskui valdžia pasi
naudotų.

Racionalinis (racionališ- 
kas) — išmintingas.

Radikalizmas — smelki- 
masi įvykinti kokius nors 
bendrus siekius, nežiūrint 
jokių trukdymų.

Radikalai — partija, rei
kalaujanti iš pašaknių per
mainyti negerą valstybės 
tvarką į geresnę.

Rasė — visa žmonija da
linasi į 5 rases, kiekviena 
rasė turi kitokią odos spal
vą. A Les, lietuviai, drauge 
su visos Europos žmonėmis 
priskaitoini prie Kaukazi- 
nės rasės.

Ratifikacija — sutvirtini
mas augštesnių valstybių 
tarptautiškomis saukalbo- 
mis, padarytomis jų atsto
vais.

Realizacija — apvertimas 
poperinių pinigų į skam
bančius (auksą ir sidabrą) 
pinigus; išpildymas užma
nymo.

Realizmas — nuoseklu
mas; stengimasi matyti vis
ką tokiais, kokie jie ištikro 
yra.

Reagiruoti — atsišaukti; 
atsiliepti.

Reakci j a ■'—- sinel k imas i 
visokiais ’atžagarei viniais 
konservatinės partijos bu
dais sulaikyti seną tvarką, 
o panaikyti įvykstančią 
naują.

Referatas — viešas pra
nešimas ar išdėstymas skai
tymu kokio nors klausinio.

Referendum — abelnas, 
visa tauta balsuojant nuta
rimas kokiuose nors įstaty
muose ar klausimuose.

Regresas — atgal ėjimas; 
šalin nuo progreso ėjimas.

Reguliruoti — sutvarky
ti.

Renegatas — atgaleivis; 
ypata permainius savo per
sitikrinimus.

Renta — tolydinės įeigos, 
gaunamos nuo kapitalo, tur
to, ar darbo.

Reorganizacija — pertai
symas.

Reporteris — ypata, ren
kanti laikraščiams žinias a- 
pie visokius atsitikimus, vi
suomenei žingeidžius ir ži
notinus.

Represija — prispaudi
mas; užslopinimas.

Reputacija — visuome
nės apie ką nors nuomonė.

Respublika — būdas val
dymo valstybės, kur valdy
me dalyvauja visi žmonės, 
išrinkdami apie tai supran
tančias ypatas — atstovus.

Restauracija — pasodini- 
mas numesto revoliucija 
caro vėl ant sosto ir sugrą
žinimas senosios tvarkos.

Retrogradas — atžagarei
vis, stengetįsis sugrąžinti 
senovę ar seną tvarką.

Reziume — siauras paan- 
trinimas svarbiausių kalbo
je išvedimų.

Rezoliucija — trumpas 
tur i ny s teismo nusprendimo; 
abelnas nutarimas kokio 
nors susirinkimo.

PARANKIAUSIAS ŠILDYMAS

•jEKFJECTIO
Smokeless >
i hm > r-a. Ii J

K _ Jums dažnai reikia šilumos
anksti rudenį prieš užkursiant 

U didįjį krosnį.
Kokioj namą daly j jus nepanorėsit turėti, jus 
geriausiai ir lengiausiai galit šilumos gauti su 
Perfection be durną aliejiniu šildytuvu.

Perfection yra parankiausias Šildytuvas koki tik guli gauti jus galit 
ji pastumti kur tik norit.

Uždegkit mieg.jame arba maudymosi kambaryj ir jus patogiai apsi- 
rėdysit šalčiausioj dienoj. įnešk jį į valgyklą ir pusryčiai bus niutonus 
ir priimnųs. Užkurkit jį vakare ir visą vakarą kuopuikiausiai praleisi.

Perfection be durnų aliejins šildytuvas yra gražiai padarytas ir yra 
papuošalu bile kur. Būgnai yra tikro plieno arba mėlynai paliruoti pa- 
nikeliuoti.

Jis yra taip padarytas, kad deginant jokių durnų nėra. Knatas nes- 
mailėja. Visas dalis lengvai galimu nuvalyti. Liepsuą galinta kontroliuo
ti. Turi rankeną nešiojimui.

Pardavėjai visur; arba rašyk o gausi pilną aprašymų. Kreipkis I by 
kokių agentūrą Standard Oil kompanijos.

Standard Oil Company 
(An Indiana Corporation!

KAIP GYDYTI REUMATIZM4.
Mažai yra tokių 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 arba 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 

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

Ta vaistų galima pas aptiekoriaus iš Varšuvos. Adr.: Kaina: Alie
jaus butais &0c., gyduolės $1.00.

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

“Ant 
baro 

geriausiai 
Žmonės supran
tanti vertę geros 
ruginės degtines 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už- V E 
ganėdina kiekvieną žmogų. XD*’ 
Nusipirk bonką savo šeimynai. \

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

216 W. Madison St

SBiB^daryta degtine iš 
mišinio, 

’er daugeli mėtų sendinta 
balto ąžuolo bačkose pirm 
rSgag^ suteikimo publikai, 

švelnios 
prieprovos daro 

*\SOLO degtinę 
geru vaistu 

Šeimynų

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

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

ISSISIŲSDINK ŠIANDIEN. 
TIKTAI $1.00 DOLERIS.

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

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

•‘Kataliko” redakcijoje ir visuose kituose kningynuoso ir krautuvėse 
Reikalaukite visur.

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

WDillUnan & SlelnfiaGb
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave. Telephonas Seeley 3029
6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617

/ CHICAGO, ILLINOIS
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KATALIKAS

Humoras - Juokai
pradėjo ruošą savo kamba
ryj-

Mane išsyk nustebino jo 
žingsnių atbalsis: tai buvo 
eisena vyriška, sunki ir e- 
ląstinė, energinė, bet po
draug švelni, turinti savyj 
šį-tą moteriškumo. Tokia 
eisena gali būti tik išsva
jota, nuo kurios atbalsio 
persistato prieš akis diktas 
vyras su garbiniuotu kuodu 
ir šviesiom akim. Ir apie to
kį žmogų sakyti dar “kokis 
tai”?

Susilaikiau valandžiukę 
ir klausiausi; jis taippat su- 

Kokis tai!... Tas mane [stojo čiapat prie mano sie- 
užrustino... Kas tai per- 
storžievis išsireiškimo bū
das apie įnamius! Kur galė
jo būti tai girdėta? Jam a- 
pie tą nemandagumą aiški
nu, o jis klausydamas juo
kiasi, taip kad man net 
kraujas ima pulti galvon. 
Juk jei į mano paklausimą 
apie kaiminybę atsako: 
“kokis tai”, tai tą patį jis 
gali pasakyti ir mano kai
mynui. Argi tai nėra įžeidi
mas?

Nes kągi, tikrai sakant, 
reiškia? Juk tame kamba
ryj už sienos kibą koks vai
kas negyvena... Taigi... 
man rodos apie žmogų taip 
nesikalba, o juk žvėris be 
abejonės tenai negyvena...

Kuomet įsikrausčiau, ma- 
Jio kaimyno nebuvo namie, 
■rašaliniame kambaryj vieš- 
Batavo tyla, gi aš taip uo
liai užsiėmiau savo daiktų 
kraustymų, taip kad nei um 
nugirdau, kada manoji, 
mynas sugrįžo ir taippat tiems pasaulis priguli... ir

Apsivylimas.
Patiko jis man labai, įsi

mylėjau jin iki ausų, no- 
rints jo nekados nemačiau, 
norints...

O tas viskas buvo taip: 
kuomet nusisamdžiau štai 
tą kambarėlį ant trečiojo 
augšto — tokį sau paprastą 
kambarėlį su vienu langu, 
vienu staliuku, viena lova 
ir pora kėdžių — paklausiau 
sargo:

— Kas gyvena šalę ma
nęs už sienos?

— Ot, kokis tai!...

uos. .. argi ir jis butu klau
sęs? Bet šitai sušlamėjo po- 
peros... laikraščiai paskui 
sugirgždėjo plunksna, su
pratau, kad ėmėsi darbo, 
spartaus darbo. Mano puiki 
klausa tuomi sykiu man la
bai daug pasitarnavo; man 
rodėsi, kad iš vieno plunks
nos girgždėjimo pažįstu 
raides, skaitau rašomus žo
džius, vaikau mintis, išlie
jamas to žmogaus iš širdies 
ir galvos. Tasai žmogus be 
abejonės turėjo būti litera
tas, smagus vyrukas, su sva
jojančiom akim... litera
tas. .. galima sau įsivaizdin
ti ką tokio labiau patrau
kiančio?

Nuilsus besitvarkydama 
palikau viduj kambario 
krūvą baltinki ir kitu dra
bužių ir, atsisėdusi ant kė
dės kambario kertėje, du- 
ŠMg^Bnis pervėriau sieną, 

■lS mano kaimynas 

visos silpnos esybės pri
klauso nuo tvirtųjų! — pa
galvojau, bet toj valandoj 
atėjo man galvon mintis, 
kad butų gerai, kad tai yra 
net mano šventa priedermė 
atitraukti jį nuo varginan
čio darbo, tatai ėmiau dai
nuoti, o kad balsą turiu pa
kaktinai augštą ir išlavintą, 
tatai paleidžiau įvairiais 
troliais. Staiga už sienos 
išgirdau kokį tai balsą, ku
rio visai nesupratai, bet 
tas balsas pertraukė man 
gražiausioj vietoj ariją. Ta
da prisiartinus prie sienos 
garsiai atsiliepiau:

— Ak, atsiprašau pono, 
kuolabiausiai atsiprašau! — 
ir štai visai netikėtai už 
sienos pasigirdo juokas, ku
riame pajutau taippat kokį 
tai sidabrinį moteriškės bal
są, sudarantį taip stebėtiną 
ir gražią harmoniją su kitu 
balsu, kad tarytum tenai 
dvi duši savo meile butu su- 
siliejusios krūvon.

Kaip dangun buvau pa
imta... Tuo tarpu juokas 
nutilo, sušlamėjo poperos ir 
kiek palaukus nukreipta 
žingsniai į išeinamąsias du
ris. .. Aš taippat suskubau 
link savo kambario durių... 
Kaimininės duris atsidarė, 
mano taippat ir štai kas 
man pagaliau pasirodo? Ot 
kas tokio, kas tokio, kokis 
tai... na, paprastai sakant, 
senyva moteris, bjaurus su
tvėrimas. Ji į mane dirste
lėjus gardžiai nusijuokė ir 
tuoj aus su poperomis po 
pažaste nusileido tropais 
žemyn, pusbalsiai niūniuo
dama: “Kad likimas sutvė
rė mane mergina. x. dėkui 
jam už tai... ”

Užtrenkiau duris ir kri
tau ant lovos slėpdama vei
dą į pagalvius.. . Kiek tai 
tuomet kentėjo mano širdis, 
koks tai buvo didis mano 
apsivylimas — sunku ir ap
sakyti. Tą, nors kurio ne- 
kuomet nebuvau 
nors jo visai ten nebuvo — 
mylėjau ir dar myliu... 
Bet, bet tos moteriškės am
žinai neapkenčiu... Ir ne
dovanotinas daiktas sargui, 
kuris man antsyk teisybės 
nepasakė...

mačius,

Kuklus.
Poetas, siunčiantis krasa 

savo eiles į laikraščio redak
ciją, taip atsiduso: “Dėkui! Dentistas: — O ką, argi 
Dievui, kad nors krasa pri- aš nesakiau, kad jie 
ima mano poezijas”. 'natūraliai.

Taupus.
— Vyreli! eik greičiau! 

pakviesk daktarą, Andriu-, 
kas nurijo nikelį!

— Tai tau ir moteris! 
Kad išgelbėti nikelį, nori 
daktarui užmokėti du dole
riu!

Malonus paskelbimas.
Viename amerikoniniame 

dienraštyj paminėta sekan
tis paskelbimas:

— John Eberle tegu užei
na pas Mr. James Kanz 
(New Yorke), o ten sužinos 
sau malonu daiktą.

— N. B. Jo pati mirė.
_ ____  4

Kas tai yra moterystė?
Moterystė yra vienas pai- 

kiausiu išradimu. Meilė pra
eina, o pati pasilieka.

Sporto nuomone.

kuomet užtikrina, kad ji

ims rėkti, to visai mintyj 
neturi.

Priežastis.
Kningvedė (sugrįžus iš 

vakacijų): — Prašau pono 
direktoriaus atleisti mane 
urliopan, norėčiau apsivesti.

Direktorius: — Gi delko 
tamsta tai neatlikai vakaci
jų metu?

Kningvedė: — Nagi, ne
norėjau sugadinti sau vaka
cijų!

Pas dentistą.
— Tie nauji dantis, ku

riuos tamsta man įstatei, 
jau kliba.

Dentistas:
bus kai

Pertoli.
Bankininkas Goldmacher 

nori-pirkti arklį.
— O kaip jis vaikščioja?
— Labai puikiai! 25 my

lias įbėga be jokio atsilsio.
— Tokio tai aš nepirksiu. 

Aš gyvenu penkios mylios 
už miesto, tatai jis 
pertoli nuneštu.

mane

Suraminimas.
Tik pagalvoki, toji 

snarglė Paulina vakar išdrį
so tvirtinti, kad aš tepu sa
vo veidus!

— Paiką žąsis! Jei ji tu
rėtų tokią seną burną kaip 
tu ir ji pati taip darytų.

Nelinksmas.
— Tėvuli, kodėl sakoma: 

beržas verkia?
, — Nes tai yra medis, ku- 

ijp labai prisirišęs prie Lie
tuvos žemes?

Begėdybė.
Begėdžiu galima pavadin

ti tasai, kuris yra tuzino 
vaikų tėvas ir dar pasigi
ria, kad jam garnys atne
šęs dvynučius

Neatsargumas.
Neatsargiu yra toksai vy

ras, kuris į Ameriką iške
liauja net keliems metams, 
palikdamas pačią bičiuolio 
globoje.

Negalimas daiktas.
Negalimas yra toksai atsi

tikimas, 
žmogus 
sau nuo 
kus.

jei visai plikas 
grasina nusirauti 
galvos visus plan

Tel. Canal 285
K. KATUTIS, 

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

■■■H.vi-'wl* ■ <•' Uflp-W -zwiw*-!Į« 
SVARBIAUSIAS MUSŲ TAVORAS 

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

S. BUFFENSTEIN, 
Drabužių krautuvę.

3447 S. Halsted st., Chicago.

TIKTAI $28.00 IN EUROPĄ.
Reguleriai plaukinejimai, bevięlinia teleg
rafas. dubeltavi Sriubai, pigus geležinke
liais parvažiavimas į RUSIJĄ.

Kajutes $45.00
Uranium Steamship Co. Ltd.

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

TANKUS PLAUKINE J1MAI.
Puikus 3 klasos ir tarpdSnio iSren- 

gimai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

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

Ar Skuifei Kada Laikraštį “LIETUVA?” 
Gal nežinai kur jų gauti?

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

Ra lyk adresu:

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

Telephone Yards 2750

Pirmos klesos karčema.
Turiu geriausių gėrimų, o cigarai, 

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

Salė veeeli- 
susirinkimams. Čia panedė- 

utarninkais ir ketvergais nu
šokti. šokiai prasideda 8:00

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

2 KATALIOGAI DYKAI!
U Į A., lietuviškų KNYGŲ nuo 
■ seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikai iškų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

Rašant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, arabu kartu? 
Reikalingi knygų platintojai agen
tai iš mažesnių miestelių, pai.iavineti 
k’.lygas ir laiškams popieras. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS

M. J. Tananeviczio Banka
PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 proc. met. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chica- 

cagos mieste.

PERKA ir parduoda namus ir lotus.

ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų 
pinigus paliktus kitose bankose.

ISZMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir 
amerikoniškus ant ruskų, teippat ir pinigus 
visų kitų viešpatysčių.

PADARO Doviernastis, Affidavitus ir visokius 
kitus rejentališkus raštus ir užtvirtina juos 
pas Rusijos konsulį ypač pasportus važiuo
jantiems Rusijon Lietuvon.

'shew _t-

SIUNCZIA pinigus į Lietuva, Rusiją ir visas dalis svie
to ir parduoda šifkortes ant visų linijų.

SZITA BANKA yra jau 8 metų sena, įsteigta 1906, ir 
per teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą 
išaugo į žymią instituciją. Todėl turinti kokius 
nors bankinius reikalus, kreipkitės į šitą Bcnką, o 
jie bus geriausiai išpildyti.

APSAUGOJA {Fire Insurance) nuo ugnies namus, ra
kandus ir t. t.

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

J. TAHANEVICZ tdįi.ES)*’

670 W. 18th St.,
r

T E L E P IIFCTN E 
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Section Two.

Metai XVI

CHICAGOS ŽINIOS.
Naujus Metus pradedant.
Kokiame tik darbe ar už

siėmime žmogus yra, jei jis 
nori kilti augštyn ir nepa
silikti kitų užpakalyj, jis 
privalo tobulinties. Žmogus, 
kurs nesitobulina, niekam 
nėra vertas, arba vertas la
bai mažai. Taigi privalome 
tobulinties savo darbe, savo 
užsiėmime.

Toliau visi per visą savo 
gyvenimą privalome švies
ti savo protą, auklėti širdį, 
kilti doroj, stoti taupesniais. 
Kas nežengia pirmyn, tas 
galų-gale kentės šiokiuo ar 
tokiuo budu.

Kiekvienas, kurs tik Nau
jiems Metams atėjus pa
žvelgia atgal, mato, pažen
gęs pirmyn, gali džiaugtis 
ir linksmai pradėti Naujus 
Metus.

Kilti, tobulinties, mokin- 
ties privalome metai po me
tų. Protą tobuliname ir jį 
laviname, kuomet bi ką są
moningai dirbame, visvien 
ar tai butų paprastas rankų 
darbas, ar mokinimas! ra
šyti, ar galvojimas kaip čia 
„orlaivį padarius. Kuomet 
tik “sukame galvą”, pro
taujame, visuomet tuose at
sitikimuose laviname protą. 
Toliau laviname ir šviečia
me ■ savo protą, atydžiai 
skaitydami mokslo kningas 
arba gerus, rimtus straips
nius laikraščiuose. Širdis 
auklėjame dorais darbais, 
skaitydami gražias apysa
kas, vaizdingas, jausmingas, 
sujudinančias eiles.

Tatai privalome auklėti 
savo vidinį gyvenimą nuo- 
latai. Tegu ateinanti 1914 
metai bus gausingesni ge
rais darbais, nuveikimais, 
negu visi praėjusieji metai 
mus gyvenime.

Mums kįlant, gerinant 
savo asmeninį gyvenimą, 
kartu kils ir mus viešas gy
venimas ir smarkiau ims 
plakti visos tautos pulsas. 
Taigi tobulindami save, ge
riname savo būvį ir kartu 
keliame visą tautą.

Įstaigos ir dr-jos kįla tos, 
kur vadovauja pažangus 
veikėjai. Laikraščiai geri
nąs! ir tobulinasi tie, kurie 
vedami pažangių žmonių. 
Niekas, vienok, tobulybės 
nepasiekia ant šios žemės. 
Asmenįs ir įstaigos turi sa
vo ydas. Tik jau gerai, kur 
tos ydos ir netobulumai y- 
ra mažinami.

Tarp mus tautiečių yra 
pažangių, gerų žmonių. Ap
sireiškia tarp mus prakil
nus veikimas. Bet daug yra 
tokių, kurie nesirūpina ap
švietimu, nesirūpina lavini
mu ir tobulinimu savęs. To
liau, nemaža dar blogesnių 
yra. Yra tai tie, kurie pur
vynai! grimsta vis gilyn, 
kurie vis labiau sukietėja 
nelabume. Šventėms atėjus 
jie kemšasi į saliunus ir vie
toj pakėlus savo dvasią, 
vietoj sustiprinus ją, dan 
labiau ją nuslopina ii^u, 
silpnina savo sąžiiiėjJ| ;

Dailus vakaras.
Cicero lietuviai turėjo 

progą pasigėrėti dailiu va
karu. Nedėlioj, 28 d. gruo
džio, Buchley svetainėje, 
48 Ct. ir 12 gat., buvo pa
rengtas dailus vakaras dr- 
jos Sal. Š. V. Jėzaus. Vaka
ro programas buvo įvairus: 
muzika, deklemacijos, dai
nos ir kalbos. Programas 
šiaip išpildytas: Viršminė- 
tos dr-jos pirmininkas J. 
Šliogeris trumpais žodžiais 
atidarė vakarą. Benas pa- 
griežė maršą. P-lė J. Kišku- 
niutė deklemavo eiles: 
“Metai baigias”. Šv. Gre- 
goriaus choras po vadovyste 
vietinės parapijos vargoni
ninko K. Mikalausko, labai 
gražiai sudainavo šias dai
neles: “Lietuva Tėvyne mu
sų”, “Loja šunes”, “Saule
lė raudona” ir “Per šilą 
jojau”. S. Jurkiniutė dekle
mavo eiles: “Lietuvis”; L. 
Bertmontas kalbėjo. Savo 
kalboj kvietė prisirašyti 
prie šios dr-jos. P-lė F. Be- 
liauskiutė deklemavo eiles: 
“Garbės atėmimas”, p-lė
O. Ežerskaitė skambino ant 
piano: p-lė M. Jociutė, dek
lemavo eiles “Našlaitis”; 
kun. A. Ežerskis kalbėjo te
moje “Mes ramiai miega
mo”* Kalba buvo trumpa, 
bet rimta. Ragino lietuvius 
šį bei tą kultūriško veikti, 
taipgi prigulėti prie dr-jų 
bei Sus-mų. Vėl viršmilie
tas choras dar gražiaus su
dainavo šias gražias daine
les: Medėjas, Kas subatos 
vakarėlį, Eisim broleliai 
namolei ir Aš su savo pa
čia išėjau grybautų. Mažiu
kės mergaitės sudainavo 
“America”; p-]ė V. Felziutė 
deklemavo eiles: “N au j i 
Metai”. Dar paskambino 
ant piano duetas — p-lė O. 
Ežerskiutė ir kita mergaitė.

Svarbiausią rolę progra- 
me atlošė mažos mergaitės 
su deklemacijomis, kun. 
Ežerskis su kalba ir užvis 
labiausia šv. Gregoriaus 
choras. Susirinkusieji gau
siai plojo delnais. Dar jau
nas choras, bet matyt ge
rai išlavintas. Dėlto garbė 
visiems choristams ir cho
ro vedėjui Kleopui Mika- 
lauskiui.

Anicetas.

Jonas Šnekutis ir polician- 
tas, norėjęs jį išgelbėti, su

važinėti traukiniu.
Pereitą nedėlią, gruodžio 

28 d., žuvo Jonas Šnekutis, 
kurs kartu su broliu laikė 
bučernę Stegeryj. Nelaimė 
atsitiko sekančiai. Šnekutis 
išlipo iš Cottage Grove avė. 
gatvekario ties 103 gat. 
Kartu išlipo ir policiantas 
Conway. Šnekutis pasileido 
per geležinkelį, nežiūrint į 
tai, kad smarkiai artinosi 
traukinys. Jam ėmė šaukti 
šokti šalin, bet jis nenuma
nydamas pavojaus, neat- 
Mkpė į šauksmus atydos. 

. Bnet policiantas Conway 
L ■£ link Šnekučio ir no- 

■mstumti jį nuo linijos, 

kuria artinosi traukinys. 
Bet traukinys smarkiai lė
kė ir abu pateko po teki
niais ir abu žuvo. Lavonai 
nugabenta pas graborių po 
No. 11201 Cottage Grove 
avė.
“Trįs lietuvaitės ” scenoj e.

Pereitą nedėlią “Birutė’1* 
statė scenoje komediją 
“Trįs lietuvaitės”. Veik vi
si artistai gerai nudavė. 
Pažymėtinos p-lės E. Ru- 
dauskaitė, K. Liubinaitė ir
P. Rudauskaitė. Labai aiš
kiai ir dailiai kalbėjo. Ap
skritai imant, nusisekė pu
sėtinai atvaidinti.

Po lošimo “Birutės” cho
ras, p-nui A. Pociui vado
vaujant, sudainavo keliatą 
dailių dainų. Vakaras užsi
baigė šokiais.

Žmonių buvo prisirinkę 
labai daug.
Atsilankė “Kataliko” re
dakcijoj kun. A. Janusas.
Nesenai atvyko iš Lietu

vos kun. A. Janušas. Neku
riam laikui apsibuvo pas 
dek. kun. M. Kraučuną. Pe
reitą utarninką aplankė 
Tananevicz Savings banką, 
“Kataliko” redakciją ir 
spaustuvę. Dar nežino, kuj 
apsigyvęs. 

. t ■—— .

L. Jaunimo R. KaWava- ‘ * 
karas.

Pagal paprotį kasmet 
Kalėdų vakare Lietuvių 
Jaunimo Ratelis surengia 
šeimininį vakarą ir vi
siems nariams ir jųjų drau
gams 'susirinkus širdingai 
vienas kitam išreiškia ge
rus velijimus, pasiragina 
vienas kitą uoliai darbuo- 
ties ir lavinties dainoje bei 
lietuviškoje scenoje. Tas ir 
šiais metais įvyko, p. Bier
zynskio svetainėje, prie 46 
ir Paulina gat. Susirinkus 
gražiam būreliui, prie dai
lios muzikos, labai gražiai 
linksmintasi. Buvo sudai
nuota kelios dainos. Augus
tas M. Barčius pasakė 
trumpą prakalbą, paragin
damas draugus nenupulti 
dvasioje, darbuoties atei
nančiais metais; priminė, 
jog tik suvienytomis spėko
mis, vienas kitam prigelbs- 
tant galima nuveikti di
džius darbus. Vėliaus, žai
džiant įvairius žaidimus, 
vakaras linksmai užsibaigė.

Rakieta.

Lošimas naujo veikalo Ro- 
selande.

Kalėdų vakare Roselande 
Stančiko salėj L. S. M. Ra
telis lošė trijų veiksmų ko
mediją “Netikėtas atvažia
vimas”. Kaip skaitytojas 
mato, tai čia naujas veika
las nesenai iš kalvės išėjęs. 
Jo autorius yra p-ni M. 
Dundulienė. Aš labai prie
lankus esu tiems, kurie ra
šo, bet tik tiems, kurie rašo 
tą, ką sulyg savo išgalių ga
li atlikti gerai. Mano išma
nymu, minėtam veikalui 
daug ko trūksta. Yra lietu
vių kalboj jau gerų veikalų 
ir tik reikia lavinties, gerai 

juos suprasti ir išmokti at
lošti.

Žmonių vakare nedaug te
buvo.

Viksvaitis.

Šv. Mateušo A. dr-jos 
susirinkimas.

Gruodžio 28 d. minėta dr- 
ja laikė savo priešmetinį 
susirinkimą. Turėjo but 
rinkta valdyba ateinantiems 
1914 metams. Vienbalsiai 
dr-jos nariai sutiko palikti 
senąją valdybą. Tai ženkli
na, kad viršininkai pildo sa
vo pareigas, dirba dr-jos 
naudai ir todėl ingi j o narių 
prielankumą. Valdyboj yra 
sekanti asmenįs: B, Butkus, 
pirm., St. Stanevičia, pag.,
N. Overlingas, prot. rašt., 
A. Kasparavičia, išdo rašt.,
K. P. Sirus, išdin., P. Nar- 
kevičia ir V. Šimkevičia, iš
do globėjai, Iz. Brazauskis, 
knmgius, J. Miekeliunas ir 
A. Pilipaitis, maršalkos. 
“Katalikas” vienbalsiai pa
likta už organą. Tai reiškia, 
kad dr-jos nariai mato iš or
gano naudą. Ir kaip kitaip 
gali but. Už $1.00 lanko mus 
ištisus metus didžiausias ir 
geriausias lietuvių laikraš
tis, kur telpa mus valdybos 
adresai. Mes randame, kad 
dr-jai ir nariams labai nau
dinga turėti “Kataliką” už 

b* kitoms 
n. už or-

H^ną. Pataria: 
(Tryjoms paimti 
ganą. . ->

Valkatų darbeliai.
Įvairiose miesto dalyse 

žmonės nukenčia nemažai 
nuo visokių vagilių ir šiaip 
pašlemėkų. Netrūksta jų ir 
lietuvių apgyventose vieto
se. Čia jų yra gal dar dau
giau, negu kur kitur. Jie 
nėra, dievai žino, iš kur a- 
tėję bet tie patįs suniekėję 
lietuviai. Tokių bomelių 
darbeliai kartais gan skau
dus esti.

Gruodžio 22 d. ant Town 
of Lake, 4605 Paulina gat. 
liko apvogtas Stanislovas 
Beinaris. Iš ryto atsikėlęs, 
jis pamatė viename savo 
kambaryj didelę betvarkę. 
Dasiprotėjo, kame dalykas. 
Pckratinėję daiktus pama
tė, kad visų brangesniųjų 
daiktų nesama. Beinariui 
nuostolių padaryta už $300. 
Vagiliai inlindę kambarin 
per langą. Taigi reikia but 
atsargiems ir neduoti nedo
rėliams pasipelnyti ir save 
nuskriausti. Nelaikyti na
mie pinigų. Nepirkti bran
gių daiktų, brangių žiedų, 
branzalietų, laikrodėlių. 
Jais tik viliojame vagilius.

R. 
“Katalike” garsinties už

simoka.
New City Savings Bank 

laiko “Kataliką” už gerą 
laikraštį garsinties. Minėta 
įstaiga nesenai buvo pagar
sinusi ant pardavimo kelia- 
tą namų. Iš vieno karto ap
garsinimo namai liko par
duoti. Tai liudija, kad “Ka
talike” garsinties verta. 
r Ne vien (įeito “Katalike” 
verta garsiOes, kad jis tu
ri labai daug skaitytojų, 
bet ypač dėlto, kad to laik-

jraščio skaitytojai yra žmo
nės, kuriems rupi tikras gy
venimas, kuriems rupi in
gyti nuosavybės, patogus 
namai, užsidėti geras biz
nis. Suprantamas daiktas, 
kad laikraštis, kurs prasi
platinęs tarp driskių, pa
baldų, netaupių žmonių, 
netinka apsigarsinimams. 
“Katalikas” turi gerus, 
taupius, rūpestingus skaity
tojus.

R.

Tveriasi nauja parapija.
Ant Town of Lake susi

darė komitetas tverti naują 
parapiją ties 44 g. ir Wes
tern avė. Jau apipirkta 19 
lotų žemės. Tuoj po Naujų 
Metų rengiama fėrai naudai 
naujos parapijos. Fėrai at
siliks Bierzynskio salėj. Vy
riausi komitetninkai yra: 
pp. St. Anučauskis, P. Pili- 
tauskis ir A. Žemaitis. Dva
siškas vadovas yra kun. 
Briška.

Ant Town of Lake bene 
tik bus didžiausia Chicagos 
lietuvių kolionija. Ten jie 
gana plačiai pasklidę ir sun
koku prigulėti prie vienos 
parapijos. Taigi sumanyta 
sutverti nauja parapija.

P.

Moksleivių parengtas va
karas, te Gruodžio 27 d. Jukmaus 

atsiliko. vaka
ras. parengtas 1 kuopos L.
M. Sus-mo Amerikoje. Pir
miausia du kartu paskam
bino pianu p-lė Hali. Paskui 
jos sesuo dainavo solo. Po 
to kalbėjo p. D. Pratapas, 
studentas agrikultūros, lan
kantis Wisconsin universi
tetą. Kalba buvo rimta, 
žmonėms suprantama ir la
bai gerai pritaikinta. Kal
bėjo apie kasdieninius gy
vuosius dalykus. Pradėjo 
nuo valgio. Nurodė, kaip 
blogai pagamintas valgis 
veda ne tik prie visokių ne
galių, bet taipgi dar veda 
prie girtuoklystės. Ragino 
moteris pasimokinti geriau 
gaminti valgius ir taipgi ga
minti įvairius, o ne vien 
mėsa maitinti šeimyną. Pa
tarė vaikinams nevesti mer
ginų, kurios nemoka valgių 
gaminti. Nurodė, kaip ap
sukresnės, sumanesnės šei
mininkės galėtų pamokyti 
savo liurbesnigsias sesutes, 
rengdamos valgių parodas. 
Toliau gerai pakalbėjo apie 
gerą vaikų auklėjimą. La
bai tinkamai ir teisingai 
priminė, kad ne visi mus 
tautiečiai pajėgia išleisti i 
mokslus savo vaikus, užtat 
veik visi galį inkvėpti pra 
kilnumą ir meilę prie mok
slo; o tokie vaikai paskui 
niekam negelbint, patįs už 
sidirbdaini, išeina augštus 
mokslus. Visa Pratapo pra
kalba buvo labai gera. Jis 
pažįsta žmones ir žino, ką 
jiems patarti.

Apart prakalbos buvo re
feratas, monologas ir dar 
kita trumpa kalba.

Po programui Sarpaliaus 
muzikai grojant, buvo šo
kiai.

Blaivininkas.

; I

“Šviesos” dr-jos balius.
Pereitą nedėlią lietuviai, 

apsigyvenusieji ties State 
ir 57 gatvėmis, turėjo pro
gą pasilinksminti “Švie
sos” dr-jos parengtame ba
liuj. Atsilankė pusėtinas bū
relis lietuvių ir gražiai 
linksminosi. Dr-jon priguli 
veiklių vyrų, kurie rūpinasi 
vietos lietuvių reikalais.

Mirtų vainiko pokylis.
“Garsus Vardas Lietu

vaičių” dr-ja rengia labai 
indomią pramogėle, kurią 
pavadino Mirtų Vainiko Po
kylis. Rengėjos rūpinasi 
viską sutaisyti kuogeriau- 
sia ir todėl kiekvienam ve- 
lytina atsilankyti. Atsibus 
Alijošiaus salėj, nedėlioj, 
sausio 4 d., prasidės 5 v. v.

Šv. Juozapo L. M. dr-jos 
susirinkimas.

Šv. Juozapo L. M. dr-ja 
ant Town of Lake laikė sa
vo priešmetinį susirinkimą 
nedėlioj, gruodžio 28 d., šv. 
Kryžiaus parap. salėj. Nu
tarta palikti ateinantiems 
1914 metams senąją valdy
bą, išskiriant kningių J. 
Vokišką, kurs del nekuriu 
priežasčių atsisakė toliau 
būti. Todėl jo vieton išrink
ta J. Letuk žinomas ci- 

iŠG as. Nutarta 
^Kataliką” .Jikti dr-jos 
organu, lai jis organuos 
mums ketvirtus metus. Dr- 
ja taipgi išreiškia džiaugs
mą del “Kataliko” padidi
nimo ir linki jam kuoge- 
riausios kloties.

J. J. Polekas.

Kanklių balius.
Subatos vakare, gruodžio 

27 d. Slavia svetainėje, prie 
47 ir Wineester gatvių Švie
sos Žvaigždės dr-ja ant 
Town of Lake surengė kau
kių balių. Žmonių buvo pri
sirinkę gana daug, nepai
sant ant bedarbės. Prisiar
tinus dvyliktai valandai bu
vo dalinama dovanos. Pir
mą dovaną gavo vyrų gru- 
pa Bakų Rožių Pasilinks
minimo Kliubo, antrą dova
ną gavo antroji dalis to pa
ties Kliubo, matyt, jog ši
tas Kliubas turi daug narių, 
kad galėjo sutaisyti du di
deliu buriu. Pirmą dovaną, 
paskirtą moterių grupai, ga
vo mergaitės nuo Town of 
Lake; grupa susidėjo iš 9 
mergaičių su tam tikra Vė
luva. Antrą dovaną gavo 
mergaitės nuo Bridgeport* 
Tš pavienių pirmąją dovaną 
gavo Juozapas Goštautas, o 
mergaičių pavienę dovaną 
gavo Ona Berk. Šokiai trau
kėsi iki vėlyvam laikui; tik 
labai papeiktina, kad sve
tainės komitetai netkreipė 
domos į nemandagiai šo
kančias poras, kurios krai
pėsi, kai]) tik joms patiko.

Rakieta.

Visiems savo kostume- 
riams linki laimingiausių 
naujų 1914 metų

M. J. TANANEVIČIO 
BANKA,

670 W. 18th st. ,Chicago.

šykštus majoras.
Pereitą utaminką majo

rui Harrison einant Į mies
to ramus, išgirdo sakant: 
“Mayor Harrison”. Atsisu
kęs pamatė tikriausią bu
mą. Tasai paprašė majoro 
dešimtuko sakydamas, kad 
jis visuomet už jį balsavęs. 
Majoras, vienok, neteikęs 
suteikti prašamojo dalykė-

Young vėl savo vietoj.
Kaip žinoma, apie tris 

savaitės atgal Chicagos mo
kyklų superintendentė p-ni 
E. F. Young buvo prašalinta 
iš vietos balsavimu švieti
mo komiteto. ' Kadangi ta 
moteris yra labai atsižymė
jusi savo profesijoj visoj 
Amerikoj, tai del jos praša- 
liniino kilo truksimu ir pro
testai. v et buvo balsavimai 
ir ji liko išrinkta.

Įstatymai prieš stebuklingų 
daktarų ir kitų apgavikų 

apgarsinimus.
Pereitą panedėlį miesto 

taryba vienbalsiai perleido 
aldermano Nance įnešimą 
išleisti Įstatymą prieš apga- 
vingus apgarsinimus. Ma
joras pasirašysiąs po tuo 
įstatymu. To Įstatymo Įkū
nijimą paskubino laikraščio | 
“Tribune” iškėlimas aikš^j 
tėn stebuklingų daktaru 
darbelių. Už apgaviima® 
apga rsinimus bus 
ina nuo $25 iki $200. Bus 1 
baudžiami ne vien už ste- 1 
buklingų daktarų apgarsi- į 
irimus, bet ir visų vertelgų. 
Įstatymas ineis į galę bėgyj 
kokių trijų savaičių. Žino
ma, apgavikai yra apsukrus 
ir neretai moka apeiti įsta
tymus, bet visgi jiems bus 
nemažas smūgis.

Perlėkė Alpas. Lakūnas 
Oscar Bider, šveicaras, to
mis dienomis aeroplanu per- . 
lėkęs Alpų kalnus.

Didis skausmas.
P. F. J. Kuban iš 

Worth, Texas, baisiai 
tėjęs sprendžiant iš jo

ken- ‘ 
laiš- i 

ko. Jis sako: “Aš kentėjau 
skilvio skaudėjimą ir kartu 
sopėjo man galvą tai]), kad | 
kartais tiesiog nebuvo pa
kenčiama. Toko man susi
tikti su prieteliu p. J. J. 
Staugei ir jis patarė man 
pavartoti Triner’s Ameri
can Elixir of Bitter Wine. 
Keliatas butelių suteikė j 
man palengvinimą ir trinu- ’ 
pu laiku aš visai stojau i 
sveiku. Visuomet prisilai- J 
kyšiu to vaisto šeimynoj ir I 
vartosiu jį prie pirmos ne^^J 
galės. F. J. Kuban, 2225 NjH| 
Main st., Fort Worth, Te-W« 
xas”. American Elixir of w 
Bitter Wine visuomet su- 1 
teikia greitą palengvinimą 
skilvio, kepenų ir vidurių I 
negalėse, nes jis išvalo ku- I 
na ir sustiprina jį. Aptieko^fl 
se. Jos. Triner, 1833-39 SdO 
Ashland avė., Chicago, 111.^ 
Lumbago, išnarinimus, reu- I 
matinės ir neuralginės ne- I 
gį^lės prašalinimui vartok I 
Trinor’s Liniment^ 

(Advt.A
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PASITAISĖ.
(Kalėdų vaizdelis).

Kaliošų fabriko darbinin
kas Jokūbas Perkelis, kurs 
Rygoje gyveno jau ilgus 
metus, buvo vienas iš tokių 
žmonių, kurs fabrike dirbo 
kaip jautis, o iš fabriko iš
ėjęs degtinėlę gėrė kaip 
“veršelis putrų”. Patsai 
fabriko “meisteris” Janis 
Bcrzienieks jam nekartų sa
kydavo: — Jokūbai, kad tu 
taip degtinę negertum, se
nai jau tave butų pakėlę į 
“meisterius”, o kad ne ta
vo darbštumas ir sumanin- 
gumas, mes tave jau senai 
būtumėme iš fabriko pragi
nę šuniems šėko pjauti...

Jokūbas tarsi nusiminęs 
atsakydavo:

— Ja, ja, pone “meister”: 
rasit kuomet nors ateis to
kia valanda, kad tų prakeik
tąją degtinę šalin numosiu! 

.«■ — No, žiūrėk. . ■ va

landa kuogreičiau u itų! 
užbaigdavo meisteris kalbų.

■ Artinosi jau Kalėdos, 
r Fabriko darbininkas pirm

keliatą dienų prieš Kalėdas 
užmoka algas, kad turėjus 
pinigų “šventėms”. Perke- 
lienė savo vyro silpnumų ži
nodama visados ėjo algos 
atsiimti į fabriko kontorų 
drauge su savo vyru, kurs 

i į kningas kur ten pasirašy- 
1 davo, kad alga priėmė, o 

moterėlė pinigus pagriebda
vo į savo rankeles. O kų da- 

L rysi? Vyrelis toks silpnas, 
k kad pinigus patsai paėmęs 
įį|gali pragerti, o per “šven- 
■ es” visiems reikės juodai

' Bįjįįkauti.
■' Perkelienė už tuos pini-
■ gus Kučioms nusipirko žu-
■ vies, silkių, kruopų, žirnių, 
v o Kalėdoms mėsos — kiau- 
r lienos. jautienos, duonos ke

palą ir kitų mažmožių. Per-
I kelienė nuo pat rytmečio 

jau bruzdėjo virtuvėje: vi- 
č rė-kepė žuvį, silkes, kokių 
j tai baltą košę su razinko- 
I mis, paskui išvirė kruopas 

su žirniais vis galvodama 
kuodaugiausiai valgių pa
taisyti. Paskui išvalė-išmaz- 
gojo kambarį, išprausė-iššu
kavo savo vaikus ir vaka
rop, kaip pradėjo temti, vi

3 CROWD SŪRINĮ ABOUND BUILDING

įa Calumet, Mich., kur ištiko baisi nelaimė ku-
B. čių 'vakare. •

sus valgius iš virtuvės su
nešė kambarin ir padėjo ant 
stalo, balta staltiese apties
to. Abudu Perkeliai išsi- 
prausę ir išeiginiais rubais 
apsivilkę drauge su savo 
vaikučiais susėdo prie stalo 
valgyti. Jų veidai buvo 
linksmi ir šviesus; vaikučiai 
žiūrėdami į valgius net sei
les iš burnos varvino, kaip 
gardu jiems bus valgyti. 
Perkelienė visupirmu nuo 
stalo paėmė “aplotkelį”, 
šmotelį pati atlaužė, davė 
vyrui laužti ir visiems vai
kams liepė laužti.

— Kada aš prie ponų tar
navau už kambarinę, tarė 
Perkelienė, tai visi ponai 
Kūčių vakare susirinkę prie 
valgomojo stalo ir laužda
mi “aplotkelį” sveikinosi, 
vienas kitam viso labo ve
lydami, o paskui poni man 
išaiškino, kad tas “aplotke- 
lis” esąs Dievo ir artimo 
meilės ženklas, kurį žmogus 
valgydamas prižada vienas 
kitą krikščioniškai mylėti 
ir vienas kitam gerai dary
ti. Joknbai! mudu laužda
mi! tą “aplotkelį” taippat 
prižadėkime vienas antrą 
mylėti ir nekados nėbar- 
ties...

Jokūbas su savo pačia 
daugiausiai susibardavo del 
jo girtuoklystės. Pati jam 
nekartą išmėtiriėdavo jo 
girtuoklystę, o jis už “pa
mokslus” pačią ne tiktai 
žodžiu sutrenkdavo, bet 
kartais pagalį pagriebęs ge
rokai apdaužydavo, labiau
siai girtas būdamas. Ta pa
čios kalba apie tą, kąd jie 
“nebartus ir nepym^^bi’ 
buvo Jiau, tarsi, įžanga į tą 
“pamokslą”, kaip vyras sa
kydavo, kad jis degtinės ne
gertų. Ir tą pačios mintį 
Jokūbas gerai suprazdamas 
nebedavė jai užbaigti “pa
mokslą” sakyti ir pats at
siliepė.

— Ką čia barties, ką čia 
pykties! manau degtinės vi
sai nebegerti, matau, kad 
ji vodija mano sveikatai 
ir... kišenini!...

Pati pažiurėjo į vyrą ir 
nustebusi tarė:

— Jokūbai, ar tu ištiesų 
šneki, ar juokus darai?

— Ištiesų sakau, kad dau

giau tos “prakeiktosios” 
nebegersiu!

Motere galva palingavo ir 
tarė:

— Duok Dieve, Jokūbai, 
tavo prižadus išlaikyti kuo- 
ilgiausiai!

— Manau su Dievo pagel- 
ba išlaikyti! drąsiai atsakė 
vyras.

Valandą valgė kūčių visi 
tylėdami. Moteris vis dar 
netikėjo vyro žodžiams ir 
galvojo viena pati, bene jis 
tiktai taip sau monijasi ir 
ją tuščiais prižadais džiugi
na. Bet vyras ištiesų manė 
liauties degtinę gėręs ir su
valgęs žuvį atsiliepė:

— Kiek aš per tą pra
keiktąją degtinę-smarvę tu
rėjau ir turiu nuostolių, tai 
neduok Dieve! Patsai 
“meisteris”, Janis Berze- 
nieks man į akis sakė, kad 
aš bučiau negirtuokliavęs, 
tai senai mane butų į 
“meisterius” pakėlę. Oo! 
“meisteriu” būti tai ne juo
kai, kitas uždarbis ir kitas 
gyvenimas! Juk “meiste
ris” ima į mėnesį vien al
gos į 150 rublių, o dar do
vanas gauna Kalėdoms, Ve
lykoms ir kitoms šventėms. 
Juk tai ne juokai! Antra 
vėl, juk jau priaugo vaiku
čiai: Juozukui per Tris Ka
ralius sukaks 10 metų, Ele- 
nikei ant šv. Juozapo 12 
imtų, laikas jau leisti į mo
kyklų. O čia vis reikės pini
gų: dykai tau niekas mok
slo neduos, o be mokslo 
žmogus esi aklas ir kvai
las. ..

Jokūbo moteris klausėsi 
tos vyro kalbos, galvą lin
gavo jr iš jo^jįkių' 
skruostus ašarc T^ėgo.

Valandėlę visi tylėdami 
valgė košę su razinkomis, o 
Jokūbas savo kalbą tolyn 
traukė:

— Gana, jau gana! kiek 
pinigų be reikalo ant degti
nės praleidau, tai ir suskai
tyti nebegalėčiau, o kad kas 
visus tuos pinigus, kuriuos 
į degtinę išmainiau, man 
sugrąžintų, tai bučiau labai 
turtingas...

Jokūbas vėl nutilo ir visi 
tylėdami valgė kruopas su 
žirniais.

— Aš nekados negersiu 
degtinės! atsiliepė sūnūs 
Juozukas, valgydamas kruo
pas su žirniais.

Tėvas pasižiurėjo į vai
ką ir abudu prasijuokė.

— Juozuk, ar tu bandei 
kada gerti degtinę? klausė 
tėvas.

— Aš vieną — kaltą gė
liau degtinę, ai kaip negal- 
di! vis šnekėjo vaikelis 
švelpdamas ir į tėvus žiūrė
damas.

Tėvai nusijuokė, o mažoji 
mergytė tarė:

— Juozuk, tu negelk deg
tinės, tu paliksi giltuoklis!

Pavalgius kučias Perke
lienė nuvalė stalą, o patsai 
Jokūbas, pasisodinęs vai
kus prie pečiaus, užgiedojo 
jiems pritariant “Sveikas 
Jėzau, mažiausias, Kūdikė
li brangiausias”! Ta gies
melė vaikučiams labai pati
ko ir jie savo plonais balse
liais šaukė iš visos gerklės. 
Paskui Perkelienė atsinešė 
senas kantičkas ir dar ke
liatą “bernelių” arba kalė
dinių giesmių pagiedojo 
pritariant vyrui ir vaikams. 
Šiek-tiek dar pavakaroję, 
pasišnekėję apie savo kas

dieninius reikalus, visi nu
ėjo gultų.

*
* *

Anksti rytmetį Jokūbas 
atsikėlęs išėjo bažnyčion 
ant “bernelių Mišių”. Nors 
buvo dar ankstybas laikas, 
bet bažnyčia buvo jau pil
na žmonių. Buvo pirma Ka
lėdų diena. Kunigai laikė 
kiekvienas po trejas mišias. 
Giesmininkai giedojo rožan
čių ir dievobaimingas gies
mes. Jokūbas bažnyčioje 
atsiklaupęs dievobaimingai 
meldėsi ir nei juste-nepa- 
juto, kaip atėjo dešimta va
landa, kada tai į sakyklą 
įlipo jaunas kunigėlis pa
mokslo sakytų. O sakė jis 
apie užgimimą Kūdikėlio 
Kristaus ant šio svieto, o 
paskui išaiškino, kaip tas 
Kristus arba Jo mokslas tu
ri užgimti kiekvieno žmo
gaus širdyje arba dūšioje. 
Išrodė, kad Kristus teužge- 
ma tikrai teisingųjų, tikin
čiųjų ir dievobaimingųjų 
širdyse, kad Kristus palai
dūnų, girtuoklių, vagių ir 
artimo skriaudikų širdyse 
neužgema dėlto, kad jų šir
dys yra užnuodytos nusidė
jimo nuodais. Jokūbas Per
kelis klausėsi to pamokslo 
su atida ir dėjosi širdin, 
patsai savęs klauzdamas: 
ar jo širdyje Kristus gal už
gimti, ar ne? Teisybė, jis 
nebuvo nei vagis, nei arti
mo skriaudikas, bet buvo 
didelis girtuoklis, o si! gir
tuoklyste drauge eina ir pa
leistuvystė, kaip dvi seserįs 
paskui viena antrą.
Kristu^W širdyje negSJB 
užghiJBBas.daryti ? Keikia 
Javo širdį arb'a dūšią atnau
jinti arba apvalyti nuo tų 
nusidėjimo purvų metavo- 
nėje ir maldoje: Ir Jokūbas 
čia-pat bažnyčioje krito ant 
kelių ir karštai meldė -i. da
rydamas prižadus pasitai
syti iš savo nusidėjimų, la
biausiai iš girtuoklystės, 
kurioje jis per ilgą laiką ge
do ir puvo kaip rąstas į 
pelkę įmestas. Buvo jau vė
lus laikas, kadi Jokūbas 
prisimeldęs ir tvirtai prisi
žadėjęs degtinės nebegerti, 
išėjo iš bažnyčios laukan į 
gatvę. Žmonių, išėjusių iš 
bažnyčios, gatvėje kaip ir 
nebebuvo, tiktai vienas vai- 
kinas-pardavinėtojas ] ietu- 
viškų laikraščių su krepšiu 
dar stovėjo prie sienos pri
siglaudęs, siūlydamas kiek
vienam iš bažnyčios išėju
siam laikraštį pirkti. Jokū
bas priėjęs prie vaikino už 
3 kapeikas nupirko “ Rygos 
Garsą” ir šalin nuėjo. Eida
mas gatve namon jis jautė 
savo dūšioje tarsi kokią 
lengvenybę, tarsi nuo savo 
širdies butų niįritęs koki 
akmenį, kuris ji ilgą laiką 
užgulęs, laikė. Kada jis pa
grįžo namon, tai jo pati se
nai jo su pietais laukė. Jo
kūbas pietus pavalgęs išsi
ėmė iš kišeniųus laikraštį 
ir atsisėdęs prie stalo ėmė 
skaityti. Bet vos tiktai jis 
keliatą eilių perskaitė, kaip 
kasžin kas su dideliu truks
imi ir riksmu pradėjo iš lau
ko pusės į duris belsti. Jo
kūbas atsikėlė nuo stalo ir 
ėjo pažiūrėti, kas ten baldo
si. Vos tiktai jis atsklendė 
duris, tuojau pamatė ir pa
žino savo “draggus”, fabri
ko darbiniuos, Antaną 
Pleksnį, Jurgi i Menkę ir 
Mykolą Vėžį. į

— Aaa! “čort vozini”! 
“niek ei djabli bierze”! pa- 
nie Jakubie, atėjome tavęs 
pasveikinti su linksmomis 
Kalėdų šventėmis! Visi 
draugai, nuo kurių burnos 
degtine dvokė, sveikino Jo
kūbų rankas jam ištiezda- 
mi.

Bežiūrint visi draugai ir 
sumarmėjo Jokūbo kamba
rin, kurs tuojau degtine pa- 
smirdo.

— Ooo! šventės, tai šven
tės, panie Jakubie, “niek ei 
djabla bierze”, kad žmogus 
negali per šventes pasilink
sminti, tai nė jokios “šven
tės”! visupirmu prabilo An
tanas Pleksnys. jau gerokai 
degtinės įkaušęs.

— Aaa! “čort vozmi!” 
per šventes reikia išgerti, 
pritarė Jurgis Menkė ir už
kimusiu balsu ėmė dainuoti: 
“ak tu miela degtinėle, visų 
vargšų linksmybėle!”

— Tpfiu! nuspjovė Myko
las Vėžys, ištraukė iš kiše- 
niaus degtinės butelį, padė
jo ant stalo ir, atsikreipęs 
į šeimininką, tarė: Jokūbai, 
duok stiklelį ir užkandos, 
išgersime, visi po butelį 
“pundysime!”

— “Molodiec!” pagyrė 
Pleksnys ir Menkė savo 
draugų Vėžį.

Jokūbas į savo “drau
gus”, su kuriais kitų kartų 
mėgo šauniai išgerti, dabar 
žiurėjo iš tolo ir šypsojosi: 
jie jam dabar išrodė tokie 
juokingi ir priešingi, kad 
jis nuo jų norėjo šalin bėgti.

— Na, Jokūbai, duok 
stiklelį ir užkandos! paan- 
l^no Vėžys į šeimininką 
|W^įpęs,:.

— Aaa! “čort vozmi”, Jo
kūbai, o kur tavo “szanow- 
iia” moterėlė, juk kitų kar
ta pas Srolkę visi drauge 
mėgome šauniai išgerti. 
Via ? paklausė Jurgis Men

kė.
O Perkelienė, kaip pama

tė ateinant vyro “draugus”, 
per virtuvę išspruko ant 
gatves ir nuėjo pas savo 
kaimynus. Jokūbas sėdėjo 
prie pečiaus ir vienas pats 
galvojo, kaip čia nusikra
čius nuo tos “linksmos kom
panijos”.

— Atsiprašau, draugai! 
tarė Jokūbas tarsi susigėdęs, 
•iš jau prisižadėjau degtinės 
visai nebegerti ir kitus deg
tine nebevaišinti...

— Ar pašėlai, Jokūbai, 
“čort vozmi”, “niek ei 
d j abi bierz”, tu degtinės 
uebegersi ? visi draugai vie
nu balsu sušuko.

— Prisižadėjau nebegerti 
ir kitus nebevaišinti...

•—Urrra! Jokūbas blaivi
ninkas! visi draugai supuo
lė ir Jokūbų augštyn pakė
lė kvatodami.

— Draugai, tarė Jokūbas 
rimtai, juokas juoku, atsi
prašau, kad aš prižadėjau 
degtinės nebegerti ir nebe
gersiu, o kokios priežastįs 
mane prie to privertė, tai 
aš jums kitų kartų apie tai 
pasakysiu.

— Ar tu iš proto išėjai, 
Jokūbai? “niek ei djable 
bierze!” bene pati tau įkal
bėjo degtinės nebegerti? 
kalbėjo Pleksnys, pečius 
trankydamas.

— Ai, ai, ai, Jokūbai! 
duok stiklelį, išgersime “po 
burnelę”, vis šnekėjo Vė
žys.

— Jokūbai, bįik vyras, 
čort vozmi”, \įuk per 

“ šventes” reikia išgerti! 
bambėjo prie stalo -atsisė
dęs Menkė, vis į degtinės 
butelį žiūrėdamas.

Jokūbas sėdėjo prie pe
čiaus ir vis galvojo kaip 
čia nuo jų nusikračius. Pra
dėti kalbų su girtuokliais 
apie tų, kad degtinę žmogui 
gerti yra vodinga ir nesvei
ka, butų vien tiek, kų žir
nius į sienų berti. Jokūbas 
atsikėlė nuo suolo ir tylėda
mas išėjo į virtuvę ir užsi
rakino. O jo “draugai” pa
likę kambaryje vieni patįs, 
blevyzgojo, šaukė, rėkė, šu
nų balsais staugė.

Jurgis Menkė paėmė nuo 
stalo degtinės butelį, dunk
sterėjo su kumščia į jos 
dugnų ir korka išlėkė, pas
kui įsikišo butelio kaklelį 
į savo gerklę ir beveik pusę 
butelio ištuštino. Paskui bu
telį padavė “draugui” Plek- 
sniui, kurs kaklelį įsikišęs 
į savo gerklę vėl patuštino. 
Ant galo butelį padavė Vė
žiui, kurs, pažiūrėjęs į bute
lio dugnų ir pamatęs, kad 
jam degtinės mažai beliko, 
drėbė butelį į žemę ir su 
kumščia Menkini drožė į 
žandų. Menkė nepaliko kal
tas ir su kumščia Vėžiui at
sakė į žandų. Pleksnys įsiki
šo į jų tarpų ir gavo į žan
dų po kumščia nuo Menkės 
ir nuo Vėžio. Pakilo kam
baryje baisiausias klegesys 
ir visi trįs besimušdami 
kaip šunų gauja iš kambario 
išbėgo laukan. Tuo tarpu 
Jokūbas išėjo iš virtuvės, ir

Bell JHL ) 1 System

Kad geidaus butų girdėti kalbant telefonu, kal
bėk tiesiai į triubelę aiškiu balsu. Kada kal

bėtojas atsuka veidų nuo klausytojo, jis sumažina 
progų būti suprastu. Tas pat atsitinka, kad kas 
kalba per viršų ar prošalį nuo telefono balso pa
imtinos.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100
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Dykai!
2 Lotai. 

Jums kaipo naujų metų Dovana
Mieli viengenčiai! Ar dar vis mokate rondą 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 
randos.

Atsiųskite teisingą išrišimą kuogrUčiausia, o gausite nuo musų 
pilnas informacijas, kaip tapti savininku 2 lotų netoli New Yorko, 
fabrikų mieste, kur reikia žmonių visokiai pramonei, kaip darban taip 
biznin.

Vienutinė proga jums 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 M
132 Massau St. 11

ept. C.
tay York, N. Y

girtuokliams laukan išbė
gus besimušant, tuojau už
rakino kambario duris ir to- 
kiuo budu nusikratė nuo 
girtuoklių. Taip “šventino” 
Kalėdų* šventę Jokūbo drau
gai, Pleksnys, Menkė ir Vė
žys. Tos pasigėrusių “drau
gų” muštynės parodė Jokū
bui dar kartų kaip tai ne
gerai yra girtuokliauti ir 
pažadino jį dar kartų lai- 
kyties blaivybės.

*
Praslinko jau lygiai du 

metu, kaip Jokūbas prisiža
dėjo degtinės nebegerti ir 
jo gyvenime įvyko didelės 
permainos. Visupirmu jis 
įsirašė į Katalikų blaivy
bės draugijų. Kaip pirmiaus 
jis stropiai lankė smukles 
ir girtuoklių susirinkimus, 
taip dabar, virtęs blaivinin
ku, stropiai lankė blaivybės 
draugijos susirinkimus, 
skaitė lietuviškus laikraš
čius ir kningeles. Per tuo
du metu jis jau gerokai 
apsišvietė ir suprato lietu
vio ir žmogaus pareigas. O 
fabriko užvaizdą, matyda
mas, kad Jokūbas pasitai
sė, pakėlė jį į “meisterius” 
ir algų padidino. Jokūbas, 
turėdamas daugiau pinigų, 
savo vaikus įdėjo į gimnazi
jų ir žada juos išvaryti per 
visų gimnazijos mokslų, o 
paskui, sako, kuomi norės, 
tuom galės būti. Kas žino, 
ar daug tokių Jokūbų tarp 
girtuoklių atsirastų?

, Dėdė Antanazas.

į Dykai!
1 2 Lotai.
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|Zuvo 72 asmeniu.
Rytuose viesulą pridarė daug bėdų. 

Pranašystė 1914 metams.
Prezidento dovanos bėduoliams.

Sumindžiota vaikelių ir mo
terių arti 72.

Calumet, Mich. Nepapras
tai baisi čia nelaime ištiko 
Kūčių vakare. Kaip žinoma, 
jau penktas mėnuo kaip tę
siasi vario kasėjų straikas. 
Straiku vadovauja Western 
Federation of Miners, čia 
buvo iš tos organizacijos 
prezidentas Moyers. Kalė
doms artinanties čionykštė 
Citizens Alliance sumanė 
surengti Kūčių vakare eg
lelę ir sukviesti darbininkų 
vaikelius su motinomis. Eg
lelė buvo išrengta italų sa
lėj ir Kūčių vakare apie 700 
žmonių susirinko; daugiau
sia tarp jų buvo maži vai
keliai. Programui gražiai 
einant, netikėtai sušukta — 
“gaisras”. Kas gyvas puolė 
prie durių. Užsikimšo duris 
ir praėjimai. Didieji nieko 
nežiūrėdami grūmėsi ir min
džiojo kojomis mažučius ii 
moteris. Subėgo daug poli- 
ciantų ir gaisrininkų. Ne
trukus išsiaiškino, kad jo
kio gaisro nėra. Bet tuomet 
jau žmonių eilės gulėjo vie
na ant kitos. Lavonų su
skaityta 72. Tarp jų dau
giausia maži vaikai.

Yra keliatas paskalų apie 
tai, kas sušukęs “gaisras”. 
Vieni sako, kad iš apačios, 
'fš'šaitano atėjęs prastai ap; 
sirėdęs, su juoda barzda 
žmogus ir tarpduryj sušu
kęs “gaisras”. Viena mote
ris norėjus jį sulaikyti, bet 
jis ištruko ir dingo. Iš jc 
burnos labai dvokę svaigi
nanti gėrimai. Policija ban
do sugauti tų padūkėlį. Ki 
ti sako, kad viduj buvę su
šukta “gaisras”. Viena mo
teris tvirtina, kad eglelėj 
plykstelėjus šviesa ir vie
nas negarsiai sušukęs 
“gaisras”; Kitas sušukęs 
garsiau ir tas pagimdęs su
mišimą. Vienok labiau tiki
ma, kad iš tarpdurio buvę 
pakeltas sumišimas. Vakare 
rengėjai buvo pasirūpinę 
saugumu ir jokios žvakelės 
nekabino ant eglelės. Vis? 
ji buvo nušviesta elektriką 
Tikrų žinių nesant, galime 
daryti visokių daleidimų 
kas link sumišimo priežas
ties. Straikininkų vadovas 
Moyers pasakė, kad iš jų 
pusės nėra jokios intrigos ii 
metė nužiūrėjimą į Citi
zens’ Alliance, kuri tą va 
karą surengė. Pastaroji or
ganizacija atmetė nepama
tuotą prikišimą ir atsisakė 
ir kalbėti apie tai.

To viso nuotikio turbūt 
bus nuodugnus tyrinėjimas 
Tas gal ir straiko užbaigi
mą pagreitįs.

Ištikus nelaimei, miestas 
ėmė rinkti aukas palaidoji
mui lavonų ir suteikimui 
pašelpos nukentėjusioms 
šeimynoms. Tuoj buvo su
mesta $25.000. Moyers, vie
nok, pasakė, kad pati Wes
tern Federation of Miners 
laidos lavonus ir aprupįs 
šeimynas. Pasakyta, ka^jį 
nepriimtų straikininka^B 
kų iš Citizens’ Allia^rifl >

vo atsilankyta keliose šei
mynose ir ištikro visur at
sisakė priimti aukas. Del 
tokio Moyers’o padavadiji- 
mo jam liepta pasitraukti 
iš miesto. Jis ir išvažiavo 
Chicagon. Jam atvažiavus į 
Hancock, kur turėjo sėsti 
traukinta, buvo užpultas, 
apdaužytas ir pašautas. Ku- 
lipka teko į nugarą. Pribu
vus jam Chicagon, žaizda 
apžiūrėta ir daktarai sako, 
kad, jei nėra kraujas už
nuodytas, pasveiksiąs. Už
puolikai buvę straiklaužiai.

Straikininkų manoma ir 
priparodinėjama, kad ta vi
sa nelaimė buvo darbininkų 
priešų sumanyta.

Kaip ištikro buvo, gal pa
rodys tardymai.

Laidotuvės kankintinių už 
uniją.

Calumet, Mich. Gruodžio 
28 d. buvo laidotuvės žuvu
sių mažučių ir moterių Kū
čių vakare. Iš ryto šešiose 
bažnyčiose atsiliko gedulin
gos pamaldos. Paskui prasi
dėjo kelionė į kapus. Nebu
vo užtektinai vežimų nuvež
ti visus grabus. Todėl kitus 
straikininkai pasikeizdami 
nešė nešte. Pirmiau ėjo 
straikininkai neštai grabus, 
paskui didis choras, suside- 
ląs iš 50 asmenų. Chorą se
kė tūkstančiai straikininkų. 
Šalimis stovėjo minių mi
nios žmonių. Didis choras 
nuolat giedojo. Šen ir ten 
procesijoj buvo girdimi mo
terių kūkčiojimai. Įspūdis 
buvo graudingas ir sujudi- 
lantis. Kiti apsiašaroję bė- 
go namo. Nuo miesto iki 
kapinių yra apie 2 mylios. 
Vienas procesijos galas bu
vo jau kapinėse, o kitas dar 
mieste.

Kapinės yra valdomos 
kalnakasių. Yra padidintos 
į du skyrių — katalikų ir 
visokių sektų protestonų. 
kalnakasių. Yra padalintos 
tos trįs duobės ir į jas sudė
ta 25 karstai. Protestantų 
skyriuj į dvi duobes sudė
ta 28 karstai, šeši palaido
ta šeimynų lotuose. Tie, ku
rių tėvai buvo išvažiavę į 
kitas valstijas uždarbiauti, 
nebus laidojami, kol tėvai 
nesugrįš.

Trumpos prakalbos buvo 
pasakytos įvairiose kalbose. 
Eugene A. McNally, vietos 
ittorney, kalbėjo angliškai. 
Visi kalbėtoja'?, pavadino 
palaidotuosius unijos kan- 
kintiniais. Nes jei kapita
listai butų pripažinę uniją, 
tai straikas jau but pasibai
gęs ir panašaus vakaro ne
būt buvę surengta.

Sniego viesulos rytinėse 
valstijose.

Syracuse, N. Y. Tuoj po 
Kalėdų šiame mieste ir apy
linkėse ėmė siausti viesulą 
su sniegu. Keliai užpustyti, 
sniegas heišbredamas, ke

bliose vietoSj^gatvekariai tu
pėjo sustoti.

Rochester, N. Y. Čia gan

smarkiai siautė viesulą. 
Gatvekariai negalėjo vaikš
čioti. Tūkstančiai darbinin
kų pėsti ėjo darban. Trau
kiniai vėlavęsi. Keliai esą 
užpustyti.

Cleveland, O. Keliatas as
menų liko sužeista, kuomet 
griuvo pašiūrė, kur žmonės 
laukė gatvekario. Pašiūrė 
griuvo, kuomet smarkus vė
jas atūžė. Nei vienas nebu
vo mirtinai sužeistas. Smar
kus vėjas išpyškino kelis 
didžiulius langus didžiųjų 
krautuvių.

New York. East upėj nu
skendo du žmogų, o 10 žmo
nių, kurie buvo ant barkų, 
manoma, žuvo’• del didžios 
viesulos.

Seabright, N. J. Palei At- 
lantiko pakrantes dūko di
dis vėjas. Apie 20 mylių 
nuo šio miesto yra gražus 
vasarnamiai. Visi tie namai 
buvo vėjo suardyti, o kitus 
išsiliejusios bangos iš jūrės 
išgriovė. Keliatas gražių 
viešnamių liko sugriauta. 
70 šeimynų liko be pasto
gės.

Nuostolių New Jersey 
valstijoj pridaryta už $1.- 
000.000.

Philadelphia, Pa. Čia su
šalo du žmogų. Viesulą 
siautė visoj šiaurinėj val
stijos daly j. Nemažai nuo
stolių pridarė.

Oras ir užderėjimas 1914 
metais.

Kansas City, Mo. Vienas 
čia vyras apreiškė spėjimą 
oro ir užderėjimą 1914 me
tams. Sulyg jo manymo ar
šiausioji žiemos dalis paB| 
baigs apie 15 d. sausta^^M 
sausio 15 d. iki hdBBmP 
15 d. turėtų but nepaprasA 
tai šiltas ir sausas oras. 
Vienok planetų ir mėnulio 
supuolimai padarysią orą 
normaliu iki balandžio 1 d. 
Gegužės mėnesis bus vėso
kas ir suvėlįs gražų, pava
sarinį orą. Šalnos gegužės 
3, 13 ir 17 ar 18 dienose ne
kurtose vietose pagadysią 
ankstybus javus ir vaisius. 
Birželis ir liepos m. busią 
vėsesni, negu paprastai. 
Nuo rugpj. 13 iki rugsėjo 
13 d. busią labai karšta. Nuo 
rugsėjo 20 d. iki lapkričio 
7 d. busią vidutiniškai vė
su; maždaug tokia bus iki 
metų pabaigos.

Užderėjimas 1914 m. bu
siąs nesvietiškai gausus.

i
Teisėjas palaikė alkanųjų 

pusę.
San Francisco, Cal. šeši 

vyrai inėjo į gerą vidur- 
miesčio restauraną ir užsi
sakė sau pietus. Pavalgę 
vyrai pasakė, neturį pinigų 
užmokėti ir jei restaurano 
savininkas norįs juosius a- 
reštydinti, tai galįs pašauk
ti policiją. Pašaukta polici
ja. Suareštuota. Ant ryto
jaus visi stojo prieš teisėją. 
Jie pasakė, kad visaip ban
dę gauti darbą ir niekaip 
negalėję. O pinigų visai ne
turį. Teisėjas liepė juos pa
leisti.

Iš teatro pavogė $2.000.
New York. Kalėdų vaka

re Orpheum teatre buvo 
perstatymas. Po perstaty
mo visiems išvaikščiojus ir 
užrakinus teatrą, nulipo nuo 
balkono pasikavoję keturi 
vagiliai surišo sargą ir už
rišo jam burną. Paskui iš

plėšė spintą, pavogė $2.000 
ir dingo. Lauke prie durių 
stovėjo policiantas. '

Prezidentas palinksmino 
bėduolius.

Washington, D. C. Kūčių 
dienoj iš Baltųjų Rūmų 
šimtams bėdinų šeimynų iš- 
važiota visokių daiktų. Pir
miau buvo ištirta pačios 
bėdinosios šeimynos. Kaip 
žinoma, pati Wilsoniene va
žinėjo nekartą su savo duk
terimis po bėduolių kvarta
lus ir sulyg jų nurodymų 
daiktai buvo išvažioti. Du 
milžinišku automobiliu bu
vo prikrautu kurkėmis, 
kumpiais, daržovėmis, vai
siais, riešutais, žaislais ir 
veik visą dieną važinėjo da- 
lindamu daiktus neturtin
gųjų kvartale. Visi Baltųjų 
Rūmų darbininkai, kurių 
skaičius siekia arti 150, ga
vo dovanoms po kurkę 15 
svarų.

Pavakariop prezidentas 
su savo šeimyna išvažiavo į 
Pass Christian, Miss., kur 
praleis šventes ir grįš į sos
tinę sausio 13 d.

Riaušės tarp bedarbių.
Los Angeles, Gal. Kalėdų 

dienoj apie 1.000 bedarbių 
buvo susirinkę ir vienas 
meksikonas Adamvs laikė 
kurstančią prakalbą; Mitin
gą sušaukė blogo vardo or
ganizacija I. W. W. Kuo
met del kurstančios prakal
bos policija norėjo išvaiky
ti susirinkimą, tai iškilo 
riaušės. Į policiją pasipylė 
ąkmenai, plytgaliai, grums- 

(jPHFolicija panSMB^kvėz
dus. Vienas policiffl^^ vy
damas buri taeksikonų ke
lis kartus iššovė ir pataikė 
kalbėtojui Adamesui, kurs 
ir mirė. Leitenantas buvo 
riaušininkų apstotas, par
blokštas, sumindžiotas ir 
gavo pavojingą žaizdą 
sprande, peiliu padarytą. 
Apie 50 riaušininkų suareš
tuota. Riaušininkų didžiu
ma buvę svetimtaučiai.

Monetarinis bilius stojo 
įstatymu.

Washington, D. C. Prieš 
pat Kalėdas perėjo per kon
gresą ir senatą ir patvirti
no savo parašu prezidentas 
Wilson monetarinį bilių. 
Tai svarbiausias žingsnis 
po muito biliaus. Ačių tam 
biliui bankos yra privers
tos padaryti sąjungą ir tu
rėti abelną fondą, kad apsi
saugojus nuo visokių pa
siautai.

Brangiai atsieina čiulpia
moji guma.

New York. Sulyg išskait- 
liavimų Amerikoj išleidžia
ma kasmet čiulpiamąja! gu
mai tiek, kad už tą galima 
but pastatyti tris didžiulius 
karo garlaivius. Tabokai 
kasmet veik tiek pat išlei
džiama. Tai kiek žmonėms 
atsieina blogi papročiai. O 
atsiminti reikia, kad žmo
nės prageria daugiau, negu 
prarūko ir pramaumoja. 
Tik pečius reikia traukyti 
del žmonių kvailumo.

pyragų ir pakvietė Onutės 
krikšto tėvą ir kitus pažįs
tamus. Atėjo Onutės krikš
to tėvas ir padovanojo mer
gaitei auksinį pinigą. Išbė
go Onutė su raudonuoju 
ant gatvės. Gatve ėjo o- 
buolių pardavinėtoja.

— Pažiūrėk, — tarė mer
gaitė, — koks raudonikis!

— Mano obuoliai kar
kas gražesni, — atsakė par
davinėtoja.

— Matau, kad tu išmin
tinga ir gera mergaitė, tai
gi duosiu aš tau už raudo
nąjį didžiausią obuolį.

Nudžiugo Onutė, išsirin
ko didžiausią obuolį ir a- 
tidavė auksinį pinigą par
davinėtoj ai. Pardavinėtoj a 
paslėpė raudonikį, pasiėmė 
pintinę ir nuėjo savo keliu.

O mergaitė parbėgo na
mo ir giriasi tėvams.

— Mama, tėte, pažiūrė
kite, kokį aš obuolį pirkau 
už savo raudonikį!

Motyna supykusi 
neapsiverkė. Tėvas 
jo teisinti Onutę.

— Nepykite ant
mingos mergaitės, — pra
tarė krikšto tėvas, — ji ne- 
taip kalta, kaip jums išro- 
rodo, Dar jai anksti žinoti 
pinigų kainą — obuolys 
jai patiko, tai ir atidavė 
savo raudonikį. Su mumis 
suaugusiais juk kai kada 
taip-pat atsitinka, o ką gi 
kalbėti apie mažąją Onu
tę.

Po pusryčių Onutės krik
što tėvas atsisveikino su 
visais pažįstamaisiais ir i- 
šėjo namo.

Jis buvo garsus tos ą-^ 
pielinkės pirklys, turėjo 
mieste geriausią sankrovą. 
Vakare atėjo pas jį tūla 
mergaitė pirkti kavos ir 
cukraus ir užmokesčiui 
davė raudonikį. Pirklys 
ėmė į rankas auksinį.

— Štai mano senasis
žįstamas, — sako pirklys— 
žinau ir kaip jis tau, pa
kliuvo. Šitas darbas tau 
dovanai nepereis; kitą kar
tą žinosi, kaip nuo vaikų 
imti auksinį pinigą už 
kiekvieną menkniekį.

Pranešė jisai vyresny
bei. Prigavike tapo suim
ta ir pasodinta kalėjimai!.

Mokinys Jon. Maž.
“Š.”
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AUKSINIS PINIGAS.

Mažai Onutei suėjo ly
giai penkerL metai. Tėvelis 
padovanojo Jai naujas dra
panėles. Motynėlė prikepė

JAUNOJI LIETUVA
Mėnesinis mokslo ir literatūros laikraštis, 64 puslapių dy
džio, pradės išleidinėti Chicagoje nuo vasario mėnesio 1914 m.

Gaivinti jaunąją Lietuvos dvasią; Saugoti, 
kad nesentų ir nebūtų sendinama siaurose 
užsikirtimo ir fanatizmo ribose lietuvių 
mintis; Gaminti šviesų laikotarpį musų 
gyvenime ir literatūroje, —

Tai yra “Jaunosios Lietuvos” uždavinys.
Visi jaunieji dvasioje lietuvių rašytojai yra kviečiami bendrabarbiauti 

“Jaunojoj Lietuvoj". Redaguoti “Jaunąją Lietuvą-’ pavesta Kl. Jur
gelioniu i.

“Jaunąją Lietuvą’’ leidžia bendrove, inkorporuota sulig Illinois val
stijos įstatymų. Bendroves prezidentu yra l’r. Kibortas.

“Jaunosios Lietuvos" prenumerata metams $3.00; pusei metų $1.50; 
atskiras numeris — 25c.

Kiekvienam svarbu įsigyti “Jaunąją Lietuvą” nuo pirmojo numerio. 
Tatai siųskite prenumeratos piningus tuojaus.

Adresuokite:“JAUNOJI LIETUVA”
4611 S. PAULINA ST., CHICAGO, ILL.

S Juozas J. Shworles j
J 3318 S. HALSTED ST. /

Užlaikau krautuvę vyrišką aprėdalą, cigarą, cigarėtu, ir \ 
f kitokiu visokią neatbūtinai reikalingą dalyku. Užprašau visus F 
f vietinius ir iš toliau atvažiavusius lietuvius ateiti į mano krau- f 
4 tuvę ir persitikrinti kad mano tavorai yra ir bus geriausiais ir 4 
A pigiausiais. Ypač jauni vyrai, kurie mėgsta dailiai pasirėdyti, i 
i pas mane visados gaus gerą ir dailiu marškinią, naktaizu, skry- a 
\ beliu ir tt. Kiekviena tavora gvar., kad yra toks kaip aš sakiau. \

Labai naudinga kninga
M. Bernatowlcz.

Pajauta, Lizdeika Duktė
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

^Istoriškas romanas
Sulietuvino Jonas Montvila.

Puslapių 468,

*KA&A POPEROS APDARAIS $1.0®
„ AUDEKLO $1-23

Yra tai kninga nepaprastai žingeidi. Pra
dėjęs ją skaityti, skaitytojas negali nuo jos atsi
traukti, kol nepabaigs. Yra tai didelė kninga ir 
visa perdėm indomi. Gabus rašytojas čia pakelia 
praeities paslaptybių uždangą ir rodo gyvenimą 
iir veikimus musų prabočių, kurie gyveno ir veikė 
daug metašimčių, atgal, kuomet Lietuva buvo 
jauna, pilna galybės ir išdidumo. Be išėmimo 
kiekvienas lietuvis bei letuvė turi tą kningą per
skaityti.

Perkupčfams duodame gerą nuošimti.

SiuaSiant pinigus adresuokite)

J. M. Tananevičia,
8249-53 So. Morgan St., CHICAGO, ILL,
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Zigmas Vitkauskas.

Valparaiso Lietuvių Misterija.
Iš lietuvių gyvenimo Chicagoje.

(Tąsa).
Pirmas mokytojas buvo p. Smilgevičius, kuriam ap

linkybes lėmė tik vieną bertainį (12 savaičių) lietuvių 
kalbos mokyti. Jam išvažiavus Chicagon, jo vietą už
ėmė p. B. K. Balutis, dabar antrininkas “Lietuvos” re
daktorius. Kaip pirmajam, taip ir pastarajam nelėmė 
susibėgusios aplinkybės ilgiau pasidarbuoti šioj prakil
nioj srityj. Po dvylikos savaičių pavyzdingo pasidar
bavimo, irgi dūrė užburton Chicagon. Pagalios A. L. 
Juška vedė šiedvi klesi. Nespręsiu, kaip ilgai jis jas 
yedė, nes tai butų nenuoseklumas. Tik pasakysiu, be
rods, mokino apie bertainį vienas, o paskui jam pasky
rė pagelbininką — p. K. M. Lukošių. Juška išguldinė- 
davo augštcsniąją kalbos klesą, o p. Lukošius — žemes
niąją. Šis jųdviejų darbas tęsėsi apie porą-trejetą ber- 
tainių. Ilgainiui pradėjo darbuoties lietuvių kalbos sri
tyje p. V. A. Greičius, kuris išguldinėjo lėkei j i tik tris 
bertainius. Kasžin kokias priežastis, nemalonumus mo
kiniai išrado linkui p. Greičiaus ir pakeitė jį Kaziu Vi- 
diku, dabartiniu “Kovos” redaktoriumi. P-nas Vidi- 
kas užėmė paskirtąją jam vietą ir pradėjo išguldinėti 
lietuvių kalbos lekciji nuo žieminio bertainio, 1908 m. 
ir varė šį svarbų lietuviams darbą iki pusei birželio 
mėnesio, 1910 m. Dabar, pakvietus p. Vidiką užimti 
Tėvynės redakciją, lietuvių kalbos lekciji pradėjo iš- 
guldinėti p. Steponas Biežis, kuris tęsė šį darbą iki pa- 

■ baigai vasarinio bertainio, 1912 metų. Rudenyje, pra- 
f sidėjus naujam mokslo metui, kalbos pamokas vieną 

bertainį išguldinėjo p. A. Linkus. Galop lietuvių kal
bos lekciji tvarko ir veda šio piešinėlio autorius.

“Ir akmuo begulėdamas samanoja” — sako lietu
vių priežodis. Tik išjudink, tankiai jį vartyk, o jau ne
samanos. Ir tai bile koks darbas, jei turi but atsakan
čiai nuveiktas, reikalauja laiko ir pasišventimo. Šios 
kalbos pamokos mažai tegalėjo “samanoti”, tobulintis 
prie tokio tankaus mokytojų keitimo. Tik, galima sa- 

K'kštėlė lietuvių dvasios žydrėjo ir lietuvių kal
dera bailiai klėstojo. Tik p. Vidikas geriau jau 
netiek gramatikos pamokas, bet ir sintaksės, 
platėlesnį retorikos mokynimą, nors, toli gra- 
lepilnas ir nebe klaidų. Tečiau jis visgi įkūnijo 
lekcijose ir kalboje permainas. P-nas St. Sie
jo jau mokyti vieną bertainį įminėtus lietuvių 
iistorijos. Patsai-gi išguldymas, metodą bū
ti sakyti, peiktina. Be jokios systemos, be jo- 
jjų į periodus paskyrstymo, klasifikacijos, se- 
Šliupo veikalėlį, Lietuviškieji raštai ir rašti- 

iek reikia pridurti: p. St. Biežis padarė stam- 
netobulą, žingsnį pirmyn. Dabar esti užma

nyta pašvęsti vieną bertainį į metus lietuvių raštijos 
historijai ir pačiai raštijai. Manoma paskyrstyti mu
sų rašytojus į keturis — penkis raštijos tvėrimo perio
dus ir jų studijavimui pašvęsti bent šešias savaites 
laiko. Antras-gi šešias savaites sunaudoti pačių veika
lų skaitymui. Šią tvarką įvedus, visgi bus geresnė nio- 
kynime systema.

Aplamai, galima bus skaityti sekančių autorių vei
kalus: Donelaičio Metus, šį-tą iš D. Poškos eilių, Ba- 

I ranausko Anykščių Šilelį, P. Armino Raštus, tulus Dr. 
V. Kudirkos vertimus ir originales apysakėles, kun. A. 
Aleknos Pasakas, pritikimus ir resell jas ir jaigu išteks 
laiko, tūlų kitų rašytojų veikalus. Iš nūdieninių rašy
tojų galima bus imti»Maironies tūlos poemos, Jakšto, 
Vaitkaus, Jovaro, Vydūno tūli veikalai (Prabočių Šešė
liai, Amžina Ugnis ir k.). Prie to reikia pridurti, kad 
da parinksime gabesnius beletristus (Žemaitę, Lazdy- 

Inų Pelėdą, Biliūną ir k.), kurių veikalai skaitytini. 
Tiek tai apie tolesnį musų plena vimą ir darbą.Tai-gi, nuo p. Vidiko laikų, viskas pasekmingai 

^^arkosi ir žengia pirmyn. Netiktai, kad viskas yra 
■įčiau išguldoma, man matos, kad pati išguldymo me- 

^toda ir kalbos technika daug pažengė priekyn.

Miestas Chicago nepaprastai didelis. Sulyg sa
vo gyventojų skaitliaus jis užima antrą vietą Ame
rikoje. Pirmą vietą užima New York. Chicago tu
ri arti pustrečio milijono gyventojų. Tai dailus 
‘’būrelis”. Tame “burelyj” randasi įvairiausių 
tautų, iš viso svieto suplaukusių. Ir jos visos 
gerai gyvena, nekurtos ir perpuikiai. Kadangi Chi
cago didelis, reikia žinoti, jogei tokiame mieste 
ir pramonė milžiniška, prekyba dideliausi. Fabri
kų neapskaitoma daugybė, tarp kurių daugiau
siai pasižymi gyvulių skerdinyčios, arba “stock- 
yardai ’ ’.

Lietuvių šiais laikais Chicagoje apskaitoma 
ig 70.000 dūšių. Jų skaitlius žymiai pasidaugino 

paskutiniais dešimts metais. Pirm 1900 metų lie
tuvių daugiau nebuvę kaip 10.000. Tik sekančiais 
metais jų skaitlius kaip grybai po lietui ėmė žy
miai augti. Ir nūn lietuvių skaitlius, kaip augščiau 
minėjome, sieks arti 70.000.

Reikia įsidėmėti tik tai, kad ligi 1898 metų 
Chicagoje buvo tik vienų-viena lietuvių parapija, 
ant Bridgeporto. Gi šiandie lietuvių parapijų pa
čiame Chicage ir apylinkėse yra viso 8. Ir girdima 
dar, kad to parapijų skaitliaus lietuviams nepa
kanka. Mat, jie būriais apsigyvena kur priemies
čiuose ir, skaitliui pasidauginus, tuojaus ima gal
voti apie savą parapiją. Tas liudija, kad lietuvių 
skaitlius kas metai didinasi ir kas metai jie daro
si savistoviais.

Apie pirmųjų lietuviij atsiradimą Chicago j — 
sunku tikrai sužinoti, kas jie tokie buvo ir ko
kiais metais atkeliavo. Šis-tas tenka sužinoti tik iš 
senesnių lietuvių nupasakojimų, apie ką čionai 
trumpai ir paminėsime.

Sakoma, lig 1880 metų Chicagoje lietuvių nei 
vardo nebuvę girdėta. Jei kur koksai ir buvęs, 
tai, rasi, buvęs prisiplakęs prie svetimtaučių, ypač 
lenkų, su kuriais lietuviai dar ir šiandie myli gi- 
miniuoties. Tik 1881 metais pradėjo jų po kelis 
atsirasti šiaurinėje miesto dalyje (ant North Side) 
prie vienos lenkų bažnyčios. Jie tenai, žinoma, 
pirmiausiai apsigyveno, kur atrado sau pažįstamą 
lenkų kalbą. 1884 metais lietuvių atsirado jau 
keli desėtkai, ir jie tais pačiais metais įkūrė savą 
pašelpinę draugiją vardu šv. Jurgio. Tolydžio bu
vo manę sutverti lietuvių parapiją, bet pablogė
jus darbams šv. Jurgio dr-ja suiro ir taip viskas 
paliko senoviškai. Po poros metų, ty. 1886 metais, 
lietuvių skaitlius išnaujo pradėjo didinties. Tais 
metais jie sutverę antrą lietuvišką draugiją vardu 
šv. Kazimiero. Ši draugija, pasakojama, buvus su
tverta, kad jos pinigais butų galima parsikviesti 
iš kitur kunigas lietuvis išpažinties išklausyti. 
Tuo laiku lietuviai daugiausiai dirbę šiaurinėje 
miesto dalyje.

Lietuvių Chicagon daugiausiai pritraukus pa
garsėjusi visasvietinė paroda, atsibuvusi čionai 
1893 metais. Dar pirm parodos lietuvių atsirado’ 
ir kitose miesto dalyse, daugiausiai ant Bridgepor
to ir ant Town of Lake, aplinkui “stoekyardus”. 
Jie čionai apsigyveno ne tik del darbo, kokį leng
vai tais metais galėjo gauti, bet ir todchkiuOen 
buvo lenkų bažnyčia. 1891 metais Cl^BHBrlie- 
Ktrvių skaitėsi jau daugiau poros tul^s^^HF Tais 
melais Įkurta nauja draugija .vardu Di<Wo Lietu
vos Kunigaikščio Gedimino. 1892 metais lietuvių 
skaitlius jau padvigubėjo ir tais metais suorgani
zuota pirmoji lietuvių šv. Jurgio K. parapija, ant 
Bridgeporto. Be to įkurta kelios draugijos, baž
nytinės ir tautiškos. Viena jų, Teatrališka draugi
ja, atlošė pirmutinį lietuvišką teatrą “Kova ties 
Gruenvaldu”. Tų metų pabaigoje įkurta laikraš., 
tis “Lietuva”. Išleistojum buvo St. Rokoš, o re
daktorium Jonas Grinius. Tais metais atsiradę ir 
keli lietuviai verteiviai.

1893 m. Chicagos lietuvių skaitlius dar dau
giau padidėjo. įkurta keturios naujos draugijos, 
būtent: Susi v. Lietuvių Amerikoje kuopa, šv. Jo
no dr-ja, Muzikantų dr-ja ir Simano Daukanto 
dr-ja. Pastaroji išpradžių buvo moksliška, paskui 
pakeista bažnytine ir ant galo išnaujo paliko tau
tiška i-moksliška.

1894 metais lietuvių skaitlius siekęs daugiau 
penkių tūkstančių. Tais metais jie smarkiai pa
sidarbavę politikoje. Nekuriose wardose įkurta 
net devyni politikos kliubai, kurie paskui sudarę 
vieną Lygą. Už tą Lygą tąsymų butą begalės. Už 
jų pasidarbavimą politikoje 1895 metais 8 lietuviai 
buvę gavę miestinius darbus nuo miesto majoro. 
Tuomet visi lietuviai laikėsi republikonų partijos. 
Tais metais Įsikūrė naujos tris draugijos. Gi Si
mano Daukanto draugijos rūpesčiu atlošta teatras 
“Kražių skerdynė”.

1897 metais Chieagoj lietuvių skaitėsi apie 
8.000. Užsidėjo kelios tautiškos draugijos ir Pasko
linimo ir Namų Statymo Keistučio dr-ja No. 1. 
Tais metais pasirodęs laikraštis “Amerikos Lietu- 
vys”, kurio išėję tik trįs numeriai.

1898 ir 1899 metais lietuvių skaitlius tiek 
pasidaugino, įkurta dar devynios naujos draugijos. 
1898 metais pradėta išleidinėti “Katalikas”, ku
ris, kaip žinoma, ir ligšiol laimingai gyvuoja.

1900 metais lietuvių skaitlius buvęs pasiekęs 
daugiau 14.000, bet nekuriu menama, kad jų bu
vę daug daugiau, nes tankiai lietuviai į čion ke

liavo tiesiog iš Lietuvos.
Nuo 1900 metų lietuvių skaitlius pradėjo žy

miai augti. Imta tverti naujos lietuvių parapijos, 
imta steigti draugijos, taip kad protarpiu 1900 
ir 1910 metų, vadinasi, bėgyj dešimts metų, tarp 
Chicagos lietuvių įvyko stebėtinos atmainos. Kuo 
daugiau jų čionai rinkosi iš Lietuvos ir iš kitų 
Amerikos miestų, tuo daugiau atsirado verteivių, 
kurių tarpe randasi gerai pasiturinčių. Kad ap
rašius per tą dešimtį metų lietuvių nepaprastą 
pakilimą visuomenės ir tautos reikaluose, užimtų 
daug vietos, daug darbo. Platesnius lietuvių kili
mo aprašinėjimus paliekame historikams. Gi mes 
tuo tarpu trumpai pažvelgsime į dabartinį abelną 
lietuvhi stovį Chieagoj.

Šiais laikais Chicagos lietuviai, tai ne anų 
1900 metij laikais. Tautybė žymiai pakilusi ir tuo 
atžvilgiu toli negalėtų susilyginti kitų miestų lie
tuviai. Kadangi jų skaitlius yra milžiniškas, ta
tai ir visokiij draugijų pilna, tarytum, iš dangaus 
klestelta. Čia apšvietimas bujoja. Žinoma, tarp 
daugybės esama dar ir tamsių žmonelių, nemylin
čių apsišvietimo. Bet tai menkniekis. Jie kuomet 
nors bus priversti sekti susipratusius savo brolius, 
o tada virs kitoki gadynė.

Chicagos lietuviai daugiaus paeina iš Kauno 
ir Vilniaus gubernijų; Suvalkų gub. lietuvių maža 
tėra. Taipgi keli šimtai lietuvių paeina iš Prūsų. 
Išėmus pastaruosius, visi lietuviai yra katalikai. 
Pačiame mieste ir priemiesčiuose jie turi aštuo- 
nias parapijas. Seniausia ir didžiausia parapija 
su puošnia bažnyčia yra šv. Jurgio K., ant Bridge
porto, kur klebonauja gerb. dekanas kun. M. 
Kraučunas. Ant West Side yra dvi lietuviškos 
parapijos: Apveizdos Dievo, kur klebonauja kun. 
Krušas ir Aušros Vartų — kunigas Ambrozai- 
tis. Ant North Side yra Mykolo Ark. parapija — 
klebonauja kun. Cis. Ant Town of Lake — šv. 
Kryžiaus parapija, klebonauja kun. Al. Skripka. 
So. Chieagoj — šv. Juozapo parapija; klebonauja 
kun. Petraitis. Randasi dar dvi parapijos Rose- 
lande ir Grant Workse. Reikia pažymėti, kad 
Chicagoje gyvuoja dar ir šv. Kazimiero lietuvių 
seserų vienuolynas. Prie kiekvienos parapijos 
Įsteigta parapijinės mokyklos, kuriose vaikus mo
kina dalimis lietuvės šv. Kaz. seserįs, dalimis se- 
serįs Nazarietietės ir svietiškieji mokytojai. Anais 
metais sutverta ir lietuvių evangelikų-liuteronų 
parapija. Kadangi liuteronai iškrikiai mieste gy
vena, tatai jiems panedėliui nekuriose miesto da
lyse laikoma pamaldos. Liuteronų dvasiniais rei
kalais rūpinasi kun. Razokas.

Praturtėjusių lietuvių yra daugybė. Nekurie 
jų turi bankus, dideles krautuves, kiti gi aludes, 
mėsinyčias ir valgomų daiktų sankrovas. Amat- 
ninkų yra taippat daugybė, kurie uždirba gerus 
pinigus, neužsileizdami svetimtaučiams. Bet didžiu- 

"ma lietuvių — tai paprasti darbininkai. Dirba jie 
[vairiuose fabrikuose, taigi nepasiganėdina, kaip 
seniau “stockyardais”. Nūn lietuvius galima su
tikti ir mieste, dirbančius viešbučiuose, valgyklo- 
se > didži^toB|H||trtuvėse. Visi apsišvarinę, nie
ku nesiskn^W^^^^jmi čiagimių amerikiečių.

Daugybė liew^^®h^į>ač 'vedusių, turi įgiję 
mieste nuosavius/n^ffl^Nekurios mieste gatvės 
pilnai apgyvento/s vienaip lietuviais. Ten jie turi 
savas * krautuve^ ir krautuvių savininkai tik 
su savaisiais veda reikalus. Tečiau lietuvių apgy
ventose vietose kai kur pasitaiko sutikti svetim
tautį, bet tokie ten nuo seniau apsigyvenę. Šiais 
laikais lietuvių tarpan nesiskverbia svetimtaučiai. 
Lietuviai svetimtaučių gerbiami, kadangi retkar
čiais angliškiems dienraščiams tenka paaiškinti, 
kad lietuviai nėra leakai, bet toli nuo lenkų skir
tina tauta. Svetimtaučiai lietuvius gerbia jau ii’ 
del to, kad jie kas kartas vis daugiau ima inte- 
resuolies miesto ir šalies politika. Rinkimų metu 
netingi agituoti už partijas. Toksai lietuvių iš
mintingas pasielgimas ne be naudos. Miesto valdy
ba nuolankiau lietuvių apgyventose vietose valo 
gatves, daugumui suteikia miestinius darbus, kaip 
tai parkuose, ant gatvių ir kitur. Šiandie mieste 
tarp kitko lietuviai turi ir kelis lietuvius polician- 
tus.

Chieagoj rąndasi keli lietuviai daktarai ir 
dentist ai, keli advokatai ir keliolika notarų.

Laikraščiai išeina sekanti: “Lietuva”, “Ka
talikas”, “Draugas”, “Laisvoji Žmonija” mėne
sinis), “Lietuvių Žurnalas” (dvisavaitinis). Atei
tyj žadama išleisti dar ir daugiau laikraščių.

Chicago galima tikrai pavadinti Amerikos lie
tuvių sostine. Seniau lietuvių sostine buvo vadi
nama miestelis Shenandoah, Pa., bet šiais laikais 
lietuvių Chieagoj bus kaip tik dvigubai daugiau, 
čia randasi visas židinys lietuvių dailės ir meno, 
čion gyvuoja didžiausias sviete lietuvių choras; 
tai “Birutės” muz. dr-jos choras. Čionai veikia 
“Aušra”, visiems žinoma labdaringa draugija, 
savo pinigais remianti mokslan einančią lietuvių 
jaunuomenę.

Kad (geriau supratus Chicagos lietuvių skait- 
lingumą ir jų veikimą tautos dirvoje, čionai iš
vardijama lietuvių draugijas, kuopas, kliubus, ra
telius ir t. p. organizacijas, kurios pasisekė mums 
sužinoti.

pavalgė, paskui atsigėrė iš 
upelio ir kietai užmigo po 
medžiu.

“Grįšta anas keleivis. Jo
damas pasigedo, kad nebe- 
turįs pinigų, ir atlėkė atgal 
jų ieškoti. Jis prikėlė mie
gantį žmogų.

“— Tu radai pinigus? Tu 
vienas čia tebuvai!...” — 
užpuolė jis jį.

“Keleivis piktai atsakė:
“— Eik sau, kur eini! Tu 

pinigus gal kur pragėrei, o 
dabar kaž-ko ieškai”.

“Užpyko raitelis, išsi
traukė kardą ir nukirto ke
leiviui galvą...

“Maižėjus nebegalėjo 
daugiau žiūrėti, nusisuko ir 
ėmė raudoti.

“— Dieve, Tu mano nu
liūdimą dar labiau padidi
nai! Ką aš mačiau? žvėriš
kai nužudytą nekaltą sene
lį ir netikėlį vaiką, pratur
tėjusį svetimais pinigais”.

“Viešpats tarė:
“— Pasikelk dar viena 

pakopa ir stokis arčiau prie 
Manęs.

“Maižėjus pasikėlė ir at
sistojo prie Augščiausiojo 
Sosto.

“-Dabar žiūrėk,-tarė Vie
špats : — kas buvo pirmiau.

“Ir štai — mato Maižė
jus — stovi sodžiuje nušiu
rus trobelė. Tamsi naktis. 
Trobelėje miega motina ir 
vaikas su ja, o prie lango 
ant suolo guli nesenai grį- 
žusis tėvas, kuris pardavė 
mieste gyvulius. Jis kietai 
prispaudė maišelį su pini
gais prie krutinės ir apsnū
do. Staiga lange pasirodė 
baisus žmogaus veidas ii 
ėmė dairyties. Jis ištiesė 
rankas ir įšoko pro langą. 
Tuo metu atbudo tėvas ir 
pagavo tam įšokusiam žmo
gui už rankos.

“— Ko tau reikia? — iš
sigandęs klausė jis.

“O tas žmogus davė jam 
akmeniu per galvą, ir jis 
nutilo.

“Tėvas paleido ranką ir 
negyvas, paplūdęs kraujais, 
išgriuvo ant suolo, o pikta
darys pagriebė maišelį su 
pinigais ir išspruko pro lan
gą. Išgirdo motina, puolė 
prie vyro, norėjo pagauti 
piktadarį, bet tik suriko ir, 
apalpus, išvirto viduryj

trobos. Atbudo ir vaikas. 
Jis pribėgo prie tėvo, padė
jo savo galvą ant jo kruti
nės ir raudodamas kėlė am
žinai užmigusį tėvą.

“O žmogžudys jau buvo 
belipąs per tvorą.

“Tuo tarpu pasirodė rai
telis.

“Piktadarys greitai šoko 
per tvorą, besiskubindamas 
išmetė maišelį su pinigais 
ir pasislėpė.

“Raitelis norėjo suimti 
piktadarį.

“Bet jis pastebėjo gulin
tį maišelį. Greitai nušoko 
nuo arklio, pakėlė maišelį 
su pinigais ir, užčiupęs ja
me pinigus, užsisėdo ant 
arklio ir nujojo. Pajojėjęs 
toliau, pinigus apžiurėjo ge
riau; maišelis buvo aptaš
kytas krauju. Jis nutrynė 
kraują į arklio plaukus, at
rišo maišelį, pamatė jame 
daug sidabro ir labai nu
džiugo. “Dabar tai bus ge
rai! — tarė jis: — atsižai- 
siu, ką esu pražaidęs!...”

“Švystelėjo šviesa, ir vis
kas išnyki.

“— Tu dabar matai: — 
tarė Viešpats Maižėjui: — 
kaip tai visa atsitiko. Ar 
tu juos pažįsti? Tas žmogus, 
kuris buvo atjojęs prie upe
lio, buvo tas pats, kuris pa
kėlė maišelį su pinigais. Ir 
jis tikrai nujojo, žaidė lai
mingai, atsigrąžino, kiek 
buvo prakišęs, ir dar daug 
laimėjo. Ir jis ingijo daug 
daugiau pinigų, negu buvo 
radęs maišelyj. Pirma mai
šelyj buvo sidabriniai pini
gai. o paskui jau buvo auk
siniai. P<> kiek laiko jis vėl 
įojojaisti ir bejodamas pu- . 
matė pinigus prie upelio. 
O tas piemenėlis buvo tas 
pats vaikas, kurio tėvą už
mušė. Jį pasamdė bandai 
ganyti piktas ponas iš tos 
pačios apylinkės, o motina, 
palikusi namie, gyveno la
bai vargingai. Keleivis gi, 
kuris buvo užmigęs po me
džiu ir kuriam raitelis nu
kirto galvą — buvo tas pats 
piktadarys, kuris nužudė 
miegantį vaiko tėvą...”

“— Palaimintas Tavo 
teismas, — tarė susigraudi
nęs Maižėjus. — Ir lai bus 
palaimintas per amžius Ta
vo teisingumas”.

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

BEN-HUR
Kningynas. — Mokiniai negalėjo apsieiti be knin- 

gyno. Suaukojo po kelias kuiugas, sunešė į krūvą visą 
| literatūrą kas tik ką naudingą turėjo ir privatiniame 
I kambaryje, pas p. V. A. Greičiu, įsteigė kningyną. P— 
I nas V. A. Greičius laikė savo kambaryje kningyną ir 
I globojo jį per ištisus dvejus metus. Toliau p. p. E. G. 
I Klimas ir A. Dambrauskas laikė kningyną savo kam- 
I baryje berods metus.
■ Daugumai dalyku įėjus normaliu gyvenimo takan, 
F draugijai sustiprėjus finansiškai, pradėjo samdyti 

kningynui kambarį. Iškarto už kningyno kambarį ino- 
Ikėjo $76.70, bet šis kambaris pasirodė kningynui netin

kamas, todėl suieškojo naująjį, už kurį mokama $82.00 
į metus. Kningyne gyvena du kuingininku, kuriuodu 
grąžina draugijai $18 per metus. Tokiu budu juodu už 
kningyno užlaikymą, išvalymą ir kitus mažmožius, gau- 

Lma $54 į metus.
V Laikui slenkant, pats kningynas, didėjo, plėtojos, 
F tobulinos. Nūdien jame randas visokiu kningų, pe- 
Į riodiškų leidinių, etc., 1625 egz.; kningyno turtas, a- 
b plamai apskaitliavus, siekia į $1000. Už kningyno tobu- 

kningomis bei šiaip periodiškais išleidimais 
jhk. (Bus toliau).

Dangaus teisingu
mas.

išgarsinsiu visiems žmo
nėms”.

“—Žiūrėk, — tarė jam 
Viešpats: — ir suprask, ką 
pamatysi savo akimis”.

“Ir štai mato Maižėjus: 
sriovena tylus, skaidrus u- 
peliš tarp didelių medžių 
pauliksnyj. Prie upelio gra
žiu arkliu prijoja aukso siu
tais rubais apsitaisiusis 
Žmogus, pagirdė ištroškusį 
arklį, paskui pats nusėdęs 
pasilenkė ir išdžiuvusiomis 
lupomis ilgai ir godžiai šal
tą vandenį. Atsigėręs, jis 
pasikėlė, greitai užšoko ant 
arklio, kad šaltas vanduo 
jam nepakenkto, ir, nepa
stebėjęs, kaip f m iškrito 
maišelis su pinigais, suragi-

Seifas mokytojas nuleido 
galvą ir tarė:

— Štai ką pasakoja žilo
ji senobė:

“Susimąstė Maižėjus ir 
klausė Viešpaties:

“— Žemės teisėjau! Ko
dėl Tu teisingųjų gyveni
mą darai sunkų ir vargingą, 
o piktųjų gyvenimą lengvą 
ir malonų ? Delko tiems, ku
rie atsitraukia nuo Tavo 
įstatymų, vyksta kuogeriau- 
siai, o tie, kurie eina teisy
bės keliais, neturi pasiseki
mo? Duok mau suprastį tą 
paslaptį, ir aš Tavo didybę1 no aTklį ir nutaikė jo.

“ Netoli nuo tos vietos ga
nė bandą piemuo. Ištroškęs 
ir jis priėjo prie upelio at
sigerti. Mato, guli ant že
mės brangus odos maišelis, 
atrišo dirželius ir žiuri, kad 
maišelyj daug aukso pinigų. 
Pakėlė vaikas kapšiuką ir 
nudžiugęs tarė sau: “Dabar 
mesiu savo piktąjį poną, 
grįšiu pas savo vargingą 
motiną ir turtingai gyven
sime”. Nuvijo vaikas ban
dą ir išnyko iš akių.

“Priėjo prie upelio nuil
sęs, apaugęs ilga barzda ir 
suveltais plaukais ant gal
vos, žmogus nuplyšusiais 
rubais ir nudriskusiais ba
tais. Nusikabino jis skubin
damas tarbą nuo pečių, išsi
ėmė iš jos juodos duonos,

HISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
SULIETUVINO JONAS MONTVILA. 

Puslapių 472

Kaina poperos apdaruose $1.25 
audeklo ,, 1.5099

ŠI knlnga yra iš po plunksnos vieno gabiau
sių anglų rašytojų. Šis veikalas yra vienas 
tų, kurie per amžius nenustos savo vertes. 
Jis užima skaitytoją visokių tautų, žmones 
visokių tikybų. Šios kningos rašytojas yra 
ilgus metus tyrinėjęs Žemę Šventąją, daug 
metų giliai ir nuodugniai studijavęs Jėzaus 
Kristaus laikų atsitikimus ir kuogražiau- 
šioj skaistybėj nupiešia mums savo kningoj 
anų laikų gyvenimą su didžiausiomis smulk
menomis. Kiekvienas skaitęs šią kningą, 
gėrisi ja. Tai-gi kuris tik neturi dar jos, 
tuoj turi gaut.

Siunčiant pinigus adrosuokitei

N---------J? M. TA EVICZIA
hgmiCAGO, ILL.
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’ALIKAS

I MOTERIŲ SKYRIUS.!
I IĮ Į Į,

TRAGEDIJA, KOKIŲ 
YRA DAUGYBĖ.

“Jis su ja nesugy-

dažnai girdime to- 
panašias pranašys-

ir 
už- 
na,

Tas atsitiko meilės mies
te.

Taip visi vadiną Philadel- 
phią.

Prie gatves Rachel gyve
no nekoksai Polanskis.

Iš profesijos buvo kailia- 
dirbis, bet labai retai teiš- 
dirbinėdavo kailius ir odas. 
Tinginys buvo ir nors dar 
jaunas ir stiprus — turėjo 
37 metus amžiaus — tečiau 
užuot dirbti, vedė sau links
mą ir pragaištingą gyveni
mą.

Pačią tečiau turėjo idea
lą moteriškę.

Vargdienė dienomis 
naktimis dirbdavo, kad 
sidirbus savo kūdikio,
ir paties vyro užlaikymui. 
Dienomis skalbdavo balti
nius, naktimis didesniuose 
miesto namuose mazgodavo 
grindis.

Negana, kad pati turėjo 
i maitinti negerą ir beširdį 
I vyrą, pastarasis dar ją tan

kiai apmušdavo ir apspar- 
dydavo, jei ji kartais neno
rėdavo duoti jam savo už
dirbtų pinigų del pragėri- 
mo. Paėmęs iš pačios pini- 

į gus, žinoma, tuojaus eidavo 
I smuklėn ir iš ten tol neiš

eidavo, kol visų nepragerda- 
vo.

Ir prisiartino tragedija, 
kokių yra daugybė.

Vieną trečiadienio rytą 
^pati p^jus iš naktinio dar

bo ir ’pataisius pusryčius 
savo mergaitei ir laidokui 
vyrui, nuėjo į vienus namus, 
kad iš ten parsinešus balti
nių skalbimui. Tenai netikė
tai užtrukus. Vyras, ilgai 
nesulaukdamas pačios, išėjo 
jos ieškotų ir parsivestų na
mo. Abudu susitiko ant gat
vės. Vyras jau čia ją išplu- 
dęs ir bjauriausiais žodžiais 
ją apteršęs. Parėjus namo 
pakėlė dar didesnį barnį ir 
pagaliau iš jos pareikalavo 
4 dolerių. Kuomet gi vargšė 
moteriškė sake, kad ji ne
turinti su savimi nei cento, 
Polanskis atsinešė iš rųsies 
revolverį ir, prisišokęs, iš
šovė į ją tris sykius. Visos 
trįs kulipkos sulindo mote
riškėm Tečiau ji dar šiaip- 
taip pajėgė prišliaužti prie 
durių ir pasišaukti pagelbos. 
Kaimynai išgirdę rėksmą 
susibėgo į Polauskių namus, 
bet atrado duris užrakytas. 
Išverčius duris, moteriškė 
atrasta paplukusi kraujuo
se ant grindų, gi šalę jos 
persišovusį vyrą, ant kurio 
drabužiai buvo pradėję 
gruzdėti.

Abudu tuojaus paimta li
goninėn, bet į ten gabenai/!; 
vyras mirė. Ligoninėj mi
rus ir pati.
Polauskių mergaitę-našlai
tė turi 7 metus; ji nieko ne
žino apie tuos šaudymus ir 
visą tragediją, nes buvo išė
jus pas kaimyno vaikus.

Tai ką padaro tingėjimas 
ir girtybė!

tikrą nepalaimą, kurios 
galėję išvengti, jei ne
paisę svieto kalbų. Rei- 
atminti, kad žmoną ve-

dviejų baudai taip skirtin
gi, kad juodu nuolatai vai- 
dysis”.
vęs”.

Kaip 
kias ir
tęs ir nusistebėjimo išsireiš
kimus. O kaip dažnai poros, 
kurios pašaliečius nustebin
davo ir kurioms pranašau
ta vaidai, nesutikimai, peš
tynės, užgyvena labai lai
mingai ir pavyzdingai. Iš 
antros pusės poros, kurios 
pašaliečiams išrodo labai 
tinkamomis ir kurioms pra
našauta gražus sugyveni
mas, ūmai po vestuvių ima 
griūti ir kartais visai pore
lė išįra.

Abi tokios pranašystės 
retai teišsipildo. Apsidairę, 
matome ant pažiūros tiek ir 
tiek tinkamų porų, kuriose 
ištikro nėra sugyvenimo ir 
iš antros pusės matome po
rų, ant pažiūros netinkamų, 
o kuriose ištikro vieši nuo
latinė palaima.

Taigi renkanties žmoną 
nereikia klausyti ir žiūrėti, 
ką žmonės į tokią porą pa
sakytų. Žmonės juk tą ple
pa, kas jiems tinka. Bijoda
mi svieto pašaipų, pajuokų, 
žmonės kartais užsitraukia 
sau 
but 
but 
Ida
di ne svietui ant pažiūrėji
mo, bet kad su ja ingijus 
sau didžiausią ant žemės 
laimę. Niekas juk ant že
mės neteikia tiek laimės, 
kaip nutikęs apsivedimas.

Svietas lemia porai sugy
venimą arba nesugyvenimą 
sulyg poros paviršutinio 
tinkamumo. Tikra gi meilė 
turi gilesnes šaknis. Meilei 
nėra gražumas, mokslumas 
pamatu. Meilė siekia giliau. 
Čia reikia sielų giminingu
mo, būdų sutikimų.

Pora, kuri pašaliečiams 
išrodo nesutaikoma iš visu 
atžvilgių, turi kokį nors 
svarbų vidinį dalykėlį, sil
ly g kurio abu sutinka. Ta 
gili jųdviejų paslaptybė ir 
nematoma svietui. Ta pa
slaptybė, tas sielų giminin
gumas gludo giliai jųdviejų 
prigimtyse ir daro visą 
svarbą, p visi paviršutiniai 
dalykėliai jiedviem nieko 
nereiškia.

Jei-gi asmenis poruojas 
del to, kad žmonių akyse 
butų gera porelė, arba kac 
draugai tam pritaria, tai 
tokios poros suirimas nega
li nustebinti patyrusio as- 
prigėręs.

ino pas senelį vienuolį, apsi
gyvenusį miške netoli so
džiaus.

Senelis ką tokio žinojo 
apie tą porą. Jis žinojo, kad 
juodu abudu buvo labai rūs
tingu ir kitas kitam jokiuo 
budu neužsileidžiančiu. Ta
tai jis ant greitųjų sugalvo
jo būdą, kuris pagaliau at
nešė kuopuikiausias pasek
mes.

Vienuolis išėjo iš savo 
grintelės ir atnešė buteliu
ką skystimo; padavė tai mo
teriškei sakydamas:

— Štai čia stebuklingi 
vaistai. Kaip tik vyras pra
dės tave barti, įsigerk bur- 
non to skystimo ir laikyk 
kuoilgiausiai ano nenuryda- 
ma. Taip darydama pama
tysi, kaip vyras tavęs ne
bars. Bet jei tuojaus tuos 
vaistus įsigėrus nurytum, 
kuomet vyras ima barties, 
atmink, kad jie nieko ne
gelbėtų tavo vyrui, bet dar 
labiau jį padilgintų prie 
barnių.

Motcrškė širdingai padė
kojo vienuoliui už tuos vais
tus. Sugrįžus namo visuo
met taip elgdavosi, kaip jai 
buvo įsitkęs vienuolis.

Kelioms savaitėms praė
jus, moteriškė išnaujo ap
lanke vienuolio gri utelę. 
Buvo linksma, laimigna, ne
galėdama surasti žodžių pa
dėkai. Bučiuodama vienuo
liui ranką tarė:

— Mano vyras dabar toks 
man geras, kad negaliu ap
sidžiaugti.

Apie tuos stebuklingus 
vaistus garsas tuojaus pa
sklydo po visą apylinkę iri 
dar toliau. Daug žmonių at-į 
sišauke pas senelį vienuolį, 
daugumas atkeliaudavo net 
iš kitų gubernijų. Bet, deja, 
vienas žmogus nužiūrėjęs 
visiems pranešė, kad tais 
vaistais yra paprastas šal
tinio vanduo... Gi kaipo 
vaistas gelbėdavo todėl, kad 
pati, laikydama vandenį 
burnoje, negalėjo šnekėti. 
Jai nešnekant vyras parė
kaudavo ir aptildavo.

Nuo to laiko perstojo mo- 
terįs lankiusios vienuolį ir 
nusprendžiusios užuot tų 
vaistų turėti sau — barnius 
ir nesutikimus.

Vedęs vyras.

“STEBUKLINGI” 
TAI.

VAIS-

sodžiuj 
su pa-

HAMBURG AMERICAN 
LINIJA.

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

Laivai nesimaino — Dešimt dienose 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji klesa.

K. J. PikeFs Bros 
Kuogeriausia Krautuvb Auksinių, 
ir Sidabrinių Daiktų, teipgi Cze- 
verykų, Kelnių, Marškinių viršu
tinių ir apatinių ir kitokių tavorų. 
718 W. 18 St., Chicago.

® Musų Bernaičiams ir Mergaitėms. ® 
s.

žemos Kainos
$34

TarpdSnls.
Tobuliausias išvengimas

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

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

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

— labai ge-

$7.00 už $2.98

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

Viso labo

$1.25 
$3.00 
$1.25 
$1.50

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

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

Depart. 13.

PASISKOLINA PINIGU,
PHIK MUS,
APSAUGOK NUOSAVYBE

nuo ugnies
Senoj įstaigoj, gyvuojan. nuo 1868 m.

H. C. Zuttermeister & Co.
2101 S. flalsted St., Chicago.

Tel. Canal 26. Money orderiai.

Ghiosgfi Title
and

Bust Company
mĮ He and Trust Bldg.

P^tro abstraktus po- 
g^arantuoja po- 

ant nejudina-

Ligoniai kam ken
čiate?

4Egį Galite išgydyt sa-

KAIP MIRŠTA GERI 
ŽMONĖS.

Mirė žymus rašėjas. Pa
ryžiuje andai miręs žymus 
rašėjas, Julius Claretie, 
‘ ‘ Nemirtinųjų Akademijos’ ’ 
narys, gimęs 1840 metais.

Japonija ginkluojasi. Ja
ponijos valdžia ieškanti Eu
ropoje ekspertų reikale dir
bimo kanuolių, kurių val
džia norinti užsakyti net už 
15 milijonų.

vo ligas, vartodami
senos tėvynės lietu-

viskas žoles. Turime
žolių ir šaknų nuo
visokių ligų. Supa-
kuota atskiuose skry-
nutese.

žoles nuo ramator skryn.
44 nuo
44 nuo
“ nuo
“ nuo
“ nuo
“ nuo
“ nuo
‘‘ nuo
4 4 nuo
4‘ nuo
4 4 nuo
44 nuo
44 nuo
44 nuo
44 nuo
44 nuo
44 nuo
44 nuo
44 nuo

Tikros trejos devynerios .
Galite siusti pinigus laiškais.

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

Juozas E. Krzywinski

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

PRANEŠIMAS.
Pranešu tamstoms, kad gramafono 

išlaimčjimas atsibus ne Sausio 
1913, kaip 
(April) 19 
išparduota

atsibus ne Sausio 19, 
buvo rašyta, bet Balandžio 
d., 1914 m., todėl kad ne- 
nei pusės tikietų.
Alex Vaitkus,

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

* * ** * 
%

Telephone Yards 687

DR. G. M. QLASER,
3149 S. Morgan St., Chicago, Ill.

PranSJ^Ksuomenei, kad aš esu 
seniausiasWfclyiojas ant Bridge- 
porto, prak“uoj.vit 21 metus. Vi
sus ligonius stengtsiuosi nžganė- 
dinti sąžiniškai ir esu visuomet 
ant pareikalavimo dieną arba nak
tį. Esu specialistas ligose vaikų, 
moterų ir vyrų. Taipgi darau 
visokias operacijas.

**»:*»:****»*:*****»*********

* * **

I.
Plaukia per juras laivas; 

daug jame keleivių, tarp 
jų daugiausia moterių ir 
vaikų. Jau tiktai penkios 
valandos liko keliauti. Ke
leiviai žiuri, ar dar nema
tyt prieplaukos. Prie vai
ro stovi vairininkas. Jisai 
didelio ūgio, apdegęs sau
le, tvirta ir prityrusia ran
ka valdo laivą. Perėjo va
landa — dabar jie dar ar
čiau prie prieplaukos. Štai 
ant laivo lubų išeina kapi
tonas. Jisai galvos linkte 
Įėjimu pašaukė jurininką.

— Iš sandėlio eina du
rnai. Pažiūrėk, kas ten da
rosi !

Jurininkas tuojau išpil
dė kapitono įsakymą ir 
pranešė, kad sandėlyje gai 
sras. Tuojau kapitonas nu
bėgo pažiūrėti, ar didelis 
gresia pavojus. Ankščiau 
niekas nepastebėjo gaisro, 
o ten jau degė netiktai vi
sokį daiktai, bet ir visa 
siena buvo jau ugnies a 
pimta. Akies mirksnyje ke
leiviai sužinojo apie pavo
jų, ir visi baisiai nusigan 
do, tuo labiau, kad laive 
nebuvo mašinos vandeniui 
pliumpuoti. Kapitonas su
rinko visus jurininkus ir 
keleivius, sustatė į dvi 
taip, kad vienas galas bu
vo ant krašto ' laivo, kitas 
gi prie_ sandėlio. Vandens

kranto. Reikėjo pusvalan
dis važiuoti, kad jį pasie
kus. Nuo karšto gi buvo 
pasiųsti pagalbon luoteliai.

— Vairininke! — šaukia 
kapitonas.

— Ko reikia? — klausia 
jisai stovėdamas savo vie
toje.

— Ar galėsi pasilikti 
vietoje penkias miliutas

— Aš pasistengsiu, kapi
tone! — atsako jisai.

Ugnis vis arčiau ir ar
čiau, ir karštis neapsako
mas. Jisai vis traukiasi 
mm ugnies, dar pasitraukė 
užpakalin, bet kaip galėda
mas laikosi, kad tik nepa- 
leidus rato. Kairiaja ran
ka stiprai valdo vairą, ko- 
liai karštis dar pakenčia
mas. Jis dar sykį permai
nė ranką ir nė nesudejavęs 
dar sykį iškentėjo tokius 
pat kentėjimus. Per durnus 
jisai nieko nemato, tiktai 
girdi kapitono balsą:

— Vaikai ir moteris, pir
myn ! kiti gi pulkite ir 
plaukite.

“Išgelbėti”, mano vairi
ninkas ir džiaugiasi, kad sa
vo pasišventimu išgelbėjo 
keleivius nuo tikros mir
ties.

Visi laimingai išlipo ant 
krašto. - , 1 į i* H

Suskaitė visus, tik vairi
ninko truko.

\ Mokinys Bern. Ž...kas.

JUODIS.

*
*** *

PRANAŠYSTĖS, KURIOS 
NEIŠSIPILDO.

“Ką-gi ji mano už jo te
kėdama?” “Kur jo akis bu
vo, kaip jis ją vedę?” “Juo-

Kur tai viename 
gyveno pora, vyras 
čia, tarp kurių nekuomet 
nebūdavo harmoninio suti
kimo. Bet jeie tie nesutiki
mai butų baigęsis tik bar
niais, tai dar pusė bėdos bu
tų buvę. Tečiau vyras savo 
pačios pertikrinimui imda
vosi kitokių įmonių, būtent, 
bjaurių žodžių, o retkar
čiais ir lazdų...

Pagaliau namų šeiminin
kei nusibodo toksai gyveni
mas ir ji nusprendė pasi
klausti tame reikale patari-

Pje> pierms 
mos nuosavybes.
Buna administrato
riais ir atlieka apskri
tąjį globėją biznį.

Turi, pereina $8,000.000
Jokią pareikalautinų 

atsakomybių.
HARRISON B. RlLEY, Prczidcn.
A. R. HARRIOT, Vice Prezidcnt.
WM. C. NIBLACK, Vice Prczid. 

and Trust Officer
ABEL DAVID, Vice Prezidentas 

. A. RICHARDSON, Vice Prezid.
FRANK G. GARDNER, Iždinin

kas.
J. M. DALL, Sekretams.

Rittenhouse and
Embree Co.
LENTOS 

visokios rūšies <lel statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

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

vo krašto, ėjo per sustaty
tųjų raukas, ir paskutinis 
liejo vandenį ant ugnies. 
Kibiras per stovinčiųjų ki
toje eilėje rankas grįžo at
gal. Jau rodės, kad ugnis

* ************ ****************
K******

Dar vaiku būdamas, mTF5" 
tą sėdint prie lango, išgir
dau sode kokį tai gailestin
gų spiegimų. Motina taipgi 
išgirdo. Aš pasiklausiau:

— Mama! kas ten verkia, 
tad gal kam-nors skauda?

Motina liepė piemenukui 
eiti sodan ir pažiūrėti: jis 
greit sugrįžo pirkini), neš
damas mažyti, dar aklų šu
nytį, kuris drebėjo ir gailiai 
kaukė.

Pagailo man nelaimingo 
šunelio ir aš apsupau jį sa
vo švarku.

Motina liepė atnešti bliu- 
delį Šilto pieno. Aš vilgiau 
jo snukutį į pienų ir tekino 
budu išmokinau jį lakti.

Nuo to laiko šunelis jau 
nekuomet nuo manęs nesis
kyrė: penėti jį kelissyk per 
dieną aš skaičiau savo prie
derme. Šunelis buvo juodas,’ 
tad Juodžiu jį pavadinom^

— Į kokią šalį mes plau
kiame? — paklausė kapito
nas vairininko.

— Tiesiog prieplaukon— 
atsakė vairininkas.

— Pakreipk truputį į 
rytus, nes galime sudegti 
pirmiau, negu inplauksime 
prieplaukon. Mums 
kuogreičiausia prie 
to.

reikia* * * * * * * t *

Tol. Canal

Dr. A. L. JUŠKA
Lietuvis Gydytojas.

1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 
Kampas 18-os gtv.**************************

2118

Vilnis nuplovus kapitoną.
Nesenai Halifaxo uostau at-

Sofia Olden- plaukęs laivas “John Par-

Ėaąs perriebus. Kaizerio 
Viliaus sunaus Eitel Frid
riko žmona.
burg, nusprendžius su savo
vyru persiskirti, nes jos vy
ras esąs perdaug nutukęs, 
kas jai labai nepatinką.

ker”, nuo kurio beplaukiant 
iš Barbados vilnis nuplovus 
laivo kapitoną. Kapitonas 
prigėr4s.

MbwIWweSlV"*

3247 Emerald Ave.
Taipogi turime visokias degtines iš kitų že nių, todėl 
pareikalaudami Handmesom Bourbon arba kito
kios degt nes, teiksitės atsišaukti laišku, atba ypa- 
tiškai, o mes pristatysim kuogeriasią tavorą ir už 
pigesnę kainą.

Turetą 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 Ilandmesoni Bourbon vartoti. Pasiim
kit butelį namo šiandie, nes ji yra gaunama kož a- 
me prakilniame saliune, arba pas

NATIONAL WINE & UQDOR CO.
3430-32 S. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL.A. J. Jureviče 

LIETUVIS Pardavėjas

II. 
tarpu pakilo 
pradėjo dar 

laivas. Jau pradėjo
ir kajutes (kamba- 
Keleiviai turėjo i-

vėjas, 
labiau

ATYDA.
Handmesom Bourbon

Tuo 
ir vėl 
degti 
degti 
riai).
šeiti iš kajutų laukan, nes 
tenai likti buvo pavojinga. 
Mašinistas varė laivą, kiek 
tik galėdamas. Bet pavojus 
buvo vistiek didelis. Ant 
viršaus, kaip ir pirmiau, 
stovėjo jaunas vairininkas. 
Po jo kojų buvo didžiausia 
ugnis. Juodi durnai iš apa
čios ėjo jam į akis, o nuo 
ugnies buvo labai karšta; 
kiekvieną minute laukė, 
kada ugnis apims labas ir 
tą tiltelį, kur stovėjo vairi
ninkas.

Bet jisai nesitraukė iš 
savo vietos: norėjo išgelbė
ti keleivius. Vis labiau jam 
buvo karšta. Keleiviai visi 
nuėjo į kitą laivo galą. Ju
rininkai buvo pritaisę len
tas, kad pririšus moteris, 
jeigu reiktų jų išgelbėji
mui. Vyrai rengėsi ir tai
sėsi, kaip i kovą už savo 
gyvenimą. Tuo tarpu lai 
vas jau buvo visai arti nuo

HŽ.-iii:,' ga® į 
kiniai *angW|S&'. t. 
mm vagių.

.Jis gyveno 
melu ir ka 
vandens skęstIWT^;-^ 
brolį.

Išgaišus Jiiodžini,w' * 
bai miliudomc ir laM 
gailėjomės. A

Ksav. Vanage

Interdiktas. Popežius l’i-M 
us X paskelbęs interdiktų 
ant miesto Galatina, Itali
joje, nes to miesto gyvento
jai procesijos metu buvo 
užpuolę ir apmušę vietos 
vyskupų. Interdiktu už
drausta visame mieste ku
nigams laikyti mišias ir su
teikinėti Sakramentus. Va- \ 

! (imasi, miestas pakeista 1
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KATALIKAS

ŠV.Vėliausios žinios
Jonas Klimas, 

1853 W. 
Vincas Petkeviče,

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNIG VYTAUTO, 

JA RAITELIU ANT 
LAKE.

Kunigo žmogžudžio 
Schmidto byla New Yorke 
pertraukta. Prisiekusieji
teisėjai nesutikę išduoti sa
vo nuosprendi ir 
Foster todėl juos 
Teisėjai tarėsi 36 
ir visas laikas 
Schmidtą kaltino, 
j u tam prieštaravo. Tatai 
byla išnaujo bus perkratinė- 
jama. Bus daugiau padary
ta nereikalingų iškasčių.

teisėjas 
paleidęs, 
valandas 
10 anų 

o 2 teisė-

ir

černogorijos 
Milena esą jau 
Prie mirštančios 
visi jos vaikai ir 
giminės.

karalienė
mirštanti.
susirinkę
artimesni

Gerbiamoms, Chicago Dr.-stėms 
visiems kurie tik rengs Balius, Kon
certus, teatrus arba kitokios vakarus 
kuri reikalinga muzika, 
kad aš 
kimuose 
muzikę, 
visokiu
galiu pristatyti del orkestriu arba Be
niu.

Apskelbiu, 
esu pasirengęs visuose atsiti- 
sutaisyti jums kuogeriausią 
Taip-gi sutaisau gaidos del 

instrumento ir visokiu zaidu

ADMINISTRACIJA LIET. TEATRA.L 
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA i 

MARTINO.
Petr. Andrijauskas, pirm., 

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

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

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

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

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

2118 W. 20th St.

45

ima DIVIZI- 
TOWN OP

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

Todėl kviečiame Lietuvius 
tuvaitės priirašyti.

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

Skoliname pinigus ant 
lygų del pirkimo arba 
Narių 
gage) 
rų.

ateities.
6)4 me-

ir Lie-

Todėl turėdami reikalą kas link mu
zikos arba gaidų.

Kreipkitės pas:

SARPALIŲ BROLIŲ 
ORKESTRĄ.

ADMNISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
STANISLOVO V. ir K.

Juoz. Klimas 
4527 So. Marshfield Av. 

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.

Pirmsėdis. 
St., 
Pagelbininkas 

4403 S. Honore St.
V. Szarka, Prot. Rašt.

4540 So. Honore St.,
Jonas Barkauskis, I in Sekret. 

4628 So. Wood St.
Jasulaitis, Kasierius.

4514 So. Paulina St., 
Trakšelis, Gvardijos Generolas.

4557 S. Hermitage Ave.
Bonevičia, Gvardijos Maršalka.

1849 W. 45 St.,

V.

K.

L.

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

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

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ŠV.

Illinois ir 
valstijos, 
lengvų iš- 
budavojimo

ant pirmo morgičaius (Mort- 
su peržiūrėjimu visų popie-

godone,Su
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

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

Albanijoje siaučianti la
bai šalta žiema. Keli desėt- 
kai tūkstančių, albanų ken
čianti badą, nes vasaros me
tu nebūta laiko jiems apsi
rūpinti valgomais produk
tais. Nelaimingas karas už-' 
traukė ant jų tas nelaimes.

V. J. Sarpalius direktorius

3259 S. Halsted st., Chicago.

“Kataliko” keliaujantis 
agentas

Chinijoj vis dar nesama 
ramybės. Maištus kelianti 
armija. Pastaraisiais laikais 
provincijoj Yun-Nan maiš
tus sukėlę net tris pulkai. 
Išžudė visus savo oficierius 
provinciją paskelbė nepri- 
gulminga.

Ignacas Sandargas
Aplankys Spring Valley, Ill., ir ki

tus tos apielinkės miestelius.
Jam galima užsimokėti už “Kata

liką’ ’ ir Kningų iš jo pirkties.
“Kataliko’’ Adm.

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

WILKE-BARRE, PA.
Laukis, Pirmininkas, 
425 S. Grant St.
Ažis Pagelbininkas, 
130 Stanton St. 
Kučinskas, Fin. Rašt., 

141 Park Ave.
Aceviče, Raštin, Prot. 

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

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

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Teehery St.

J.

J.

K.

P.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS 
JONO KRIKŠTYTOJO.

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

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

Jurgis Sereika, Prot. Rašt.
3221 Illinois Court.

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

841 W. 33rd St.,

Tėmykite Nariai.
Draugyste Saldžiausios širdies V. 

Jėzaus laikys metinį susirinkimą ne- 
dėlioj Sasusio 4 d. 1914 m. Į tą su
sirinkimą privalo ateisi kiekvienas 
sąnarys; nes bus svarbus dalykas 
svarstoma, apie dr-stčs įstatų patai
symą. Taigi neapleiskite to svarbaus 
susirinkimus. Visi sąnariai malonėki
te pribūti, 
daug kitų 
pribuvimą I 
tarimo.

, Taipgi bus svarstoma 
svarbių dalykų. Už 

bausmė pagal draugų
ne-
nu-

B.
A.

Romoj ir kitur pasklydęs 
gandas, kad kardinolas 
Rampolla nemiręs naturale 
mirtimi, bet buvęs nunuo- 
dintas. Vatikanas tai tečiau 
užgina. Tasai daleidimas gi
męs iš to, kad nesurandama 
mirusio kardinolo testamen
to.- f

Stokholme pasimirus Šve
dijos karalienė našlė Sofia, 
sulaukusi 78 metus.

Žymus Anglijos keliau
ninkas i žemgalius, Ernest 
Shackelton, nusprendęs iš- 
naujo šiais metais keliauti 
Į pietini žemgali. Su savimi 
pasiimsiąs kelis aeroplanus 
su rogutėmis.

Rusas lakūnas Sikorskis 
padirbdinęs milžinišką ae
roplaną ir andai Peterburgo 
apylinkėse atlikęs pasek
mingai mėginimus. Penkias 
valandas išbuvęs ore su 10 
keliauninkais. Naujas re
kordas!

Londone pasimiręs 53 me
tu mažiausias žmogus pa
saulyj, William White. Bu- 

coli augštas. Užlaikęs 
; ir iš to

R sau pra-

W<ava I erij < >s ark- 
; ■pini poperinėmis 

kurios yra išlai- 
us ir lengvesnės.

In 1783 metais imta 
ii dirbtinas ledas.

f Vienas italas gydytojas 
tvirtina, kad pertankus dvi
račiais važinėjimas atbuki
na girdėjimą.

Persijos šacho pypkis, 
naudojamas iškilmybių me
tu, yra papuoštas deimantais, 
■rubinais ir emeraldais; pyp- 

* kis apkainuojamas 80.000 
dol.

KAINA 
$1.00 
uzBUT.W

GELBĖKIT JŪSŲ PLAUKUS!
j Stebėtinas Išradimas Plaukams Želdinti. / 
g Mes absolučiai gvarantuojame, kad Vigo- 

rota yra vienutinis sviete vaistas plaukams ft 
želdinti. Jeigu jums slenka plaukai, jeigu 
niežti galvą, jeigu turite plaiskainu galvoj, 

J tai gelbėkite tuojaus. Dabar turite progą 
I atgauti savo plaukus. Vigorola jus isz- 
gydys ir turėsite gražius, ilgus irpuikiusį 
plaukus. Vigorola yra išbandyta ir gva-fc 

f rantuota. Suvienytu Valstijų valdžios.
(Under the Food and Drug Act). Nebusi 

likas, jeigu’ vartosi Vi g oro la. Rašyk 
eikalaudamas butelio Vigorolos.
Figbre'aC9.Dep.A.3149S.Mcrganst. Chicago

ADMINISTRACIJA DR-STĖS 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

J. Polekas, rašt.
1802 W. 46th St.

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

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

ŠV.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA.

Jurgis Ažis, Pirmininkas.
13 Collins Str.

Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str.

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

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

Petras Aceviče. 11 Finansų Rašt.
60 Sheridan Str.

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Mantvila, Maršalka.
192 Almond lane

(52-1)

Valdyba, 
Butkus, pre z. 

Mošteika, sekr.

DR. PETRAITIS, Deffistes
10756 Michigan Ave., Roseland, Ill.

KAMPAS IOS GAT.
Ligonius priimu nuo 9 ryto iki 9 

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

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, PaggįĮjininkas, 

7 8 Oxford aT 
Juozas Adorainas, 

R. F. D. No<
Alex Cerbauskas, Fin Sekr., 

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

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

VAL-

Tėmykite Nariai.
Draugystė Saldžiausios širdies V. 

Jėzaus laikys metinį susirinkimą ne- 
dėlioj Sausio 4 d. 1914 m. Į tą su
sirinkimą prialo ateisi kiekvienas 
sąnarys; nes bus svarbus dalykas 
svarstoma, apie dr-stės įstatų patai
symą. Taigi neapleiskite to svarbaus 
susirinkimo. Visi sąnariai malonėki
te pribūti. Taipgi bus svarstoma 
daug kitų svarbių dalykų. Už ne- 
pribuvimą bausmė pagal draugų nu
tarimo.

Taipgi pranešame nariams, kad mi
rė mušti draugo Juozo Lapinskio mo
teris, tai teiksitės užsimokėti kožnas 
sąnarys po 50e posmertinės ateinan
čiame susirinkime.

Valdyba, 
B. Butkus, prez. 

m A. Mošteika, sekr.

it. Sekr., 
ix 172

78 
Frank 
R. F.

RUSSIAN-AMERICAN 
LINE.

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 tonų.

CZAR — 13.000 tonų.

Į Libavą 
į 11 dienų. 

Be persėdimų.
Libavo iki New

Į Rotterdemą
1 9 dienas. 

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

—Dažnai 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.

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metams $2, puse! m. $1 
Užsieniuose metams S3, pusei meti) M.50 

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

‘ * KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

Kaz, Vaškevičius, plrhiin.,
184 New York Ajte., 

Newark, N. Jt
M. Akiai is, Išdininkas, 

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urhaiw.3,.. Sekretoriui 
261 Broadway,

So. Boston, Mas
J. Janušaitis, Išdo.

108 Lafayette Str./ 
Paterson, N. J,

J. Raudonaitis, Išdo 
245 Devoe Str., 
Brooklyn, N. Y

Tėmykite Lietuviai ir Lietuvaites.
Draugystė Garsus Vardas Lietuvai

čių rengia Mirtų Vainikinį Balių. Ne- 
dėlioj, 4 d. Sausio (Jan.), 1914 m. 
P. J. J.Elijošiaus Svet., 4600 Wood 
Gat, Balius prasidės 5 v. vakare. In
žanga 25e Ypatai.

Prašome visus nuoširdžiai atsilan
kyti ant to Baliaus kaip senus taip ir 
janus, nes tas 
sykį parengtas 
bus skrajojanti 
giau atviručių

Balius yra dar pirma 
Chicagoje. Prie to dar 
krasa, kas turės dan
gaus dovana

$5.00. Vietoj tikietu merginos pirks 
vainiką. Kviečia

(1)

vertės

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

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

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

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

Kazimieras P. Sirus, 
918 — 33rd

Ignacas Brazaaskis, Knygius

DRAUGYSTĖS PAŠALPOS1, ŠVENTO 
BAUBINO. 

Port Washington, Wis. 
Juoz. Urbonas, pirmininkas 

216 Franklin St. 
Port Washington, Wis. 

Juoz. Samalionis, raštininkas 
626 Washington St. 

Port Washington, Wis.

KOMITETAS.

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

LA SALLE AND WASHINGTON STS-

Szitas senas milžiniškas vidurmieščio Bankas rūpinas 
juogeriausia žmonėms patarnauti, o kad pastarais 

laikais labai pradėjo dėtis čia savo pinigus ir

Tai Bankas paskyrė jiems tyčią vieną langą į 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 keturis jniiijonus doleriu, del savo tvirtumo, 
del augšto finansinio stovio savo viršininkų ir di
rektorių, ir ypač dėlto kad yra valstybes priežiū
roj,"šitas bankas pilniausiai gvarantuoja žmonėms 
saugumą pasidėtų čia jų pinigų.

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvai
tės, mes aukščiaus minėta Draugys
tė kviečiame atsilankyti ant musų 
parengto puikaus Rožinio Baliaus, ko
kio iki šiol ant West iSdes dar ne
buvo, nes Rožės bus dalinamos už dy
ką kiekvienai porai, prie tam bus pui
ki muzykė, 
ti 
be

jardus gėrimai ir kvepen- 
HavanOs Cigarai. Visus užkviečia 
skirtumo. KOMITETAS.
(1-2)

PAIEŠKOJIMAI.
REIKALINGOS prityrosios par

davėjo į butų departamentą. Nuola
tinis darbas , geros algos. Kreipkitės.

J. Oppenheimer & Co.
4700 So. Ashland Av.

(1-2)

Parduoti arba
mos
pėdų ilgio ir 20 pėdų pločio.
vimo priežastis
sigyti sau

arba patįs

PARDUOTI.
išmainyti ant far- 

randasi vieno augšto namai, 40 
l’arda-

— savininkas nori j- 
farmą. čienia — $1500.00. 
apžiūrėti tegul atsišaukia 
ateina pas:

Cipr. Puišys,
532 — 144 St., East Chicago, Ind.

(1)

Ant Pardavimo.
Bučerne ir’ Groeernė Lietuvių 

I apgyventoj vietoj, biznis gerai iš
dirbtas. Jeigu kas iš tautiečiu nore- 
' tų, tai gali Atsišaukti per laišką ar 
ypatiškai atsilankyti ant.

11314 S. 51st Ct. Cicero, III.
(1-2-3)

Aš Ona Radziavieiene pajieškau sa
vo vyro Simono. Paeina iš Suvalkų 
gub. Marijampolės pav. gmino Kli- 
biškio, kaimo Ingavangio. Devyntas 
metas Amerikoje. 5 (penki) metai at
gal gyveno Shenandoah, Pa. Jei kas 
apie jį žino (ar jis pats,) meldžiu at
siliepti.

Ona Radziavieiene
937 Davis Ave., Grand Rapids, Mich.

(1)

PARDAVIMUI.
Biznio namai ant Wallace gatvės 

arti šito ofiso mūras; Storas ir 6 kam
barių fintas — Kaina $2.300.

Ernis E. Feeney, 
3108 Wallace St

(1-2)

DEGTINĖ ir VYNAS.
Degtinė ir Vynas parduodama už 

čienią, kokia moka saliuninkai.
SCHREIBER BROTHERS CO.

Keturios sankrovosAš Petronėlė Szikszniene paieš- Keturios sankrovos
kau savo vyro; Jurgio Szikszniaus ir ;+06 S. Halsted St.
savo brolio: Antano Lakaras Kauno 14-tos gatv. ir Newberry Av. kamp. 
Gubernijos, Raseinių Pavieto Parapi-j]204 Blue Island Av. 
jos Naumieszezio 
Dirbo prie anglių 
noti apie juosius 
duoda man žinią 

Petronėle 
Van Buren St.,79

Sodžius Bartnykių 13235 W. 12 St. 
mainose. Jei kas ži- 
arba jie patis tegal ———-----—-------
ant šio adreso:
Szikszniene

Newark

ANT PARDAVIMO

PADĖKA.
dėkui poniai A. Mažfeikie- 
gerą širdį. Atėjo kūčių 
neturėjau ko valgyti, ir 

šalta. Užėjo aplankyti 
atrado pravirku- 

Apžiurėjo ma- 
valandų turėjau ap- 

ų ir valgymų. Jau norėjau sau ir 
galą daryti, bet matau, 

yra mielaširdingų žmonių, 
ačiū poniai P. A. Mažeikio-

Širdingai 
nei už jos 
vakaras, 
trioboj 

• ponia 
išia su 
I ne 

ir™1
i vaikučiams ap- i kad dar 
; širdingai 
i ne.

.1,

O 1 
buvo 

Mažeikienė, 
pora vaikučių, 

už keliųPARDAVIMUI.
Parsiduoda namai su saliunų 

laisniu labai geroj vietoj, lietuvių 
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, 
na $12,000. Sužinoti.

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Dept.

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

Katrina Stankiene
821 W. 33rd St.

Kai-

Batelio 
Pradžia 
Tikietai

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 augš&aus.

Gali but puikiausiu sportu tiktai 
už $5.

Parsiduoda pigiai čemodanai ir la
gaminai.

atsišaukyte.

Ateikite Į

Im už 6)4
atneša

yra 
yra

gėry- 
muzy- 
musų

labai geroj ap- 
lie tuvių Grand

Pa-
Be-

Sausio (January), 1914 m. 
Turner Svet., 3417-21 S. Hal- 
Balius prasidės 7-tų vai. v. ir 
iki 2 vai. iš ryto. Inžanga

Parsiduoda mūriniai namai labai ge-‘ 
roj vietoj del bilė biznio; atsišaukite 
pas:

Baliaus 
Taut, 

iš

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JURGIO

iš- 
na- 

(Mort- J. P. Rashinski,
3213 So. Morgan St., Chicago, Ill. 

(51-52-1)

Išdininkas, 
St.

3247
Ant. Mošteika, 

821 —
Vine. Grigaliūnas,

1717 So

ir Lie- 
šios Drau- 
yra geriau- 
pinigų. 
seniausia iš

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

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

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

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

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

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

386 New Grove St.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKIT PINIGUS!

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

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

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

Todėl kviečiame Lietuvius 
tuvaitės prisirašyti prie 
gijos (Spulkos), nes tai 
sis būdas del sučėdijimo

Ši Dr-ja (Spulka) yra
visų lietuviškų Spulkų Chicagoje.

Virš minėta Draugija (Spulka 
po priežiūra valstijos Illinois ir 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų 
lygų del pirkimo arba statymo 
mų, ant pirmo morgičiaus
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.

Iškilmingas Vakaras I
Liet. Tautiška Dr-stė “Vienybė” 

parengė Teatrą ir Balių 4-tą d. Sau
sio, 1914. M. Meldažio Svetainėje 22- 
42 West 23rd PI. Tą vakarą bus su
lošta juokingiausia komedija 3se 
veiksmėse “Audra Giedroje” Artis
tiškomis spėkomis Dramatiško 
prie VIII Rajsno L. S. S. 
4 v. v. Inžanga 35c ir aug. 
ant baliaus tiktai 25c porai

Šis Naujų Metų Teatras ir 
parengtas pastangomis Liet.
Dr-stčs “Vienybė.” bus vienas 
puikiausiųjų West Side’je, nes apart 
gražaus priėmimo svečių, geros muzi
kės, taps sulošta labai juokinga ko
medija “Audra Giedroje” geriausiom 
spėkom Dramatiško Ratelio. Šioje ko
medijoje yra tiek juoko, kad kiek
vienas prisijuokęs svetainėje dar ir 
namo parsineš, ir ilgai neužmirš, nes 
komedijoje išrodomos silpnos žmogaus 
pusės, dėl ko tankiai išeina piktumas, 
bet baigiasi viskas juoku, nes ištikro 
juokai buvo:

Galime užtikrinti, kad kiekvienas 
gailėsis neatsilankęs, ir pirštus grauž, 
kaip draugai pasakodami juoksis.

(52-1)

Ant pardavimo. Namas su bizniu 
— bučerne ir groserne galima nu
pirkti už pigią prekęš 
gyventoj vietoj per 
Works, Ill.

Kas nori pirkti tai
TANANEVIO SAVINGS BANK 

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

J.

J.

S.

KAREIVIO K. WILKES- 
BARRE, PA

Laukus, Prezidentas. 
425 S. Grant St.
Staneika, Vice-prezid.

57 Oak Lane.
Pieekis, Prot. Sekr., 
462 E. South St.

J. Daušys, Kasierius, 
18 N. Meade St.

. Adomynas, I Finansų, Sekr.,
34 Logan St.

J. Anekaitis, II Fin. Sekr., 
New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

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

John P. Ewaldas vie-pirmin.
Emerald Ave.

Protokolų Raštin.
33rd PI.
Finansų Raštinink.
Canal St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas,
i 840 — 33rd St,

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

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

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

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele-

Didelis Rožinis Balius.
Parengtas Chicagos Lietuvių 

šel. Kliubo (Chicago Lithuanian 
nefit Club). Atsibus Subatos vakaro 
3 dieną 
Freiheit 
sted St. 
trauksis
25c. Porai.

Maloniai užkviečiame visus Lietu
vius ir Lietuvaites kuonoskaitlingiau- 
siai atsilankyti ant musų Didelio Ro
žinio Baliaus, o užtikriname jog ne
sigailėsite. Bus visokių skanių 
mų, kvepenčių cigarų ir puiki 
kė. Kožnas vienas atėjęs ant 
Baliaus gaus gražią Rožę.

Užkviečia širdingai visus,
KOMITETAS.

Puikus ir Linksmas Rožinis Balius
Parengtas per Draugyste Lietuvių 

Jaunikaičių Dainos Mylėtojų Ant 
Wbst Sides Nedelioj, 11 d. Sausio 
(January), 1914 m. M. Meldažio Sve
tainėje, 2242-44 W. 23rd PI. Balius 
prasidės 5-tą valandą po pietų Inžan- 
g<V_25c porai.

Gera proga del lietuvio.
Parsiduoda labai pigei ant North Si
des priešais Lietuviška Bažnyčia 
grocerne. Biznis senei išdirbtas: 2 
karietos, 4 arklei pakinkiai, blanke- 
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 Wabansia Av.

(51-2-3)

Parsiduoda dvieji naujai pastatyti, 
mediniai namai, po 6 kambarius ,E- 
lektros šviesa. Augštu rusiu (skiepu) 
Greta lietuvių Vienuolyno: 7040-7038 
Clermont Ave. Kaina $1.800.

Pardavėjo adresas:
New City Savings Bank 

4601 S. Ashland Av. Chicago, Ill.

Pardavimui.
Groeernė ir smulkmenų storas labai 

pigiai parsiduoda. Geriausia proga pi
giai įsigyti gerą biznį.

Kreipkitės adresu:
3417 S. Union A v.

(1)

S. Gordon
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTOKĄ.

1415 S. Halsted st., Chicago

Nauja Lietuviška Aptieką
Gaunama visokios gyduoles ir žo

les, neišskireut ir importuot. Duodam 
patarimus ypatiškai arba per laiškus, 
visiems ligoniams apsaugas, vedusioms 
ir nevėdusies.

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

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

DARAU VISOKIUS PATAISYMUS 

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

TELEPHONE YARDS 6780

12


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

