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NYS ATŠAUKTA.
Prez. Wilsono atstovas Lind 

jau negrįšiąs Meksikan.
Pereitoj savaitėj iš Mek

siko atšaukta Suv. Valstijų 
prezidento Wilsono perso
nalis atstovas Lind. Jis 
Meksike išbuvo daugiau pu
sės motų ir ten neatsiekė 
savo tikslo. O jo tikslas bu
vęs labai svarbus. Jam bu
vę įsakyta, kad jis gražiais 
;^įjjįais ir grasinimais prL

Huertą pasišalinti iš užima
mos vietos. Tiesa, jis ten 
darbavosi, bet visa nuėjo 
vėjais. Todėl prezidentas 
Wilson jį atšaukė ir atlaikė 
ilgę konferenciją su juo 
Pass Christian, Miss., kur 
prezidentas praleido šven
tes.

Arčiau prez. Wilsono sto
vinti politikai pasakoja, kad 
Lindo misija Meksike jau 
pasibaigus ir prezidentas 
visa programą sulyg Meksi
ko radikaliai atmainęs. Pa
sakojama, kad prezidentas 
dabar manąs įsimaišyti į 
Meksiko reikalus ir sulai
kyti ten nereikalingą krau
jo liejimą.

Tuo tarpu revoliucionis- 
tai Meksike pasekmingai 
veda kovą. Visomis pusėmis 
jie laimėja susirėmimuose. 
Antai ties O j maga re vol i u- 
cionistai išblaškę Huerto 
kariuomenę, kur buvęs kru
viniausias susirėmimas. Iš
blaškyta kariuomenė susi
dėjusi iš 11 generolų ir 4.- 
000 kareivių. Revoliucionis- 
tams pasisekė taip padary
ti turint daug skaitlinges- 
nę kariuomenę. Federalistai 
kareiviai, kad išnešus svei
ką kailį, galvatrūkčiais ne
šinas! į Su v. Valstijų pa
sienius. Iš Washingtono 
įsakyta visus federalistus 
išginkluoti, kurie tik per
žengs sieną.

Tariamame susirėmiiųe iš 
abiejų pusių užmušta ir su
žeista daugiau tūkstančio 
kareivių. Daugumas sužeis
tųjų miršta karo lauke, ne
sulaukdami iš niekur sau 
pagelbos, kadangi kaip vie
na, taip ir antra pusė netu
rinti karinių ligoninių ir pa
kaktino skaitliaus gydytojų.

16 pages. Metai XVI
gen.
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S. Valstijų senatorius Carton, kurs reikalauja karo su Meksiku. Garlaivis, kurs 
pribuvo į Vera Cruz suteikti pagelbą sužeistiems svetimtaučiams. Svarbus mieste
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Ot, žudomasi be jokio 
žiūrėjimo. Kuomet ameriko- 
ninio Raudonojo Kryžiaus 
skyrius prisidengęs savo Vė
luva buvęs mėginęs nuvyk
ti karo laukan ir sužeistie
siems pagelbėti, revoliucio- 
nistai neleide tai darvti. 
Kadangi ties Suv. Valstijų 
siena randasi platoka Rio- 
Grande upė, lengviau su
žeistieji federalistai per
plaukia upę ir Suv. Valsti
jų pusėj y aprūpinami vais- 

-ii' lirtlvcio. Zjigbi'oi ii.a 
žesni federalistų būriai vie
tomis dar laikosi prieš re
volt ucionistus, bet kuomet 
liks galutinai apsiausti, vi
sa Huerto kariuomenė mė- 
gįs per upę perplaukti ir 
nors tuo budu galutinai iš
sigelbėti nuo revoliucionis- 
tų kulipkų.

Ties Rio-Grande upe bai
sus dalykai dedasi. Pusnuo
giai federalistai kereiviai 
staiga išlenda iš parako du
rnų kamuolių ir puolasi ti
peli. Vieni žūsta upės vilny
se, o kiti šiaip -taip per
plaukia Suv. Valstijų pu
sėn ir čia atsiklaupę mal
dauja S. Valstijų kareivių 
juos gelbėti, suteikti 
kokią prieglaudą.

Neintikėtina, kad 
laikais žmonės butų
baisiai pašėlę ir taip žvėriš
kai skerstųsi už kelių asme
nų pagedusią ambiciją. To
kiems gaivalams respubli
ka yra niekis. Jie nepažįsta 
laisvės. Tokios šalies suval
dymui reikalingi Trepovai- 
autokratai, tuomet, rasi, 
laisvė jiems pasidarytų ma
loni ir saldi.

Nors, federalistams iš vi
sų pusių pliekiama kailis, 
bet Huerta nepraranda vil
ties. Jis senoviškai tvirtina, 
kad revoliucionistus apga
lėsiąs ir Meksike visus rei
kalus sutvarkysiąs. Naujų 
Metų dienoje viešai diplo
matams apreiškęs, kad to
mis dienomis jis pats sto
siąs savo kariuomenės prie
šakyj ir apmalšysiąs visus 
Meksike banditus! Jis už
tikrinąs, kad greitai ii- fi
nansiniai reikalai busią su
tvarkyti taip, kad jis drą
siai galėsiąs šalį apvalyti Bulgarijos, Serbijos ir Ru- 
nuo įvairių nenuoramų, ne- munijos įvykę kuogeriausi

bent

šiais 
taip

-

duodančių nei jam, nei gy
ventojams šventos ramy
bės.

Laikas parodys, ar tie 
Huerto pasigirimai nėra 
tušti ir apgaulingi.

Taippat laikas parodys, 
kokius pienus sudaręs 
Meksiko Suv. Valstijų 
zidentas Wilson.

PRIEŠ CARĄ FERDI
NANDĄ.

Bulgarijos caras išnieki
namas.

Tomis dienomis Bulgari
jos sostinėje Sofijoj caras 
Ferdinandas atidarė savo 
sobianiją (parlamentą). 
Atidarymo metu gimė prieš 

I jį baisios demonstracijos. 
Kuomet Ferdinandas su sa
vo žmona ir sosto inpėdiniu 
inėjo posėdžių salėn, tarp 
socialistų atstovų staiga gi
męs trukšmas ir šauksmai: 
šalin caras! lai gyvuoja res
publika !

Kuomet Ferdinandas ėmė 
skaityti savo sosto kalbą, 
vienas socialistų atstovų su
šukęs: “60 tūkstančių bul
garų paaukota tos dinasti- 
j os palaikymui! ’ ’ Paskui 
socialistai atstovai apleidę 
salę.

Caras Ferdinandas nei 
puse žodžio neužsiminė a- 
pie tas demonstracijas, bet 
aiškiai pažymėjo, tarsi, pa
sididžiuodamas. kad tarp 

santikiai, taippat, kad pra
dėta tarybos su Turkija, 
kas ateityj apsaugosią abi 
šąli’ nuo ginkluoto susirė
mimo.

Po viskam carui aplei
džiant salę, atstovai nors 
atsistoję, bet anaiptol ne
palenkę, kaip paprastai, 
prieš jį savo galvų.

Tas faktas aiškiai liudi- 
dija, kad caras yra visų ne
pakenčiamas ir, regis, bus 
pamėginta kokiuo budu jis 
nusikratyti.

Taip tai greitai smenga 
visokia garbė. O juk pirm 
karo tas pat Ferdinandas 
savo pavaldinių labiausiai 
buvo mylimas ir gerbiamas. 
Netikęs karo vedimas viską 
suėdė. Gi pataisyti padary
tas klaidas jau ne laikas, 
kuomet Bulgarija atsiradu
si didžiausiame skurde.

TURKIJA GINKLUO 
v JASI.

Bet Europos valstybės nu- 
sprendžiusios ją finansiniai 

boikotuoti.
Nesenai Turkija pas Bra

zilijos valdžią nupirkus mil
žinišką karo laivą “Rio de 
Janeiro”. Tame nebūtų nie
ko stebėtino, bet paaiškėjo, 
kad Turkija ta laivą pirkus 
už paskolintus Francijoje 
pinigus, kurie turėję bųti 
panaudojami skolų apmokė
jimui. Taigi Turkija užuot 
rupinties savo skolomis, ji 
pinigus leidžia, besiginkla- 

vimui. Taip dalykams sto
vint, Europos valstybės nu- 
sprendžiusios ateityj Tur
kijai pinigų neskolinti ir te
gu ji sau viena žinosi, jei ji 
taip klastingai pasielgianti.

Didžiausią prieš tai 
trukšmą sukėlė, žinoma, 
Graikija, kuri norėjusi pir
miau tariamąjį laivą nu
pirkti, bet perbrangiai už 
jį norėta. Be to, Graikijai 
labai nepatinka, kad Tur
kija ant vandens ginkluo
jasi, gi tai daro ne kitokiuo 
tikslu, kaip tik kad kuomet 
nors atkeršijus tai pačiai 
Graikijai.

Europos valstybės todėl 
Graikijos tą nusiskundimą 
palaikė teisingu ir nuspren
dė Turkiją boikotuoti.

BAISUS PADĖJIMAS.
Albaniečiai badumi miršta.

Albanijos gyventojų pa
dėjimas kasdien vis aršina- 
si. Daugiau 30.000 gyven
tojų, kurių tarpe esą daug 
moterių ir vaikų, kenčią di- 
deliausį badą ir šaltį. Kuo
ne šimtas sodžių toj šalies 
daly j, kurią ant rūsy k ser
bai buvo užėmę, liko užka
riauta, 12.0000 namų sude
ginta ir 4.000 žmonių išžu
dyta. Daugiau 100.000 žmo
nių netekę pastogės ir prie
glaudos. Kadangi prisiarti
no žiema, kuri ir Albanijoj 
šiemet žiauriai siaučia, 
tiems gyventojams dalimis 
grasia badas, gi dalimis šal

Į tis, taigi neišvengtina mir
tis. Pirmiau Italija su Aus
trija ir perdaug globėjo aL 
baniečius, gi dabar, jiems 
badu mirštant, nuo jų užsi- 
grįšta ir nei nemano jiems į 
pagelbėti.

MELDŽIA PAGELBOS.
Visoj Bulgarijoj siaučia 

skurdas.
Bulgarijos karalienė Ele

onora asmeniškai telegrafu 
šiomis dienomis kreipusis į 
amerikoninę Raudonojo 
Kryžiaus organizaciją, mal
daudama pagelbos badau
jantiems ir kenčiantiems 
šaltį Bulgarijos gyvento
jams. kurio karo metu pra
radę visą savo mantą. Tarp 
pavargėlių esama taippat 
ir amerikiečių. Tūkstan
čiams žmonių reikalinga pa- 
šelpa ir tai tuojaus, nes 
taip jie išmirsią badumi 
ba sušalsią.

Tai nelaimingo karo 
šiai!

is ITALIJOS.
Dvi' pau: ikxisetinos p 

mos.
Italijos ministerių pirmi

ninkas Giolitti paskutinės 
savo kalbos metu parlamen
te pažymėjo, kad Italijos 
valdžia turinti išrišti dvi 
gana sunki probleini. Viena 
anų — tai baisiai besipla
tinanti visoj šalyj bedarbė, 
gi antra —- baisi italų emi
graciją į užsienius. Taigi 
valdžia visupirmu mananti 
pradėti kokius nors viešuo
sius darbus ir tuo budu su
teikti bedarbiams užsiėmi
mą. Pagaliau valdžia ne
kantriai laukianti Suv. Val
stijų kongreso naujų įstaty
mų užgyrimo kas lytisi a- 
nalfabetų imigrantų. Jei S. 
Valstijų kongresas užgirtų kai}) paprasta', buvo apsta- 
analfabetų neįleisti, tuomet lyta kareiviais, tai}) kad 

kits kitą turėjo matyti, taip 
tankiai. Tie kareiviai 
trumpais pertraukiais i.š« 
vėję laukuose ir mišku<W 
dvi dieni ir nakti, laukdal 
mi kol pravažiuosiąs carasj

Tuo tarpu tuo metu būvi! 
pasiutusiai šalta ir gimę

Italijos valdžiai paliktų vie
nas džiaugsmas, kadangi 
tarp italų esama daug anal
fabetų ir kaipo tokio turė
tų savo tėvynėje skursti.

LAUKIAMA REVOLIU
CIJOS.

Rusija atsiradus ant naujo 
ugnekalnio.

Visi gerai susipažinę ar
čiau su Rusijos viduriniu 
padėjimu neatmainomai l 
tvirtina, kad ten netrukus 
išsiversiąs kruvinas revo- 
liucijinis ugnekalnis. Sako
ma, Rusijoje revoliucija 
rengiama daug baisesnė 
buvusią 1905 metais.

vus tai}> didelė, kad neku- 
riose vietose užpustyta ke
liai, taip kad sargybos per
mainos metu kareiviai kiti 
kitu negalėdavę surasti ir 
daugumas paklyzdavę. Ca
rui pravažiavus pasirodė, 
kad pražuvo daug kareivių. 
Paskui keli kareiviai prie 
geležinkelio atrasta sušalu- 

Revoliucijinis judėjimas: s’(‘ib keli suvažinėta... ’ 
carate susitvarkęs ir jau i Rusijoje kareiviai tikrai! 
stovis ant tvirtų kojų. })e- šunes vietoje laikomi! į 
šinieji durnos atstovai ma-j . =
ną dūmą išvaikyti iy išnau- 
jo carą-batiušką paskelbti 
kuodidžiausiu autokratu, 
nors jis ir dabar tokiuo yra. 
Caras, sakoma, iškeliaująs 
Kryman, kur manąs praleis- j ti ugnies.
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ti visą žiemą. Gal tyčiomis 
jis į ten pasiunčiamas, at
jaučiant jam. nepalaimas.
TOLIMŲJŲ RYTŲ BU

DELIS MIRĖ.
Žinomas kraugeris 
nusinešino į anapus grabo.

Rusijos generolas Niko
lai Ivanovič Grodekov, ki
tados buvęs vyriausias Ru
sijos kariuomenės 
Tolimuose Rytuose 
bokserių judėjimo 
joj, andai Peteriui“ 
pire.

Gen. Grodekov kariuome
nėje buvo skaitomas nepa
prastuoju karjeristu. Pasi
baigus rusų-japonų karui 
Mandžurijoje, jis paskirtas 
vieton gen. Linev iėiaus. Jis 
taigi anais metais ties upe 
Amuru išskerdęs šimtus 
chiniečių, nors paskui val
džia tai buvo užgynus. Jis 

pagarsėjęs chiniečių 
mėmis 1900 metais, 

ų sukilimo metu Chi

z tuos visus

auksinį kalaviją, brilijan- 
tais papuoštą, ir su parašu: 
Už pergales 1900 metais 
Šiaurės Mandžurijoje.

Grodekov gimęs 1842 me
tais Chersone. Kareiviauti 
pradėjęs turėdamas 20 me
tų amžiaus.

CARO KELIONĖ.
Kaip žūsta Rusijos ka

reiviai.
Sausio 1 d. Rusijos caras 

iš Livadijos parkeliavęs į 
savo Carskoje Selo, kad te
nai praleidžius šventes su
lyg juli joninio kalendo
riaus. Geležinkelio linija 
pradėjus nuo Maskvos iki 
P'eterburgui, 100 mylių.

Ugnekalnis ėmė veržtis 
Kamčatkos ugnekalnis, vai 
dinamas Kerjakinski, pd 
10-tį metų buvęs visai nil 
tilęs. vėl ėmė rūkti ir rodi

1
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LIETUVIAI AMERIKOJE

darbą,,

J .ietu-

BALTIMORE, MD.
Rubsiuviu straikai ir jų 

vaisiai.
Nuo pat savo atvykimo į 

šį miestą lietuviai kibo į 
siuvimo amatą. Taigi siuvė
jų amatas čia buvo didžiau
sias ir pelningiausias. Per 

* 20 metų lietuviai tvirtėjo 
tame amate. Žydai dirbdavo 
prastesnį ir pigesnį 
o mūsiškiai geresnį 
riau apmokamą.

Nuo laisvės melų
voj čia ėmė atsirasti nera
maus gaivalo. Pradėta 
drumsti ramų , visuomenės 
gy ven imą kurstančiomis
prakalbomis, raudonosios 
pakraipos laikraščiais ir tt. 
Kilo straikai vienas po ki
tam, dygo, kaip grybai po 
lietui. O tie straikai visuo
met buvo pralaimejami. 
Straikai buvo keliami daž
nai visai nereikalingai. Pa- 
tėmytina, kad už savuosius 
nekuomet neužstota; jei lie
tuvis būdavo pavaromas, 
tai visi juokdavosi, šaipyda
vosi, jei būdavo pavaromas 
žydas ar italas, tai lietuviai 
galvas būdavo gatavi padė
ti.

Ilgainiui, kuomet buvo 
patėmyta, kad lietuviai la
bai palinkę prie streikų, tai 
jų nebuvo skiriama į perdė- 
tinius. Kiti lietuviai, kurie 
jau buvo perdėtiniais, ėmė 
netekti savo vietų. Ir ■ x 
perdėtinių vietas p^B 

, vo žydai ar italai. B ’ :
kaip kiekvienas ž i 
met stoja už savBp^j)^

tuoj kilo
dirbtu-

tuo- 
lie-

F dailią. PfflfmKejo lietu-
Į viaras darbas ingyti.

Tad turėjome pamokų, 
bet neką iš jų pasinaudojo
me.

Daug čia galima butų ta
me dalyke prirašyti, bet pa- 
sikakinsim tik pereiti 1913 
metų streikus.

Pavasarį keliatą' savaičių 
streikavome pas Greifą. 
Dėjome aukas, grumėmės 
su policija, o šiandien nei 
vieno lietuvio nėra pas Grei
fą.

Tą pabaigus,
straikas Saunborn 
vėj del kokio ten žydelio 
pa va rymo. T ei 
vių apie 300. 10 dienu 
ėjus straikas pasibaigė 
mi, kad pora desetkų
tuvių nebuvo priimti dar-

O dėlto niekas nestrai- 
r ■£.“■’o.
Wro to ištiko Shloss Bros. 

Bmrbtuyėj straikas. O visai 
Blel niekniekio. Mat, šios 
■'iriuos darbininkai priguli 
r į dvi unijas, Am. Darb. Fe- 
1 deracijos ir I. W. W. Prie 

pastarosios beveik visi lie
tuviai priguli. Pirmieji, kaip 
sako, ėmė kalbinėti indus- 

į trialinius pristoti prie jų. 
į Tai tie užpyksta, meta dar- 
I bą, sušaukia mitingą ir ta- 
I riasi. ką čia padarius. Ir 
iką-gi? Streikavo skaičiuj
■ apie 1.500 per 14 savaičių.
■ Per visus šiuometinius 
■streikus buvo apie 80 bylų. 
B Lietuvių streike dalyva- 
Bo apie 150—200. Straikui 
Besitęsiant, vieni išvažiavo
■ kitus miestus, kiti griebė- 
;B kito darbo, Streiko pa- 

SHŪgoj liko apie 30.
■ Aukų lietuviai sudėjo a- 

' Be $6.1100. Iš unijos kasos 

išimta apie $3.000. Iš kitų 
miestų prisiųsta apie $500. 
Taigi lietuviams grynais pi
nigais paskutinysis strei
kas atsiėjo apie $10.000. O 
italai, žydai, lenkai ir kiti, 
kurių skaičius siekia į pus
antro tūkstančio, saviesiems 
tesurinko tik apie $3.000; 
o jie juk daug turtingesni 
už mus.

Visus pinigus, visi sky
riai nutarė nešti į bendrą 
kasą, iš kurios buvo imama 
šelpti visus streikininkus. 
Žydai ir italai atsigėrėti 
negali lietuvių vald >vų 
“tarptautiškumu”. Be abe
jo žydai ir italai neatsidė
kotų visokiems Kapsu
kams už sėjimą tarp “susi- 
pratėlių” tokio “tarptau
tiškumo”. Tik įsidėmėk: 
lietuvių streikininkų buvo 
apie 150 ar 200 su kapitalu 
$10.000. Žydų, italų ir ki
tų buvo apie 1.500 su kapi
talu $3.000. O pašelpą gau
davo visi lygią.

Nuvargo žmonės bestrai- 
kuodami, negali nei atsis
pirti prieš kapitalistus ir 
todėl numušama jiems al
gos.

Nekurie mano, kad strai
kai keliama tyčia: bi tik 
lermą darius, bi tik skurdą 
didinus. Juk jei žmogus pu
sėtinai uždirbs, tai jam ne
rūpės straikai ir kiti daly
viai, apeinanti darbininkų 

. Bw’adejus”. Sako, straikai 
'y Bin a, kad žmones vargi- 

■kad suk (irsčius /iries 
■lavins. Tuomet vado- 

BfBprganiz.atoria^_ žvejoja 
sudrumstame vandenyj. 
Yra laiko ir proga inkalti 
žmonėms, kad blogas surė
dymas, kad visame darbda
viai kalti. Jiems visvien ar 
darbininkas laimėjo, ar nie
ko nelaimėjo; o jam vis lai
mėta; jam vis bįra kišenini).

Ar ilgai dar gėrėsis žmo
nės tų vadovų leidžiamais 
muilo burbulais?

Rožytė.

KENOSHA, WIS.
Nelabai nusisekęs vaikų 

vakaras.
Gruodžio 25 d. vietos lie

tuvių parapijinės mokyk
los mokiniai statė scenoj 
dvi komediji — “Tarnaitė 
pamokino” ir “Jonukas 
melagis”. Negalima sakyti, 
kad but pavykę atlošti. Bu
vo ir deklemacijų. Ir tos 
galėjo but geriau atliktos. 
Kelios mergelės visgi atsi
žymėjo; paminėtina Onutė 
Druktenaičiutė ir Leonaru- 
;ė Vitkauskaičiutė. Dar dai
navo bažnytinis choras vie
ną dainą, kuri turėjo geriau 
išeiti. Mažos mergelės gan 
•erai sudainavo.

Nevisai pavyko vakaras 
Įeito, kad mažai laiko buvo 
prisirengimui. O taip atsiti
ko dėlto, kad norėta buvo 
pakenkti “Birutės” dr-jai. 
Mat, “Lietuvos” No. 48 
buvo pagarsinta, kad minė
ta dr-ja čia vaidįs veikalą 
‘Pirmi žingsniai” gruodžio 

27 d. Taigi pas mus ir bu
vo subrusta, kad surengus 
vakarą prieš “Birutės” at
važiavimą.

Stengdamiesi užkenkti 
kitam, visuomet užkenkia
me sau. Taigi ir čia “Biru
tei” užkenkta. Ji turėjo ati
dėti savo vakarą ant vasa

rio 7 d., 1914 m. Bet vaikų 
vakaro rengėjams ne vien 
kad nepasisekė atvaidinti, 
bet ir žmonių labai mažai 
tebuvo. Lietuviams reikė
tų mandagiau elgties, ge
ruose darbuose vienas ki
tam prigelbėti, o ne kenkti. 
Taigi elgkimės geriau.

Pumpeniškis.

NEWARK, N. J.
Račiūno paveikslai.

Gruodžio 13 d. šv. Jurgio 
dr-jos salėj buvo surengta 
nepaprasta pramoga. Buvo 
rodomi p. Račiūno paga
minti lietuviški, historiniai 
paveikslai. Buvo taipgi ro
doma paveikslų, kuriuos p. 
Račiūnas nuėmė bevažinė
damas po Lietuvą pereitą 
vasarą. Dailiai parodyta 
buvo “Saulės” mokyklos 
namai Kaune. Krutančiuo
se paveiksluose buvo paro
dyta daug šokių, žaismių ir 
tt. Paveikslus tinkamai pa
aiškino p. J. Danielius. Ma
tėsi, kad žmonės indomavo 
paveikslais ir jais liko už
ganėdinti. Tik gaila, kad 
nedaug žmonių tebuvo su
sirinkę.

Dičius.

HARTFORD, CONN.
Darbai silpnai eina; mote

rių dr-ja; žmonės dorai 
užsilaiko.

Nekuriose dirbtuvėse dir
ba po 4—5 dienas savaitėj; 
daug žmonių neturi darbo. 
Lapkričio 14 d. liko suorga
nizuota vietinio klebono J. 
Amboto pašelpinė moterių 
ir merginų dr-ja vardu šv. 
Elzbietos dr-ja, kurios tik
slas bus duoti pašel]>ą ligoje 
ir mirus. Instojiinas bus 50 
c. ir kas mėnuo po 25c. Pra
džia buvo labai gera, nes 
prisirašė apie 60 narių. To
kia draugija yra labai rei
kalinga, nes dar pirma mo
terių ir merginų pašelpinė 
dr-ja. Yra čia dar “Gyvojo 
Ražančiaus” moterių ir 
merginų dr-ja, kuri pusėti
nai gyvuoja; turi taipgi ne
mažai narių.

Lietuviai čia dorai užsilai
ko, bet, žinoma, atsiranda 
ir tokių, kurie tik gadina 
vardą, bet su laiku gal su
sitvarkys ir gyvens vieny
bėj. Čia yra kningynas, 
įsteigtas šv. Kazimiero T. 
A. dr-jos bažnytinėj/ svetai
nėj, bet mažai kas naudoja
si juomi, matyti, kad mažai 
kas supranta apšvietus nau
dingumą, nes geriaus kur 
pakampėj vaikščioti, ar 
namie, ar prie rudžio, o ne 
prie skaitymo laiką praleis
ti.

Tėvynes Mylėtojas.

ST. LOUIS, MO.
Darbai apsistojo; lietuvių 

ištvirkimas.
Darbai čia žymiai suma

žėjo. Sustojo darbai ir Char
ter Oak liejykloj, kur daug 
lietuvių dirbo. Taigi daug 
mūsiškių randasi riestame 
padėjime. Liejykla yra už 
miesto; jos netoliese yra ke
lios šeimynos; ypač joms 
vargas, nes į miestą toli va
žiuoti reikalingų daiktų 
pasipirkti, o ant vietos la
bai brangu.

Gruodžio 17 d. čia polici
ja sugavo tris laidokus. Jie 
sumanė tarp lietuvių pasi
pinigauti. Vienas apsisuko 
kalnierių ir rinko aukas ne
va naujai statomai kokia-

KATALIKAS

me ten mieste bažnyčiai.
Kelis lengvatikius pavy

ko apgauti. Bet urnai poli
cija juos paėmė savo nagam 
Vienas laidokų yra smukli
ninkas.

Lietuvių dore čia žemai 
stovi. Smuklių čia nemažai 
ir girtuoklystė baisi. Geria 
ir merginos, kuomet ištvir
kę vaikinai fundija. Per 
Kalėdas vienos smuklės at
skirame kambaryj girdėjosi 
knarkinimai armonikos ir 
moterių alasas. Šiame mies
te moterims nevalia eiti į 
smukles. Bet mūsiškiams 
stoka ir doros jausmo ir 
baimės pabaudos. Kartu su 
girtuoklyste ir paleistuvys
tė platinasi.

Čia nėra kam darbuotis 
tarp lietuvių. Apšvietimas 
stovi žemai. Yra keliatas 
dr-jų — šv. Juozapo, šv. 
Kazimiero, L. S. D., bet jų 
darbų nesimato. Prie pas
tarosios gali prigulėti ir mo
terįs, bet jų tik kelios tepri- 
guli.

Doros Mylėtojas'.

vasarą pastatė 
iu lietuviams ir 
Darbą atliko 

ęms. paliko 
ir medinin-

WILKES-BARRE, PA.
Pabėgo kontraktorius.

Štai mus mieste kas išti
ko. Pabėgo lietuvis apleiz- 
damas pačią su vaikais. Pa
bėgėlis buvo jau nuo senai 
apsigyvenęs šito.ie mieste. 
Pirmiau dirb> kasyklose, 
o1 paskui buvo jFontraktoriu- 
mi. Tą begalėjo pasekmin
gai varyti, mos nemokėjo 
rokundųj. Padirbėjęs kasyk
lose vėl/ ė^fiėsi statymo na
mų. Peį*ej 
apie 1 
anglam 
gerai, 
skolingas 
kam's, ir plumberiams, ir 
tinkavotojains, ir darbinin
kams. ir krautuvėms. Tad 
jis išdūmė palikęs pačią su 
penkiais kūdikiais. Dabar 
motelį miestas palaiko. Pa
bėgėlio ieško detektivai. į§ę- 
kurie labai del to nukentė
jo. Tie, kurie darė kontrak
tus pas savo tautietį advo
katą Joną Lopatą, nieko 
blogo nėra. O tie, kurie pas 
žydelius ėjo su savo reika
lais, tai turi antru kartu 
mokėti už medį namams. 
Kaip spėjama, žmonių pini
gų žus apie $3.000. Dar jis 
buvo vienos dr-jos išdinin- 
ku. Keliatą dolerių dr-jos 
taipgi nunešęs.

Wilkesbariu Žebrys.

WORCESTER, MASS. 
Bedarbė; laikraščių neskai

toma; nešvarumas.
Darbai čia žymiai suma

žėjo. Žmonės, netekę darbo, 
grįsta Lietuvon, nes bijo 
blogų laikų. Todėl tegu nie
kas nevažiuoja šin miestan 
tikslu darbo gauti.

Lietuvių čia labai daug' 
yra.,. Bet rotai kur galima 
užtikti tokį tamsumą, kaip 
čia. Niekas jiems nerupi. 
Laikraščių labai maža kas 
skaito. Stubose didis nešva
rumas. Moterįs apsileidu- 
sios. Nesirūpina užlaikyti 
namuose švarumą, gerai pa
gaminti valgius.- Viskas da- 
roma bile kaip. Į kokią stu- 
bą kai įeini, tai reikia tuoj 
išsinešti del dvokimo. La
bai patarčiau moterėlėms 
skaityti “Kataliką”, kur 
rasit “Moterių skyriuj” 
sau naudingų pamokinimų. 
Dabartės mums moterims 
labiau rudis jjįapi, negu na

s
mai. Dievo bijokit ir žmo
nių sarmatinkitės.

Mylįs švarumą.

SHEBOYGAN, WIS.
Darbai eina pusėtinai. Ne

labos bobos darbas.
Naujienos iš šio miesto 

tokios. Darbai nors eina po 
senovei, bet naujai atvyku
siam labai sunku gauti dar
bas. Lietuvių čia yra apie 
80 ir tarp jų, žinoma, viso
kių pasitaiko.

Nelabai senai keliatas 
žmonelių, nekokių turtuo
lių, parsinešė po keliatą ši
puliukų iš medžių kiemo. 
Viena boba, kuri taipgi ta
me “grieke” buvo kalta, 
turbut bijodama bėdos, ap
skundė anuos kompanijai. 
Anie vargšai ir buvo nu
bausti. Nelaba boba, pati 
būdama kalčiausia, teisme 
vagino kitus ir primokino 
savo 14 metų mergaitę pri
siekti, kad anie kalti vogi
me. Žinoma, iš tokio auklė
jimo iš kūdikio neišeis nei 
Dievui lazda, nei velniui 
kačerga. Kad jau nors pati 
nebūt buvusi kalta.

F. G.

RĖM^Y Fęin
EUMATiSMf^i

«OUT - .NEURĄLfe«A 
LUM9AGO - COLDS M
PAIN 3 - D ACH AC H KS LJ 
3PRAINS ACRUtSeS

EA-!RI£HTlR &Cb.
NEW YORK

Neduok 
apsigauti pa- 

mėgždžiojimu. Šis 
yra tikrai tikras. 

Gali pažinti pagal in
karą.

TARENTUM, PA. 
Straikas.

G at vekarių kompani j a 
norėjo numušti motorma- 
nams ir konduktoriams al
gas. Tie, žinoma, pasiprie
šino ir sustreikavo. Kompa
nija bando visaip pakenkti 
straikui. Samdo straiklau- 
žius. Buna susirėmimų. 
Streikininkai daužo langus 
ir laužo rėmus gatvekarių. 
Nežinia, kada ir kaip vis
kas pasibaigs.

Naujas Sąvaitls Laikraštis 

“ATEITIS”

BALTIMORE, MD.
Rubsiuviu bėdos.

Labai neužvydėtinas čio
nykščių rubsiuviu padėji
mas. Darbo mažai ir algos 
mažinama. Kas turi darbą, 
laikosi. Nes jei vienas pa
meta, tai jo vieton 10 sto
ja.

Kitose dirbtuvėse taipgi 
darbai silpnai eina. Daug 
žmonių tiesiog badą turi 
kentėti. O kas bus toliau?

A. Kurilaitis.
&

su

t Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.sos žmoni
jos geresnes ateities viltis yra jaunimas,' užtad kiekvienas privalo

: rūpintis jaunimo apšvietimu.
• “ATEITIS” bus bepartyviškas jaunim'o laikraštis ir bepartyviškai tar-
i naus kultūriškiems jaunimo reikalams.
J “ATEITIS’.’ gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.
: “ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinių apie musų jaunimo judėjimų ir 

veikimų. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir žinelių iš lietu-
• vos ir iš viso pasaulio. •
I “ATEITĮ” išleidinės nuo Naujų Metų kooperatyviška bendrovė “A-
J TEITIS” inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts valsti

jos ties:; reikalavimų. I
: “ATEITIS” bus 8 puslapių didjmoi^prekiuos-tiktai $1.50 mctam^flBj 
r.. S5<’. pus«i metiį.
' metams ir $1.25 pusei metų; ' ' ' R J
•' “ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu:

\ “ATEITIS" !
i 366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS. |
; (KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ PAŽIU-
: RĖJIMUI DYKAI). į

DETROIT, MICH.
Mirė lietuvis

Čia turėjo persiskirti 
šiuo svietu Petras Stalio- 
nis, 27 metų senas, šv. Juo
zapo dr-jos narys. Liko gra
žiai dr-jos rupesniu palai
dotas. Paliko čia brolį ir 
seserį. Tegu ilsisi amžinai 
svetimoj žemelėj.

“Kataliko” skaitytojas.

s

Nei trupučio man neskaudėjo

ST. CHARLES, ILL. 
Auka Tautos Namams.
Gruodžio 7 d. “Liuosy- 

bės” dr-ja laikė savo susi
rinkimą. Ši dr-ja yra nese
na, vienok, turėdama gerus 
vyrus, tvirtai stovi ir remia 
visokius tautos reikalus. 
Minėtame susirinkime nuta
rėme paaukoto! $10.50 Tau
tos Namams Vilniuje. Pi
nigus kartu su šiuo rašteliu 
siunčiame “Kataliko” re
dakcijai, kuri yra ingalio- 
ta priiminėti tokias aukas.

T.K.

Kas čia? Ji
NERVANA <

Budas gydymo dantų 
be skausmo.

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

10 METŲ GVARANCIJA.
DYKAI APŽIŪRĖJIMAS.

PEOPLE’S DENTISTS
(žmoniij 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.

ao

GO AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT"^ 

Naujo ir Antrų Rankų Medžio.
DurtĮ, lentą, lentelių, rėmų, 

šviiinkalvių daigių ir stogo popieros.
Musų č enios yra žemiausios.

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

Pas teisėją.
— Ar esi vedęs?
— O kam tas tamstai rei

kalinga žinoti? Gal tamsta 
turi netekėjusią dukterį? 
Aš pasižadėjau nekados ne
vesti. ..

" 1 1 ‘ ........i...... . 1 ..........  "9 ..... *........  1 " ""
Praktikuoja visuose teismuose. Egzaminuoja ab
straktus ir atlieka visokius teisiškus dalykus.

PAUL IROSE 
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

1622 - 1624 Unity Building, 127 North Dearborn Street 
Tel. Central 2362 Chicago, 111.

2



Žinios iš Lietuvos

9JŽSIENI0 P ASPORT AI. miems kanalizacijai ir van- 
I Gubernatoriui įsakius, dentraukiui darbame. Pats 
Iilicija nuo važiuojančių 
[žsienin reikalaus kaskart 
rj priežasčių išvardijimo, 
[ei kurioj keliaujama užsie
ni. Važiuojantieji nebe
busią užsienio pasporto, 
oi nesudėsią dokumentų, 
Irirodančiųjų kelionės 
fžsienį reikalingumą.

d

I Plungės miestelyje (Kau
lio gub.) Juozas Kučinskis, 
lietuvis, intaisė verpimo 
fabriką. Už mašinas mokė
jęs 28 tukst. rub. Dirba 
[larbininkų.

40

S AUKOT AI.
(Šiaulių apskr.).

Šaukotu Vartotojų Drau
gija davusi 1912 m. gryno 
•elno 7 kap.

L CUKRINIAI BUROKAI.
Šia vasara 14 Kauno 

[gub. ūkininkų mėgino so
pinti cukrinių burokų. Bai
sogalos agronomijos stoties 
Įlirektorius Petruščinskas 
Išsitarė Kauno žemės ūkio 
■r-jos susirinkime buvu
siam lapkričio mėnesį ši
taip apie tuos mėginimus: 
“Reikia tik žemės dirbimas 
pagerinti, o cukriniai buro
kai augs ir pas mus”.

Jei cukriniai burokai 
Liugtų pas mus be perdaug 
^įdėlio vargo, tai gal ir 
•kraus dirbimo fabrikų 
Ku rasties. Visai .šaliai 

uždarbio šaltinis.

ke-

PANDĖLIO PAR. 
(Kauno gub.).

■ Ateinančiais metais 
tina vienasėdžiais skirsty- 
ties: Kirdoniu, Grauželiu ii’ 
EidžiOnių sodžiai. Kaip tie 
sodžiai išsidalįs, Pandėlio 
parapijoje bus jaoo 14 
džioj išsidalijusių.

so-

ŠIAULIAI.
į Nepaprasta žmogžudybė.

.Lapkričio 21 d., naktį. 
į|Ka atsitiko nepaprasta 
Žimogžudybė. Atrasta išžu
dyta visa turtingų žydų šei
myna. Išviso, rodos, 8 žmo
nės. Joj skaičiuje viena 
[tarnaitė katalikė. Nukentė
ję esą narnoj savininkai, 
[žinomo fabrikanto Frenkelio 
'sesuo ii* svainis. Policija 
uoliai ieško žmogžudžių.

Vištvanagis.

SINTAUTAI.
Reikėtų labiau sergėties. 

Kuliamoji mašina užmušė 
dešimties metų vaiką. Rei
kėtų atsargiau elgties su 
kuliamomis mašinomis ir 
intaisyti apsaugojimo prie
taisus.

Medelis.

ŽEIMELIAI.
(Kauno gub.). •

Žeimeliu bažnyčios rūsy
je guli palaidotas 200 me
tu senis Jonas Stirpeika. 
Jo kūnas gulįs sveikas, ne- 
puvęs; tas yra priežastimi, 
kad vietos davatkos ėmė 
prie Stripeikos melsties, 
kaip prie šventojo. Kuni
gai gi draudžia tą daryti.

Kauno taryba jau pas
kyrė 14,600 rub. priruošia- 

darbas prasidėsiąs 1914 m. 
pavasari.

ŠVENTADIENIŲ MO
KYKLOS.
gubernijose, kur 

žiemietijos, nutarta 
suaugusiems moky-

kalbant buvo girdėti tiktai 
atskirų ypatų; tarpe visų 
maž daug viešpatavo lenkų 
kalba.

Du ar tris mėnesiai at
gal, buvo lietuvaičių tar
naičių vakarėlis; ten gra
žiausiai, be jokio varžimosi 
visi jautėsi save lietuviais, 
ten visur viešpatavo lietu
vių kalba.

Tose 
veikia 
steigti 
klų, kuriose šventadieniais
butų mokoma. Tikimasi to
kiu budu sumažinti taip 
paskutiniais laikais paply- 
tusius miestuose ir sodžiuo
se visokius plėšimus ir 
riaušes, rusų kalba “chuli- 
ganstva” vadinamas. Pasi
remdama tais nutarimais, 
žmonių švietimo ministeri
ja išsiuntinėjo visiems liau
dies inspektoriams aplin
kraštį, duodantį visą eilę 
patarimų, kaip tokias šven
tadienių mokyklas globoti. 
Beto įsakoma inspekto
riams, kad leidimai inkur- 
ti tokias mokyklas butų 
duodami tik ten, “kur išti- 
krųjų tokių mokyklų rei
kia”, ir kad be “tikro rei
kalo” nėra ko tokių moky
kloj steigti. Toliau, liaudies 
inspektoriams dar įsakoma 
sergėti, kad tose mokyklo
se nebūtoj ruošiamos pa
skaitos, nieko bendro su 
liaudies mokykloj uždavi
niais neturinčios.

RASEINIAI.
Šiemet rugsėjo 10 d. bu

vo daromas Raseinių gy
ventojų sąrašas. Pasirodė, 
gyvena tame mieste 3036 
lietuvių, 2016 žydų, 481 pra
voslavu. 206 lenku, 168 vo-V L. 7
kiečiu ir 30 kitu tautu, v v v

JUDRONIAI.
(Raseinių ap.).

Lapkričio 5 į 6 d. naktį 
Indronių bažnyčia apiplėš
ta ; pavogtos tarp kito ir 
brangios mišiose vartoja
mos taurės.

valdžia ketinanti už- 
valstiečiams dalinti 
žemę perdaug smul- 
gabalėliais. Tas įsta- 
sumanymas inteiktas

IŠEIVIAI GRĮSTA.
Paskutiniais laikais pas

tebimas išeivių grįžimas iš 
Amerikos. Grįžta jie dide
liais būriais. Visi sakosi 
daug nesmagumų ir užsivi- 
limų prityrę. Vienas tik 
garlaivis “Caras” pargabe
no iš Amerikos 700 nusimi
nusių išeivių.

UKMERGĖ.
Pačtų ir telegrafij vy

riausioji valdyba nutarė šį 
pavasarį pradėti tiesti tele
grafą ir telefoną iš Vil
niaus tiesiai per Širvintas 
į Ukmergę. Telegrafo ir te
lefono centralinė stotis bu
sianti Ukmergės pačto tro
boje. J£as Aiorės turėti savo 
bute telefoną, turės per 
metus 50 rublių mokėti. Al
sas darbas busiąs valdžios 
pinigais atliekamas.

“L. Ž.”

VALSTIEČIŲ ŽEMĖS 
DALIJIMAS.

B^Vilniaus gub. žemės tvar- 
rsija gavo* jau 

tų įstatymų sumanymą, ku
riais 
ginti 
savo 
kiais 
tymoj 
dabar apskričių komisijoms, 
idant jos nutartų, kaip ge
rinu galima bootoj tooos įsta
tymus prie vietos gyveni
mo sąlygoj pritaikinti 
niaus gub.

Vil-

RYGA.
lietuviai irgi

savo banku,
Pirmuoju Rygoje

ima 
kurį

Rygos 
girties 
vadina 
Lietuvių Banku.

Banko atsargos kapitalas 
nešąs, jaoo dabar 15 tukst. 
rublių. Į banko narius ga
lima esą įstoti jaoo su 5 ru
bliais. Bankas įsitaisęs jaoo 
ir geležinę, nedegamąją 
spintą ir patogų butą Ber
ijo Bazaro Jį linijoje No. 38. 
Ine j imas iš Elzbietos gat
vės. Tclefono No. 86—63.

MOKYTOJAS ••
Vokietaitis paliuosuotas 

nuo lietuvių kalbos moky
mo pedagogijos kursuose, 
veikiančiuose prie Kauno 
augštesnės liaudies 
klos.

moky-

lie-Lapkričio 29 d. buvo 
tuvių studentoj vakarėlis. 
Atėjaoo vakarėlio — klau
saus, iš salės balsai... bet 
ne lietuvių kalbos, tik len
kų ir, jaigu nebūčiau prie- 
šbuty susitikęs pažįstamą, 
tikrai bučiau-pamanęs, kad 
apsirikau. Į vakarėlį, ap
silankė apie 30 žmonių ir 
veik visi lietuviai ir lietu
vaitės, išskiriant 3 — 4 
žmones. Bet lietuviškai

Pranešimas.
Jau nuo “Varpo” laikų 

nenuilzdama darbuojasi 
Lazdynų Pelėda lietuvių 
raštijos dirvoje. Per tą lai
ką paleido ji plačioj on Lie
tuvon tūkstančius spauz- 
dintojo dailės žodžio eilu
čių, sutvėrė šimtus tipų, 
parodė daugybę puikių re
alizmo ir lirikos paveikslų.

Lazdynų Pelėdos raštai 
ypač svarbus yra tuo, jog 
jie atvaidina, gali sakyti, 
visos Lietuvos gyvenimą 
plačiausioje prasmėje. Ji 
neužsisklendusi kuriame 
nors viename luome, ar 
sluogsnyje. Ji aprašo ir kai
mą, ir dvarą, ir miestą. Jos 
raštai pasakoja mums apie 
vargus reikalus ir sodiečio, 
ir dvarininko, ir inteligento, 
ir miesto darbininko. Jos 
raštai — tikras musų dienų 
veidrodis.

Ir dėlto jos raštų pilno 
rinkinio trukumas ypač bu
vo jaučiams, buvo tai tie
siog dideliausia spraga mu
sų raštijoje. Nors ji yra pa
rašiusi arti šimto apysakų- 
apysakėlių, tečiaus del jos 
veikalų išsisklaidymo po 
mažutes brošiūrėles ir laik
raščius, jos, kaip ir kitų mu
sų rašytojų, ligšiol ir nežy
mu musų literatūroje, o 
per tai nežymi ir pačios li
teratūros.

Tą spragą Ažomės už
tverti, sumanę išleisti pil
nąjį Lazdynų Pelėdos ori
ginalių beletristilAl raštų 
rinkini. Milžinas i^marbas, 
reikalaująs daug ^^įo ir 
begalės išlaidu. t^^^L ry- 

i tą žygi 
jog lietuvių 
pras sumanytojo musų dar
bo svarbą tautos kultūros 
pakėlimui ir jam prijaus ir 
palaikys. Mes manome, jog 
jau atėjo metas, kad musų 
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Revoliucionistai verčia ir moteris imties ginklų ir kariauti prieš Huertą.

£ Telephone Yards 3162 ,

1 Dr. A. L. Graičiunas
GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS.
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literatūra iš “kapeikinės” 
brošiūrėlių literatūros pa
virstų storų ir gerų leidinių 
literatūra, jog jau metas 
musų didiesiems rašytojams 
susilaukti savo raštams pri
deramojo rinito rūbo, susi
laukti pilnųjų savo veika
lų leidinių. Ypač metas, ma
nome, susilaukti to Lazdynų 
Pelėdos raštams.

Musu skelbiamas Lazdy
nų Pelėdos raštų pilnas rin
kinys susidarys iš 5—6 to
mų, storų didelio formato 
kningų po 300—400 pusla
pių. Išviso bus ligi 80-ties 
apysakų ir apysakėlių. Bus 
čia surinkti visi ligšiol išė
ję atskiromis kningelėmis 
L. P. veikalai, taippat visi 
išmėtyti įvairiais metais po 
įvairius musų laikraščius: 
‘‘ V arpą ’ ’, N au j i enas ’ ’,
“Vilniaus Žinias”, “Lietu
vos Ūkininką”, “Šaltinį”, 
“Viltį”, “Draugiją” .ir ki
tus ir po įvairius kalendo
rius. Be to bus keli visai 
dar niekur liespanzdinti, 
pirmą kartą išeinantieji 
raštai, tarp jų viena didelė 
musų laikų apysaka.

Raštus apsiėmė tvarkyti 
žinomas musų poetas lan
das Gira, “Vaivorykštės” 
redaktorius, sutaisiusis jau 
tokiuo pietizmu ir rūpestin
gumu panašų, nors ir ma
žesnį, Ed. Steponaičio raš
tų rinkinį.

Visus tuos L. P. raštus, 
kurių yra užsilikę rankraš- 
raščiai, redaktorius akyvai 
snlygįs su tais rankraščiais 
ir kiekvieną dalykėlį aprū
pins tam tikromis pastabo
mis, bibliografiniais nurody- 
m ai s^j^aai šk^i i i m a i s.

Savo autobiografiją pa
žadėjo pati autorė.

L. P. raštų rinkinys bus 
išleistas ant geriausios suo
mių poperos, kuri jau tam 

tyčia užsakyta Suomijos I 
fabrikuose.

Raštus — be autorės fo
tografijų, puoš gausios 
iliustracijos ir pagražinimai 
vinijetės — inicialai.

Teksto iliustracijas malo
niai sutiko nupiešti žinomas 
musų dailininkas p. Anta
nas Žmuidzinavičius, be to 
jis suteikė autorės portreto 
eskizą, kurs bus taippat pa
talpintas. Vinijetes, inicia
lus ir viršelį darys kitas 
musų gabus jaunas daili
ninkas Vilius Jamontas. 
Klišės bus daromos artisto '

(3)

(4)
(6)

(7)

Pirmas tomas bus pradė
tas spauzdiuti š. m. gruo
džio mėn. pabaigoje.

Lazdynų Pelėdos raštai 
galima užsisakyti jau ir da
bar. Atsiuntusieji išanksto 
7 rub. 50 kap , gaus visus 
Lazdynų Pelėdos raštus su 
nusiuntimu pačta. Užsie
niuose — 8 rub. Vėliau raš
tų kaina bus apie 12 rub. 
Prašome tat išanksto juos 
užsisakyti, siunčiant pini
gus šiuo adresu: Vilnius, 
Sniegovoja 20, K. Strazdo 
ir A. Vėgėlės spaustuvei.

Leidėjai:
K. ir J. Strazdai ir A. Vė-
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NAUJAUSIAI PATOBULINTAS IB 
PAGEBINTAS TTPEWBITEB

Tiktai $8.oo su prisiuntimu

Pastaraisiais laikais typewrlter’iuose jvęsti stebėtini pagerinimai ir pa
tobulinimai. šis typewriter sustatytas visai ant naujų ir nepaprastų 
principų. Raidės sustatytos kaip ant geriausių mašinų. Pamokina 
žmogų biznio ir komercijinių formų. Prašalina daug varginančio dar
bo Išsimokinime dirbti ant šios mašinos. Yra geras nedideliam bizniui 
ir asmeniškiems laiškams. Tai didžiausia naujiena jauniems, norin
tiems naudoti typewriter.

Siųsdami piningus adresuokite:

J. M. TANANEVIČIA
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III

DU-KART NEDELINIS LAIKYTIS

SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas ir petniĮčia.
------------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA: —----------------

AMERIKOJ f metams $2.50• Epušei matų $1.25
EUROPOJ rRosij°j ir Lietuvoj $3.50, Angli- A l joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai

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

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

Iš Lietuvos prisiunčių j Ameriką 
vaistus s (liekarstas) vartojamus Lie
tuvoj:

(1) Trejanka (užpilt degtinei) del 
pagerinimo noro valgyti.
Nuo galvos sopėjimo.
Nuo kaulų gėlimo, nuo reuma

tizmo.
Nuo viduriavimo.
Nuo kosulio sauso ir su atsiko

sėjimu.
Nuo širdies drebėjimo-nervų li

gų, priepuolio.
Prisiųsk savo adresų ir vienų do

leri pinigų, gausi itesiai iš Lietuvos 
geriausių liekarstų, kokių Tau rei
kia. Adresų dėk tokį:

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

PROGA UŽDIRBTI
Vyras ar moteris gali uždirbti pa

iso valandomis $25 
imo nereikia. Del 
is pas:

Lipman Supply
27 So. 5-th Ave.,

savaitėje. Paty- 
smulkmenų kreip-

House Dept.
Chicago, Ill.

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. PASCOLIN1,
2057 Sheffield Ave. Chicago.

American
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SAUSIS m., 1914 m.
8. K. Severino op.
9. P. Mareijonos

10. S. Vilhelmo
11. N. Higinijaus
12. P. Honoratos
13. U. Hilariaus
14. S. Pelikso.
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Statistikos klausimas.
“Draugas” (No. 52) ra

šo, kad norint kelti tautos 
kultūrą, reikia visupirmu 
ištirti tautos stovį iš viso
kio atžvilgio, ty. ją pažinti. 
Kad tai atsiekus, lietuviams 
Amerikoje reikalinga su
rinkti ir sutvarkyti iš savo 
gyvenimo statistikos žinias. 
Tas žinias tegalinti rinkti 
visi apšviestesnieji lietuviai 
su laikraščių pagelba. 
“Draugas” mano, kad tą 
žinią galutinam sutvarky
mui butą reikalinga suorga
nizuoti biuras-; bet kad tok
sai biuro suorganizavimas 
tuo tarpu esąs sunkus daik
tas, tad tą žinią rinkimo 

jm^lįoje ir “Draugas” pa- 
^am tikslui, nu- 

^Hruamas skyrių.
Tas geras ir remtinas su

manymas. Turime pabrėžti, 
kad tariama j a statistika rū
pinasi Lietuvių Spaudos 
Dr-ja Amerikoje. Ji turi 

tikslui komi- 
jau liv- 

■žinias. K<»- 
^visokimiiis

Namams Vilniuje, bus su
teikta visuomenei, jų nie
kas nepavogs, nei nesunau- 
dos asmeniniems reikalams; 
bet kur atskaita revoliucijos 
metu surinktų pinigų?... 
Teko klausinėties daugelio 
iš Lietuvos atvykusią žmo- 
nią apie tą pinigą sunaudo
jimą, ir atsakymas labai 
neužganėdinantis tenka iš
girsti. Tad užuot šmeižus 
Tautos Namus Vilniuje ir 
teršus asmenis, ponai soci
alistai, išduokite bent sykį 
tikrą ir teisingą atskaitą, 
kur, kam ir kaip suvartoję 
esate revoliucijos metu su
aukotus pinigus-... Revoliu
cija gali Maskolijoje neuž
ilgo vėl įvykti. Ar manote, 
kad visuomenė vėl dės tur
tus vieno-kito socialisto 
pralobimui? Iki nebus žinia, 
kam teko aukos 1906 me
tais, galime abejoti, ar duos- 
numas visuomenės, ir dide
liam reikalui esant, bus 
gaūsus... Bent sykį išaug- 
kite iš vaikišką kelinaičią 
ir bukite vyrais!”

Karti tiesa pasakyta mu
su nenuoramoms. Indoinu, 
ką jie atsakys į auką at
skaitą reikalavimą.

Kad ją visi dievai tą 
“Laisvąją Mintį”! Pavirto 
tikruoju botagu ir šeria 
“svieto lygintojams” nuga
ras.

valu veidu, truputį rauplė
tą.

“Tai Kalėdoms dovanė
lė!

Tokią žinią laikraštin dė
ti, juk tai kriminalis šmei
žimas. Todėl “L.”, turbūt 
pajutus karštį, sekančiame 
numeryje visa pataiso ir 
atšaukia. Girdi, žinia indė- 
ta per redakcijos neatsar
gumą, kūdikis niekam ne
buvęs primestas, bet neti
kusios motinos apleistas, 
kunigo Žilinsko pavardė be 
reikalo paminėta ir tt.

Jiems šmeižti ir visa at
šaukinėti nėra pirmiena. O 
šis faktas aiškiai liudija a- 
pie tokią laikraščiu dorą. 
Reik stebėties, kaip neku- 
rie socialistai be jokio skru
pulo peržengia šios šalies 
laisvės ribas. Rasi, jie ma
no, kad Amerikoj viskas ga
lima. Tas tegu bus jiems 
pamokinimu.

Nelaime Calumet’e
Pereitame “Kataliko” 

numeryj plačiau buvo apra
šyta atsitikusi baisi nelai
mė Calumet’e, Michigano 
valstijoj.

Calumet, tarytum del di
desnio pajuokimo savo var
do (calumet — romybės 
pypkis pas vieną indioną 
šaką), pasirodė su baisiaja 
regykla, kokia retai kur pa
sitaiko.

Nelaimė atsitiko Kūčios 
vakare.

Vienoj ant antrojo augš- 
to salėj, kupinai prisipil- 
džiusioj kalnakasių straiki- 
ninkų šeimynomis, ypatin
gai vaikais ir moterimis, 
kasžin kasi pagimdė pasiau- 
bą šūktelėjimu “gaisras”

naTOluti l’Jidir KataTT- 
ko” surinktomis žiniomis- 
statistika, šį sykį spauzdi- 
namomis. Be to, L. S. D. A. 
pereitame suvažiavime nu
tarta leisti ‘4 Almanachą ’ ’, 
kuriame be abejonės rasis 
daug sutvarkytą statistikos 
žinią.

Mes pagiriame “Draugo” 
sumanymą. Bet podraug pa- 
tėmijame, kad statistikos 
žinias rinktą ne tik “Drau
gas”, bet visi laikraščiai. 
Gi statistikos žinią sutvar
kymui nėra reikalingas 
koks ten specialis biuras, 
nes tuo darbu užsiima, kaip 
sakėme, L. S. D. A. nuskir
toji komisija.

Tikrasis botagas.
“Laisvoji Mintis” pasta

raisiais laikais pavirto tik
roj u botagu musą socialis- 
pims nenuoramoms. Vis tai 
ruž boikotavimą rengiamąją 
Tautos Namą Vilniuje ir 
už bereikalingą ir bjaurų 
d-ro Šliupo šmeižimą.

“Laisvosios Minties” 
(No. 44) “Chronikoje” tarp 
kitko štai ką skaitome:

“.. . Galą gale ginčai už 
Tautos Namus susiaurino 
iškeliavus L. M. ir D. dr-ją 
atstovams... Socialistai da
bar ėmė purvais drabstyti 
atskirus žmones, p. Rač
kauską, Šliupą ir tuos, kurie 
davė didesnes aukas. Ko ge
ibesnio nei negalima laukti 
nuo tą, kurie iš giltiniečią 
glitą pabėgę apsigyveno čia 
po svetimais vardais, idant 
niekas nesužinotą ją sutri
nu rankų, nors sielos sutri
namas visiems aiškus, kaip 
[ant plaštakos. Bet visuome
ne dar šiandie gali pasakyti 
|tienįs_pakvaišėliams: atskai-

■ligą, aukotą Tautos

Apie J. J. Paukščio ligą.
Anais metais proto liga 

susirgęs vienas “Vienybės 
Lietuvninką” leidėją, p. J. 
I. Paukštis. Sergantis po 
kiek laiko paimtas į pami
šėliu įstaigą ir ten ligšiol 
laikomas. Praėjus- -kokiam 
laikui socialistu laikraščiai 
ėmė skelbti, kad p. Paukš
tis jau pasveikęs, įstaigoje 
vedąs didžiausią skurdą ir 
niekas nesirūpinąs jį iš ten 
paliuosuoti. Žinoma, pir
miausia intarta kiti “V. L.” 
leidėjai, kurie buk tyčia p. 
Paukštį beprotnamyj lai
kanti, kad geriau pasinau
dojus jo paliktuoju turtu. 
Pagaliau “Kova” nesenai 
paskelbė, kad dabartiniai 
“V. L.” leidėjai už tai net 
esą patraukti teisman ir šis 
neužilgo turėsiąs atsibūti.

Tą visą dalyką stovį ap
siėmus ištirti “Tėv.” re
dakcija ir S. L. A. centro 
valdyba, nes p. J. J. Paukš
tis Sus-mui daug tarnavęs. 
“Tėv.” redakcija ir S. L. 
A. centro valdyba pas da
bartinius “V. L.” leidėjus 
pareikalavus todėl viešojo 
tame dalyke paaiškinimo.

Taigi tik iš paaiškinimo 
teks sužinoti tikras dalyką 
stovis ir, rasi, S. L. A. pri
sieis tam nelaimingam žmo
geliui stoti pagclbon.

Be to “V. L.” leidėjai 
“Tėvynės” redakcijai ap
reiškę, kad kas link užves
tos prieš Juos bylos — 
esąs tiktai “Kovos” prasi
manymas.

Naujas lietuviu “Susivieni
jimas”.

“Laisvėje” skaitome, kad 
Kanadoj padaryta pradžia 
naujam lietu viii “Susivieni
jimui”. Viena kuopa įkur
ta Medicine Hat Altą, antra 
kuopa rengiama Redeliff. 
Kanados lietuviai, mat, ne
norinti prigulėti prie dabar
tinio Susivienijimo Lietu
vią Amerikoj e. ‘ 4 Lietuva ’ ’ 
tą naują “Susivienijimo*’ 
sumanymą labai papeikia, 
nes tuo budu norima susiau
rinti dabartiniam S. L. A. 
dirva.

Mums matosi, kad apie 
tą naują “Susivienijimą” 
neapsimoka visai ir laikraš
čių skiltis užimti. Tai dar- 
basT pap’rastij"7iii^Oą^ ne
nuoramą, kurie patįs neži
no, ko nori ir ko jiems trūk
sta. Pasikamuos ir pakriks 
kaip Grigo bitės.

Norima išgelbėti nuo kartu
vių.

Pottsvillės kalėjime, 
Pennsylvanijos valstijoje, 
baigia savo gyvasties dienas 
jaunas lietuvis Jonas Su- 
šinskas, kuris pernai She- 
nandoahe nužudė J. Janule- 
vičių ir už tai teismo pa
smerktas pakarti. Pakorimo 
laikas nuskirta į šio sausio 
15 d. Dabar nekurie Penn
sylvanijos lietuviai kunigai 
ir žymesni piliečiai nuspren
dę gelbėti tą žmogžudį nuo 
kartuvių. Jie pasiremia tuo, 
kad Sušinskas Jan Ulevičių 
nužudęs būdamas girtas, o 
juk girtas ne visame atsa
kąs už savo prasižengimus. 
Gerai butą jį išgelbėjus ir 
uždarius kalėjimai! ligi gy
vos galvos. Bet ar tas pasi
seks atsiekti, tai kitas klau
simas. Pertrumpas laikas. 
Delko apie tai nepagalvota 
anksčiau?

Nedori darbai.
“Laisvė” No. 103-me at- 

spauzdino- sekančią žinutę:
“So. Boston, 21 d. gruo

džio. Vietinėj lietuvią šv. 
Petro bažnyčioj, kurios kle
bonu yra kun. Žilinskas, ne- 
dėldienio pavakare atras
ta primestas 15 dieną kūdi
kis.

“Žmonės matė išeinant 
iš bažnyčios moterį kokią 
22 metą, šviesiaplaukę, ap-

Tautos fondo reikalai.
Šiame numeryj perspauz- 

diname iš “Tėv.” straipsnį 
tautos fondo reikale. Mel
džiame gerb. Skaitytoją iš
reikšti savo pažiūras per 
“Kataliką” tame dalyke, 
nes šis dalykas yra labai 
svarbus ir neatidėtinas to
lesniems laikams. Mes
nuomonę išreikšime kiek 
vėliau.

savo

Mokykla be kūno lavini
mo neprivalo gyvuoti: pro
to darbai turi būti kasdie
ną ir pilnai sutaikinti su 
atsakančiais kūno lavinimo 
darbais. Lesgaft.

Susirinkusioji publika 
žaibo greitumu puolėsi link 
duriu, kurios jau buvo už- 
sikimšusios arčiau aną su
sirinkusiais vaikais ir mote
rimis. Visi tatai susikimšę 
pradėjo kiti kitus mindžio
ti, smaugti. Minėtoj salėj 
butą ir pašaliniu durių, per 
kurias buvo galima išeiti. 
Bet pašėlusi publika pra
manyto gaisro taip persi
gando, kad pašalinius išė
jimus visai f imiršo.

Tvirtesnio ji galais-nega- 
lais persive tė (repais ir iš
sineši io h/kan, bet paskui 
save paliko baisiausią regi
nį. P 
ant t 
nai,' 
motė 
mal 
ne

> Tokia tai suaugusią žino
sią nesusivaldymo pasek
mė. Paliko be nieko ir pa
puošta vaikams eglaitė ir 
suneštos jiems ten dovanos.

Veltui butą ieškoti tikros 
tos nelaimės priežasties ir 
ateityj turėti iš to pasiino- 
kinimą.

Rasi piktadariu buvo 
lengvamintis juokdaris ar
ba užsigėręs žmogus. Jei 
tam kaltas juokdaris, tai jis 
jau v išvien n ubaustas sąži
nės išmetinėjimais už tą 
masinę piktadarybę, kokią 
papildė savęs nepažaboda
mas; be to — tai pamokini
mas ir visiems kitiems špo
sininkams, kad norint krės
ti kokius nors šposus, reL 
kia pirmiau gerai įsidėmėti 
tą šposą nepramatomos pa
sekmės. Jei tai padarė gir
tas, pamokinimas visiems, 
idant tokiose vietose nebū
tą perdaug užlieję sau akių 
alkoholio nuodais.

Bet jei tai buvo kieno 
nors prikalbintas žmogus 
tai padaryti, tada tokio 
žmogaus piktadarybė tie
siog šaukianti dangaus at
keršijimo ir kaipo toksai 
nenaudėlis turėtą būti visais 
pasmerkiamas su kunu ir 
kaulais ir neturėtą jis sau 
rasti prieglaudoos ir atsil- 
sio šiame pasaulyj.

Pagaliau, rasi, galėjo bū
ti neišvengtinas atsitikimas 
delei to nelaimingo rėksmo 
nesupratimo, ar perkeitimo.

Kol pikta darįs nesusekta, 
turime tos katastrofos prie
žasties analizavimą apleisti, 
nes sunku apie tą dalyką iš- 
kalno teisingai spręsti,

Tuo tarpu pakaks mums 
apsiribuoti įtik pamokinimu, 
kokį aiškia]

/ j

urią, tarpdury] ir 
gulėjo 72 lavo* 
ausiai vaiką ir 

sutreplenti, su
lindę kraujuose;

austi ir pa-

stato minėta katastrofa, bū
tent visuomet privalome pa- 
tįs save valdyti.

Toje besispraudžiančią 
per duris pašėlusioje žmo
nių minioje aiškiai pasirodė 
paveldėtas gyvulių instink
tas, ypatingai pas vyriškius, 
Jie pamiršo silpnesniuosius 
už save, moteris ir vaikus, 
Visi silpnesni mindžiota be 
pasigailėjimo, Kiekvienas 
tik save patį turėjo atmin
tyje. Ir kiekvienas tik sau 
ieškojo greitesnio iš salės 
pasprudimo, Sakoma, buvę 
keli asmenįs, kurie norėję 
tą žmonių vilnį nuraminti ir 
sulaikyti, bet jų nepaklau
syta.

Tokiuose atsitikimuose 
visur ir visados turime at
minti, kad skubinmnas 
mums nieko negali gelbėti, 
juo labiau jis prisidės prie 
suvėlinimo ir užtrukimo 
su reikalinga pagelba; pa
galiau labai tankiai tegali 
pagimdyti panašią katastro
fą.

To pavyzdžių turime ant 
kiekvieno žingsnio kasdie
niniame musų gyvenime.

Pakanka pav, atsistoti 
kur ant gatvių kertės tuo 
metu, kuomet darbininkai 
pabaigę dienos darbus ap
leidžia fabrikus arba įstai- 
gas. Tuomet galime pamaty
ti, kaip žmonės galvatrūk
čiais kemšasi į tramvajus. 
Toksai betvarkis susikimši
mas tik veltui laiką užima. 
Trįs keturi asmenįs susi
kemša tarpduryj ir ilgas 
laikas negali pasijudinti 
nei šen, nei ten, Jei tie vi
si žmonės pagalvotą, kad jie 
yra tikrai. žnąmė^nis_ir vie
nas kitam lipant tramvajui! 
nusileistą, ty, žengtą tvar
koje, kits paskui kitą, ne
praleistą tiek daug bran
gaus laiko ir turėtu sveikus 
šonkaulius.

Mes panašiai gyvuliams 
elgiamės. Gimus gaisrui 
mes bėgame ne nuo liepsnų, 
bet tiesiog į anas. Gimus 
kokiai nors katastrofai, mes 
visi tiesiog sulekiame į jos 
nasrus; užuot mirties apsi
saugoti, mes puolamės anos 
glėbin.

O juk mes nesame gyvu
liai, pasielgianti sulyg savo 
instinkto, bet esame protin
gais žmonėmis.

Visupirmu gi mes, vyriš
kiai, privalome visados ir 
visur atminti, kad pirm mu
sų stovi silpnučiai vaikeliai 
ir moterįs, kuriems priguli 
pirmybė gelbėties pavojuo
se.

Mums pridera todėl viso
mis spėkomis nusikratyti 
tuos gyvuliškus instinktus 
ir stotis panašesniais į žmo
nes, pas kuriuos pirmą vie
tą turi užimti protas ir su
sipratimas.

Marso gyventojai.
Šveicarijos astronomas 

Le Coultre nesenai išreiškė 
daleidimą, kad apsireiškian
ti ir nykstanti reguleriais 
laiko protarpiais šviesus 
taškai ant planetos Marso, 
esą signalai (ženklai), su
teikianti marsiečių mums; 
žemės gyventojams.

Taigi marsiečiai, Le Coul- 
tro nuomone, gyvuoja, o jei 
taip, tai tokią jie turį iš
vaizdą ?

Daugumas mokslininką, 
lįfcš mąs akis I su žinomu mokslo populeri-

storium, astronomu Cami- 
le Flammarion, priešakyj, 
tą dalyką jau gerai apgal
vojo.

“Galima daleisti — tarp 
kitą sako karališkos akade
mijos pirmininkas Londone 
— kad Marso gyventojai y- 
ra didelio ūgio, kadangi pri
traukimo jėga ant tos pla
netos yra mažesnė; yra 
blondinai, kadangi ’ten švie
sa švelnesnė; turi plonus 
balsus; jų akįs žydrainės ir 
daug didesnės už musų, 
taippat turinčios ypatybę 
matyti ir naktimis; nosįs 
taippat didesnės už mūsiš
kes, gi girdėjimas labiaus 
išsivystęs. Galva didelė, 
krūtinė plati, kojos ir ran
kos ilgos ir plonos, neturi 
tečiau liemens, atidalinan
čio krutinę nuo pilvo — tas 
reiškia, kad jie daug kuo 
skiriasi nuo musą. Kadangi 
nosis didelė, su krutančiom 
šnervėm, akys milžiniškos, 
ausys atsistačiusios — vis
kas padaro gražybės tipą, 
kuris, be abejonės, žemės 
gyventojams nepatiktą”.

Garsus rašė j as H. G. 
Wells marsiečius perstato 
visai kitoniškai.

“Marso gyventojai — ra
šo jis — turi milžiniškus 
apvalus kunpalaikius, ge
riau sakant, ją kūnai susi
deda išimtinai iš milžiniš
kos galvos, kurios diamet
ras siekia maž-daug ketu
rias pėdas, ant tos galvos 
randasi mažas veidas. Ta
sai veidas neturi nosies, tik

Rusija ant prapul-

porą dideliu tamsios spfl 
vos akių ir anų apačūBi 
mažą karputę. Galvos užpB 
kalyj randasi viena didi® 
ausis. Lupos apaugusios !■ 
ka plonais, ilgais saikeliai 
panašiais į botagučius”.

Bet Flammarion su tiH 
rašėjo aiškinimu nesutinki 
Jis sako: vį

“Marso gyventojai gal 
būti panašus tik į mus, žil 
mes gyventojus. Tečiau jfl 
yra didesni, lengvesni .■ 
įvairaus pavydalo. Be to j ii 
turi būti už mus gražesni ii 
geresni”. I

Kitas profesorius Hysl 
lop sako:

“Marsiečiai yra kraujil 
ir kaulais panašus į šiauri! 
nės Amerikos indionus”. I

Montrealiaus dienrašti! 
“La Presse” 1900 metai! 
paskelbė dvi marsiečių iš-l 
vaizdi, būtent sir Humph-I 
ry tvirtino:

“Marso gyventojas labai 
augštas. Jis panašus į žmol 
gų, bet jo sunariai ncpapl 
rastai labai išvystyti”. I

Astronomas Climius gi 
tvirtino: I

“Marsiečiai — tai vaikš-l 
čiojanti medžiai su daugeliui 
šaką, kurios esą vieton mul 
siškią ranką. I

Tai taip marsiečius peiJ 
sistato musą mokslinink® 
ir rašėjai. Be abejones, tok
sai parstatymas negali būti 
neklaidingas. Visgi tas fa k 
tas aiškiai mums liudija 
kad “kas galva, tai kitoks 
protas”.

Angliškas laikraštis 
‘ ‘ Current Opinion ’ ’, pasi
remdamas iš tikrą šaltinių 
žiniomis, praneša, kad Ru
sija šiais laikais atsiradusi 
ant prapulties kranto. Ją 
ištiksiąs toks kataklizmas, 
kokio toji valstybė nekuo- 
met dar nebuvo mačiusi. 
Tariamojo laikraščio nuo
mone, dar nei vienas Rusi
jos caras nežengęs taip ak
lai paskui dešiniuosius re- 
akcionistus ir nepavartojęs 
vidurinių metašimčią meto
dą valdymui, kai kad da
bartinis caras Nikalojus.

Dabartinė durna, nežiū
rint fakto, kad jos atstovą 
didesnė dalis buvo išrinkta 
paprastuoju Rusijoje biu
rokratiniu keliu, pažada — 
kiek apie tai galima spręsti 
iš nekuriu išlaukinių apsi
reiškimą — savo trukšmin- 
gumu sekti francuzą tary
bos rietenas, kokios pirmta
ką vo didžiąją revoliuciją.

Šiais laikais Rusijoje 
kuone kiekvienas viršesnis 
valdininkas dasileidžia tie
siog brutalią išnaudojimą ir 
valdosi į nieką neatsižvel
giančiu absoliutizmu. Trūk
sta gi žmogaus, kuris į- 
stengtą sulaikyti tą besiar
tinančią audrą su kokią 
nors žymesniu reformą pa- 
gelba.

Caras į viską atsineša a- 
bejutingai. Aut pastumtą 
jam po ranka visokią pope
lių ir dokumentą pasirašo 
visai neperžiurėjęs aną tu
rinio, Jis atsidavęs juoda
šimčių valiai ir malonei ir 
jam visai neskauda galvos, 
ar jie išskers visus žydus, 
ar iškars kitus Rusijos gy
ventojus.

Žieminių dūmos darbą

programas, sakoma, busi 
kraštutiniai reakcioniiy 
tfečįflu pasklydęs an«.V 
girdas, kad Wakčij\rTnsMM 
dursianti su kieta uola. ’

Mužikai, kaipo papras- .
tai, užsilaiko ramiai, bet 
niekas daugiau, išėmus mu- į
žikus, visoj Rusijoj, nėra 
ramus. Bedarbės platinasi |
Rusijos finansistai tuom 
labai neužganėdinti. Dabar
tinis Rusijos padėjimas vi
sus laiko baimėje. Tik iš vi
so to nieko nedaro caro 
dvaras. To dvaro valdinin
kai yra nuolat sotus, ir to
dėl linksmi, kai kad ir ca4 
ras visakuom užganėdintas. > 
Rimtesni Rusijos laikraš-1 a 
čiai pramato besiartinančią A 
audrą. Gyvuoja abelnas O 
persitikrinimas, kad revo- ■ 
liucijinis elementas stovįs 
ant 
do.

pasisekimo 
Ir nors ne

pa grin-1 
vienas 

dar džiuginasi, kad revoliu
cija esą tolima, tai vienok 
visi mato grasiantį pavoją. 

Pramatoma, kad baisus 
likimas laukiąs žydą. Da
bartinės prieš žydus agitaci
jos autoriais nėra religiji- 
niai fanatikai, bet žmonės, 
remianti tas savo machina
cijas ant masių tamsybės. 
O juk tos gyventoją masės 
— tai visas caro sosto ram
stis. Nežiūrint Beilio laimė
jimo Kievo teisme, pripa
žįstama kuogeriausias pasi
sekimas antižydinėj kam
panijoj. “London Times” 
nuomone, žydas Beilis, ne
žiūrint jo išteisinimo, tega
li likti šerdimi paskutinės 
kovos su “spėkomis kraš
tutinės reakcijos, senos ir 
prieš nieką nenusilenkian
čios partijos, kuri durnoje 
valdovauja”. Jei šita par
tija neteks valdovavimo ir 
negalės turėti intekmės į 
carą, tada caras turės pa

(Tąsa aut ^p. 7 sk.).
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Lempa

sukilimas prieš despotišką visokiais budaisSURINKO IR LENKIŠKAI 
SURAŠĖ KUN.

Marijonas Gavalevičius.

Dangaus Karaliene
PADAVIMAI APIE ŠV. PANĄ 

MARIJĄ.

viešpataująs skurdas.

Uždegama nuimanet cilindrą. Ją lengva išvalyti ir naują knatą indėti. Ne
brangi.

xlraugija ar stengiančiųsi pramo-

Ekonomiška. Visokių rūšių, visokiems tikslams.

PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS

STANDARD OIL COMPANY
(An Indiana Corporation)

216 W. Madison St.

Antu

baro

tanti vertę geros

Kliubuose, Koteliuo

eisingai padaryta degtine iš i 
nepaprastai puikaus mišinio. 

Per daugeli metų sendinta 
balto ąžuolo bačkosepMir 

suteikimo publikai, 
miniai švelnios 

prieprovos daro
SOLO degtinę 

geru vaistu

(Tąsa).<ako, — tai dėlto dabar alkanos, liktosios avys, tai dūšios tokių žmonių, iurie mokėjo ir galėjo mažu kuom užsiga- lėdinti ir netroško to, ko neturėjo...Žmogus stebėjosi ir važiavo toliaus.Žiuri ant vieškelio, badosi du buliai, ipsikruvinę abudu, baisus, akis iššokusios, net šnypščia ir baubia iš pasiutimo. Vežėjas, rodydamas į juos, tarė:1 — Žiūrėk, tai dūšios dviejų kaimynų, curie ant žemės gyvendami vis pjovėsi už neiiką žemės sklypelį, po. teismus tąsėsi r taip visą savo amžių pragyveno nesutikime ir varge, nes ką tik uždirbdavo, tai ziską ponams teisėjams atiduodavo; už- ;ai ir dabar po smerties pailsio nebeturi, jądosi ir badysis per amžius, kaip kokie Juliai.Ir taip visu keliu važiuojant visokius iyvus patikdavo, vis daugiausiai buvo natyti meta vejančios dūšios. Privažiavo letoli dangaus vartų, žiuri, puikioje pietoje vaikščioja labai graži ponia ir paupyje skina molinus žiedelius ir baltas lelijas.Ta ponia buvo taip graži, kaip aušra r tokia šviesi, kaip mėnulis, gerumas ir nalonumas jos veide matėsi ištolo...— Čia turbut švenčiausia Panelė Marija! — puolė ant kelių ir mušdamasis į erutinę nulenkė galvą žemyn, kaip prieš švenčiausią Sakramentą ir neišdrįso akių jakelti augštyn, tik sau palengvėle šnibž- iėjosi:— Nesmi vertas Ją matyti!...Švenčiausioji Pana Marija lyg nieko •matydama žoles rinkdama sau linksmai |Rdojc, o vežėjas su ūkininku pravažiavo:- auksinę dėviu gal vę, lauko varpelius, kurie skamba vargšus laidojant, krepšelius, kuriuose guli laimė ir baltas lelijas — ženklą nekaltybės.Galų-gale privažiavo prie pat dangus vartų — Dievo rūmų, — ten laukė ūkininko pažįstamasis senis keleivis, kuris vakar pas jį atsilankė; tuoj ūkininką paėmė už rankos ir į vidų įvedė.Jėzus Kristus meiliai pasveikinu ūkininką, pasodino už auksinio stalo ant sidabrinio suolo ir vaišino taip, kaipir kad ant žemės vaišina vienas kitą.Neilgai laukus įėjo Pana Marija su savo nekaltomis mergaitėmis ir su buriu angelų, pats Dievas Tėvas ją vedė su didžiausia pagarba.Ūkininkas tai'pamatęs, tik nutirpo iš baimės ir vos tik nepradėjo verkti.Dievas Tėvas atidarė langą, peržegnojo į visas keturias pasaulio šalis ir užklausė ūkininko: „— Kaip užderėjo pas jus šįmet javai!— Dievui dėkui užderėjo, duonos bus igi privalgant! — atsakė ūkininkas.— Tai valgykite tą duoną meilėje ir santaikoje! — priminė ūkininkui Dievo Tėvas.Ūkininkas nulenkė galvą ir Dievui dė- cavojo, o Dievas Tėvas jį' peržegnojo.Pana Marija žmogaus paklausė, ar ko ietrokšta, ar kokio stebuklo nereikalauja? Ūkininkas atsakė:— Noriu prie saviškių tuojaus sugrįš- ;i!...Švenčiausioji Raila Marija liepė vežėjui kuogreičiau vežti jį atgal.Sugrįžęs ūkininkas ant žemės gyve- io labai laimingai ir ilgai, visiems pasakodamas matytus dyvus ir stebuklus. Ga- n-gale, vaikščiodamas po savo dirvą, su- jtiko mirtį, kuri suriko:— Ei, seni! Kur tu slapstaisi? Šimtas notų kaip ieškau tavęs ii' niekur atrasti ebegaliu. Eik šen dabar į mano lankas.Ir paėmė giltinč-mirtis žmogų į savo obą...

XII.Vaikinas tarnauja pragare. Juodasis avinėlis. Pabaustas vėjavaikis.Visaip dedasi šiame juodame pasaulyje: vieną danguje vaišina, o kitam prisieina ieškoti tarnystės pragare.Gyveno kaime jaunas vaikinas, vikrus, stiprus, sveikas, bet jam kasžin ko truko ir jis tokiuo būdu jautėsi nelaimingu. Darbas ar amatas jam nėjoks nesisekė; motiną turėjo vargšas labai piktą, kuri jį kasdien bardavo, bet ir ta pasimirė.Paliko jaunikaitis vienas — našlaitis.Viską palikęs išėjo į svietą ieškoti darbo ir duonos, be kurios nei vienas žmogus negali gyventi šiame pasaulyje.Ėjo, ėjo per laukus, kalnus, girias, plynes, kol atsidūrė papragaryje.Pamatė vaikinas, kad jau paklydo, sustojo ir nebežinojo ką toliau daryti...Padangėje žvaigždės blyksėtojo ir mėnulis skersai žiurėjo į švendrais priaugusias plynes, kur ant vieno kelmo sėdėjo velnias.Nelabasis labai mandagiai užkalbino vaikiną ir besikalbant sužinojo, kad vaikinas ieško tarnystes.— Gal eitumei pas mane tarnauti ? — pasiūlė velnias vaikinui.— Kodėl neisi, darbo dabar neturiu, gal ir įstengsiu atlikti užduotąjį darbą.Kalbėjosi, lygosi; galiaus sutiko vaikinas vežti iš girios beržų šakas rykštėms, su kuriomis velniai plaka prakeiktųjų dusias, ir medžius, su kuriais kaitina katilus, kuriuose šunta pasmerktųjų pragaru dūšios.— Gerai, viską padirbsiu! — tarė vaikinas ir pasiliko pas velnius už tarną...Vežiojo medžius ir krovė į krūvas pas pragaro katilus; bet baisiai didis žingeidumas jį kankino, nes jis labai norėjo pažiūrėti į katilus.Kartą išsidrąsinęs priėjo prie vieno katilo, pasilenkė ir žiuri; nieko keisto nemato, tik košė šunta lyg iš kruopų.Pamislijo sau, kad tai velnių pietus verda, bet pragaro arklys prakalbtojo: *— Čia ne kruopos, bet prakeiktųjų žmonių dūšios verda, kurios nuo karščio ir kančių taip susitraukė, kad išrodo lyg kruopos; atsidūsėk tu prie Panelės Marijos švenčiausios, kad Ji tas dūšias išgelbėtų iš tokių baisių vargu ir kentėjimų!...Šiurpuliai perbėgo per visą vaikino kūną; jam labai nesmagu pasidarė, kad padeda velniams krikščioniškas dūšias žudyti, veždamas joms šutinti medžius.Baisiai susirūpino vaikinas. Ant gulš- žio medžio atsisėdęs ėmė galvoti, kaip čia i prigauti velnius.-Valandą pagalvojo ir iš-j galvojo.• Tuojaus nusivilko skrandą (kailinius),: įkišo išvirkščią į katilą; vilnos tuoj prikibo ir prisivėlė kruopų. Paskui prisigrai- bęs tos košės prisikrovė po kepure ant; galvos ir išvažiavo kaip visados į mišką' medžių vežti. Bet vežimą paliko vieną miške, o pats su dūšiomis leidosi bėgti...Bėgo gana greit ir ilgai, kol nubėgo toli-toli nuo pragaro ir nuo velnių, peril- so, parvirto pasilsėti, besi]sėdamas apsnūdo ir užmigo...Iš ryto, jau gerokai saulutei pakilus, vaikinas pabudo, žiuri, didžiausias būrys' baltų avelių aplinkui jį vaikštinėja. Tarp avelių švenčiausioji Panelė Marija vaikš-j čioja, o avelių vilnos kai perlai žiba prieš’ saulutę. Panelė Marija, pamačiusi atsibu- dusį vaikiną, prabilo:— Ačių tau, vaikeli išmintingasis, kad tas dūšeles išvadavai iš pragaro; ganyk tu jas dabar čionai. Už tai duosiu tau štai šitą juodą aviną; iš jo vilnų bįrės tau auksas kiek tik tu jo norėsi. Kaip reikės, Aš vėl čia apsilankysiu, o dabar ganyk mano aveles!...Paliko vaikinas Panos Marijos picine-' nėliu, ganė sau linksmai be jokio vargo aveles, o šalę jo vis vaikščiojo juodasis avinas, iš kurio vilnų auksas bįrėjo, o vaikinas. .. rinko.Praėjus kiek laiko, atvyko Panelė Marija, suskaitė savo aveles ir paėmė jas pas save į rojų, tik juodąjį aviną paliko prie vaikino.Dykai gaunamas turtas visada gadina žmogų; taip buvo ir su tuo vaikinu. Jis (Bus toliau).

Trumpas politikos žodžių 
aiškintojas.Revoliucija — ūmi kame nors permaina;žmonių valdžiųstengiančius! tą valdžią iš šaknų išversti, o pastatyti kitą, žmonių laidžią, kad patįs žmonės savimi valdytus!.Režimas —Gludas kokio nors valdymoRutina — aklas mokėjimas ar žinojimas kokio nors daikto paviršium be gilesnio apie jį supratimo.Sankcija — galutinas viršesne valdžia užtvirtinimas įstatymo. .Satrapas — vietininkas; tuo vardu vadinama bjauraus elgimosi valdininkas.Sekcija— dalis ar skyrius kuilio nors suvažiavimo ar draugijos; skriodimas netikėtai mirusio ar nužudyto žmogaus lavono.Sekulerizacija — atėmimas iš bažnyčių ir kliošto- rių turtų ir pavertimas jų valstybiniais.Sensacija — smarki in- tekmė, padaryta ant draugijos kokiu nors netikėtu atsitikimu.Schema — pienas, pagal kurio sutaisyta kokia nors nuomonė; išreiškimas kokio nors daikto abelnuosc braižiniuose.Sindikatassmulkiu pramonininkų pirklininkų, savo nauduf pakelt/ uę.Socializmas smelkiantįsis įsteiį draugijinę tvarką, '] rios niekas netūrė ypatiškos nuosavyl žemės, nė pramonės (dirbtuvių, mašinų nė medžiagos, nė j belnai kalbant, gėr kad visomis Dievo mis visi lygiai gali dotis. Įvykdinimas mo gyvenimai! gal prie tokios valstyl kos, kur viršesnė v valdymas priklaus žmonėms, ypatose išrinktų atstovų.Socialistiškos pa partijos, stengianč: vykinti socializmo i veniniai!. Dabar (draugeirpasmus I svarbią rolę lošia* d partijos: social-dei ir

sias, okią kuktos ne rikiu tt.), b a- , bet ano- nau- aliz- ; tik svaria ir iems oniųS — 'S į- ! gy- jjoj, vojįikios ratai social-revoliucionicriai, Tuodvi partijos savo veiki mų taktikoj truputį skiriasi, bet, abelnai. siekiai abiejų vienoki, nes al id’ ' su prispaustąja ir nuskt įaustąja minia žengia, prie iš- siliuosavimo ir vkue.ftinos šiame pasaulyje žirlmių gerovės.Solidariškumas — vienodumas nuomonių ir pažiūrų; pasišventimas: visą už vieną, o vieno už visus: a- belnai, vienybė persi'ikri- nimuose ir siekiuose v Jų už būvį kovojančių.Specializacija — išlavinimas ypatos kokiam • nors viename užsiėmimo, kokioje nors profesijoje.Spekuliacija — gudrus veikimas ar darbas, duodantis lengvai dirbau, gerą uždarbį.Stenografija — toks mokslas; su kurio pagęlba gali-

nia užrašyti ir greičiau sakomą kalbą.Stimulas — pabudimas; pabudinančioji priežastis.Taktika — rimta elgimo- mosi tvarka ypatingai kokiuose nors svarbiuoose veikimuose.Terminas — tam tikras žodis arba išsireiškimas, priimtas (apylinkėj žinojimo, dailos, amato, kalbos ir tt.Tironas — neapribotai žiaurus valdytojas.Terroras — būdas veikimo, turintis siekį savo priešams juos užmušinėjant, šaudant, kariant, bombas mėtant ir visaip žudant, duoti baimės ir smarvės.Tradicija — padavimas.Tretiruoti — apsieiti su kuom nors žiauriai, be pagarbos.Ultimatum — galutinė sąlyga, perstatoma politiškuose sąkalbose ar derybose.Universalizmas — smclki- uiasi perimti visus gamtos ir dvasios apsireiškimus; mokinimas apie laimę, laukiamą visų žmonių, ateities gyvenime.Universalinis (universališ- kas) — visuotinas; abelnas, visa apimantis.Utilizacija — kuo nors naudojamasi.Utiliziruoti — traukti iš ko nors naudą.Utopija — tuščia viltis; svajonė apie nebūtus ir negalinčius būti daiktus.Uzurpatorius — ypata savo valia pagriebus kitam prigulinčią valdžią ar ką kitą.Vampiras — kitose šalyse yra tokie šikšnosparniai, kurie žmonėms miegant čiulpia patyka iš jų kūno kraują; pas mus tuo vardu vadinama žmogus-krauge- ris, išnaudojantis ar atimantis iš kito žmogaus paskutinį jo turtą ar duonos kąsnį.Vandalai — tauta IV amžiuje sugriovusi Romą ir daug gražybių ir brangybių įos sunaikinusi;šiandien tuo vardu vadinama žiaurus ir be jokios pagarbos prie branginamų ir gerbiamų daiktų žmonės.Verdiktas — nutarimas prisiekusių posėdininkų.Veto — užginu. jVotiruoti — paduoti balsą už tą ar kitą nutarimą draugijiškuosc klausimuose arba renkant kandidatus.Vulgar  inis (vulgariškas) — paprastas; šiurkštus, kaimiškas.(Galas).
IŠ BALKANŲ.Vienas skurdas ir vargai.Iš Balkanų valstybėlių praneša, kad tenai visur viešpataujanti baisus santi- kiai. Tik Graikijoj ir Rumunijoj gyventojai perdaug uenusikamavę paskutinia is ten karais. Visose gi kitose valstybėlėse kuodidžiausias Šiaurinėjkur kitados buvo įsiveržę serbai, siaučianti cholera ir badas. Albanijoj dar aršiau esama.Aišku, kokios tai pasibaisėtinos karų pasekmės!

Szviesa del NamųGeriausia lempa, kokią gali gauti, yra Rayo. Ji puikiai nušviečia ir patogu prie jos skaityti, rašyti, siūti ir kitus darbus atlikinėti. Ji nežibčioja, neapjakina. Šviesa maloni, aiški. Gali valandas skaityti, ar kitą ką daryti ir nenuvarginti akių. Rayo yra nebrangi, bet nei už kokius pinigus negali rasti geresnės lempos.Rayo lempa šviečia daugiau, negu trijuose milijonuose namų.

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 Isokio 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 tą vaistą. 
Mayzel aliejus geras nuo reumatizmo sopėjimo, o Mayzel gyduolė yra 
nuo kraujo užnuodijimo. \

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

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

geriausia
Žmones supran

rugines degtines
orderiuoia SOLO
se ir Saliunuose. Yra
tai geriausias gėrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai.

Reikalauk S-O-

šeimynų

STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago,

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Užlaikau krautuvę vyrišką apredalų, skrybėlių, Severykų i 
batų, del moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

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

IŠSISIŲSDINK ŠIANDIEN. tiktai $1.00 Doleris.
Kiekviename lietuviškame name privalo rastis Edmundo Steponai

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

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

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

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

Workman & MnM
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave.6235 So. Hąlsted St.

CHICAGO,

Telephonas Seeley 3029Telephonas Normai 2617
ILLINOIS
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Humoras = Juokai.
‘ ‘ būreliu gierių ”! Jis žadaBONIFACAS IR “BUR 

DINGIERIUS”.
Darbininkas Bonifacas 

bnvo taip šykštus, kad ne 
tiktai centų, bet net žodžių 
ir nusišypsojimų gailėjosi. 
Tatai buvo labai netikėtu 
daiktu jo jaunai pačiutei, 
kuomet vienų vakarų Boni
facas parėjo iš darbo namo 
šypsodamasis kaip mėnulio 
pilnatis.

O juk butą labai retų va
landų, kad Bonifaco na- 
muose viešėtų linksmas ir 
nekaltas nusišypsojimas, ta
tai ir nestebėtina, kad jo, — Bet tik pagalvok, kiek 
pati tą vakarą buvo atsira- j tai .pinigų bus tuo budu su
dus, tarsi, septintame dan-
gteje.

Skaitytojų žiniai pasaky
sime, kad Bonifacas turėjo 
47 metus ir — kaip kiekvie
nas šykštuolis — buvo lie
sas, sumenkęs, gi jo pati, 
20-ties ir kelių metų, pato
gi, apvalaina, tarytum, kaip 
sakoma, kraujai su pienu. 
Vyras jaja pasitikėjo iki 
tokiam laipsniui, kad jai 
parodė miego kambaryj net 
slapta sienoj urvelį, kuria
me laikė sutaupytus 700 do
lerių.

Skaitydavo ir vartydavo 
jis tuos pinigus kasdieną ir 
nuolat aimanuodavo, kad 
permažai jų turįs.

Ieškojo visokių būdų, 
idant sau įplaukas kaip 
nors padidinus ir paga
liau... sugalvojo! O todėl 
jis tų dienų ir namo parėjo 
toks linksmas.

— Pačiute! — atsiliepė
------■=- Turėsime 

mokėti 7 dol. savaitėje, gi 
už tuos pinigus tu ir aš te
galime prie jo išsimaitinti! 
Ar tai nėra taupumas ir lai
mė?!

— O kas jis per vienas?
— Jis dirba sykiu su ma

nim. Vaikinas jaunas ir 
sveikas kaip krienas; bet 
tik pagalvok: nori mokėti 
už vienų “burdų” 7 dole
rius savaitėje!

— Aš verčiau nenorėčiau 
turėti jokio “burdingie- 
riaus”.

taupyta!
— Na, jei tu taip labai ir 

būtinai nori, aš nemanau 
prieši nties.

** *
Ir viskas stojosi sulyg vy

ro noro. Antra dienų vaka
re parėjo “burdan” pas 
Bonifacus jaunas vyrukas 
Adomas, diktas, sveriantis 
daugiau poros šimtų svarų.

Akys jo kaip vilko ant- 
syk sužėrėjo, kuomet pa
matė patogia ir jaunų šei
mininkę. Gi pačiam Boni
facui tas visai nei galvon 
ateiti negalėjo. Jis tik 
linksmai vokavo, kiek galės 
sutaupyti centų, apturint iš 
1 ‘ burdingieriaus ’ ’ augštų 
savaitinę mokestį.

** *
Atsitiko stebėtinas daik

tas! Praėjus kelioms die
noms, Adomas nuėjęs su 
Bonifacu ryte darban, stai

ga “susirgo” ir pagrįžo na
mo, pas Bonifacienę. Ado
mui galvų taip skaudėjo, 
kad jis iš to skausmo pama
tęs net visas žvaigždes ant 
dangaus. Tatai gera Boni- 
facienė jam uždėjo ant gal
vos šaltas prievilgas, už ką 
dėkingas Adomas jai išbu
čiavo rankas ir veidus. Ir 
vis tai darė iš didelio dėkin
gumo! Praėjus kelioms die
noms ir vėl būdamas darbe 
susirgo, ir vėl Bonifacienė 
turėjo jį gydyti ir raminti. 
Adomas kaskartas darėsi 
vis drąsesnis prie šeiminin
kės, kol pagaliau visai ne
susigiminiavo ir...

Vienų dienų Bonifacas 
parėjo iš darbo namo ir at
rado savo lizdų tuštutėlį. 
Pražuvo jo sutaupyti pini
gai, “burdingierius” ir pa
ti.

** *
Pamoka: Nebūk godus ir 

jei turi jaunų pačią, saugo
kis į savo namus priimti 
“burdingierius”, nes su tuo 
dalyku prastai išeisi.
Bate į ■ y-

Jis galįs.
Vaikas: — Tėveli, aš ga

liu padaryti ką tokio, ko tu 
visai negali!

Tėvas: — Ką gi tokio? . 
Vaikas: — augti!

Vienoj mokykloj moky
tojas mokė vaikus apie pra
dinę astronomiją, visuomet 
aiškindamas aniems pavyz
džiais.

Vienų dieną pasakojo 
vaikams apie žemės pavy- 
dalą Jj^išsitraukęs iš kiše- 

niaus apvalių tabokinyęių, 
tarė:

— Štai tėmykite, vaikai. 
Žemė yra taip apvalaina, 
kaip toji tabokinyčia.

Nedėldienias ir šventėmis 
mokytojas apsitaisydavo 
gražesniais rubais ir visuo
met pasiimdavo ir dailesnę 
keturkampę tabokinyčia.

Vienų taigi sykį inspek
torius, atsilankęs mokykloj, 
paklausė vieno vaiko apie 
žemės pavydai ą.

— Matai, tamsta — atsa
ko vaikas — šiokiomis die
nomis žemė esti apvala, gi 
nedėldieniais ir šventėmis 
—keturkampė.

Kas tai per paukštis, ma
myte — klausia, Vincukas 
motinos, pamatęs skriejan
tį garnį.

— Tai garnys, kuris vai
kus atneša į namus nakti
mis. '

— Tai kaip jis įskrinda į 
namus?

— Per atvirų langų.
— Aa, dabar žinau, kam 

Zosė naktimis langų nuolat 
palieka atdarų.

Dvi mergaiti žaidžia kam
baryj. Viena anų trina sau 
veidų aštru šepečiu.

— Kų darai? — klausia 
antroji.

— Aš tik išmėginu, ar ga
li būti koks smagumas bu
čiuoti vyriški, turintį aštrią 
barzdą.

Teisme.
Kaltininkas: — Meldžiu 

bylų atidėti, nesAimano ad
vokatas ssusirgo ir nebegali

Teisėjas: — Kų gi jisai 
čia pasakys tas tavo advo
katas? Juk tamsta esi nu
tvertas krautuvės duris be
plosiant — jokio išsiteisini- 
nio negali būti.

Kaltininkas: — Taigi ir 
man norėtųsi žinoti, kų ma
no advokatas pasakys.

Prigimta smarvė.
— Tu vėl girtas?
— Ne, pačiute, visai ne.
— Kų tu čia dar meluoji! 

Ar aš neužuodžiu alkoholio 
smarvės iš tavo burnos?

— Ta smarvė, tai prigim
ta. Kada dar buvau negi
męs, mano tėvas pasigėrė 
vienų sykį... todėl aš da
bar nuo to smirdu... tas 
yra prigimta...

Išmintingas vaikas.
— Ko ieškai toj kningoj, 

juk nei skaityt dar nemoki?
— Nemoku, tas tiesa, bet 

tėtis sakei, kad kningose 
viskas galima rasti, todėl aš 
ir ieškau račiukų nuo savo 
vežimėlio, kuriuos pame
čiau.

Išaiškino.
— Paaiškink, kas tai yra 

politikinė ekonomija ?
— Matai, kam nuo bado 

pilvas staugia, tai antras 
nupasakoja, kiek jam reik 
duonos suvalgyti, kad pa
liktų sotus.

NAUJI RAŠTAI.
Saules” Ka
ulėto

Laikraszczio 
tenderius ant 
Spaustu ’. oje

1914.
Bocz- 

kaucko-Co. Mahanoy City,
Pa. Pp. 108.

Kerštinga meilė. Trage
dija trijuose aktuose. Iš šei
myniško gyvenimo. Parašė 
F. Juškauskienė. Antra pa
taisyta laida. Kaina 10c. So. 
Boston, Mass. Išleido J. 
Stropus. 1913 m. Pp. 33.

Arthur M. Lewis. Draugi
jos ir organizmų evoliucija. 
Sulietuvino A. J. Karalius. 
Spauda J. Ilgaudo spaustu
vės, Chicago. Kaina ”>()e. 
Pp. 187.

Jaunimo Sapnai. Litera
tūros, Mokslo dvimėnesinis 
žurnalas. Organas lietuvių 
moksleivių Susivienijimo 
Amerikoje. No. 1. — už sau
sį ir vasarį 1914 m. Kaina 
metams $1.00. Atskiras nu
meris 20c. Adresas: S. J. 
Dargužis, adin. 811 W. 19th 
str., Chicago, UI.

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 plaukinčjimai, bevieliais teleg
rafas, dubeltavi Sriubai, pigus geležinke
liais parvažiavimas į K U SIJĄ.

Kajutos $45.00
Uranium Steamship Co. Ltd.

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

Pigiausios kainos iš Europos.

TANKUS PLAUKINEJIMAI.
Puikus 3 klasos ir tarpdėnio išreu- 

gimai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

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

surast

Ar Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVA?" 
Gal nežinai kur Jį gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčla Ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svi jt o, o prenumerata kaštuoja mo
tut tik $2.00, pusei metų $1.00.

RaJyk adresu:

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

elephone Yards 2750,

Pirmos klesos karčema. F
Turiu geriausių gėrimų, o cigarai, 

tai net iš pat Kauno, 
joms, 
liais, 
koma

Salė veseli- 
susirinkimams. Čia panedė- 

utarninkais ir ketvergais mo- 
šokti. Šokiai prasideda 8:00

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

2 KATALIOGAI DYKAI!
y lietuviškų KNYGŲ nuo 
■ '"M seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

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

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

l^^EXXXKXXXZZZZZXZSSXZZZZZZZS^ w’fey w ww w mt w> 
m <*>*«>*>

M. J. Tana viczio Banka
.5 - . I

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.

*£®fc

MICHAEL J. TANANEV1CZ

SIUNCZIA pinigus į Lietuvą, 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 Banką, o 
jie Lūs geriausiai išpildyti. K

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

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
prjcei ą.

'Hi IS’ ! ■

670 W. 18th St., Į ".'.t:'’.v1 | CHICAGO, ILL.
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CHICAGOS ŽINIOS
Ką praneša Chicagos svei

katos departamentas.
Sveikatos departamentas 

•praneša, kad Chicago ski
riąs sanitariniams reika
lams kur kas mažiau, negu 
kiti Suvienytų Valstijų di
dieji miestai. Tiems reika
lams Chicagoj išleidžiama 
mažiau, negu New Yorke, 
Philadelphijoj, Bostone, 
Baltimorėj, Pittsburge, Cle
veland©, San Francisco’je 
ir daug kituose mažesniuo
se miestuose. Užtat sveika
tos stovis Chicagos gyven
tojų yra blogesnis, negu mi
nėtuose miestuose. Mirtin
gumas Chicagoj yra didis.

Sulyg Chicagos sveikatos 
departamento priparodymų 
čia miršta nuo išvengtinų 
ligų 17.000 žmonių kasmet. 
Taigi kas mėnuo del blogos 
sanitarijos čia žųsta tiek 
žmonių, kiek žuvo anuomet 
su “Titanic’u” ant jūrių. 
“Titanic’ui” žuvus, viso 
pasaulio žmonės pasibaisė
jo. Sunku, vienok, žmonėms 
išpasakoti visus trukumus 
žmonių gyvenime, kad jie 
aiškiai pamatytų, kad ištik- 
ro taip čia yra.’ kad anas 
žmonių skaičius ištikro be 
reikalo žųsta nuo išvengti
nų ligų. Žmogus, supranta

^fis Svirnu tiek žmonių nuo! 
išvengtinų ligų, negu “Ti
tanic’o” nelaime.

Iš kokių tad urvų veržia
si tie mirtnešingi išgara
vimai. kurie nunuodija tiek 
žmonių kas mėnuo. Tokių 
urvų yra nemažas skaičius.

Pirmiausia tai neganėti
nai geras apsaugojimas 
nuo limpančių ligų. Svei
katos departamentas pri
pažįsta, kad su limpančio
mis ligomis čia kovojama 
senoviškais budais. Del to
kio dalykų stovio daug be 
reikalo nukenčia.

Sveikatos departamentas 
negalįs del ištekliaus sto
kos tinkamai prižiūrėti val
gomuosius dalykus. To de
partamento užduotim yra 
prižiūrėti pieną, daboti, kad 
valgyklose butų švaru, kad 
saliunuose, aptiekose, kote
liuose visokie indai but pri
derančiai švariai užlaikomi, 
kad kepyklose viskas 
švaru, kad mėsa nebūt 
tojama ligotų gyvulių, 
sugedusi mėsa nebūtų 
duodama; tą viską prižiū
rėti yra rupesniu sveikatos 
departamento. O ištekliaus 
stokos delei neaptenka vi
sur ir pertat daug ko kenk
smingo pakliųva žmonėms.

Biogas oras yra dirva vi
sokioms ligoms. Todėl labai 
rūpinamasi, kad visose į- 
staigose, kur tik žmonės 
turi’susirinkti, kad butų 

v tos įstaigos tinkamai vėdi
namos ir švariai užlaiko
mos. Sveikatos departamen
tas žiuri, kad teatruose, sa
lėse, gatvekariuose, dirbtu
vėse, bažnyčiose butų geri 
vėdinimai. Tik nuo pereitų 
1913 m. sveikatos departa
mentas teatkreipė, savo do-

mą į tą dalyką; o suterštas, 
prialsuotas oras naši dirva 
visokioms ligoms.

Sveikatos departamen
tas ne vien prižiūri, kad 
viešose vietose but geras 
vėdinimas ir švarus užlai
kymas, bet taipgi daboja 
privatinius namus.

Svarbiu *yra dalyku pa
mokinti žmones gero užsi
laikymo. Mokėdami gerai 
užsilaikyti žmonės labai 
daug ligų ir visokių nega
lių ir pirmlaikinės mirties 
išvengtų. Tą gerai mato 
sveikatos departamentas ir 
šiais metais bus šis-tas 
daroma, kad pamokinti 
žmones gero, sveikatingo 
užsilaikymo. Miesto taryba 
tam reikalui skiria $3.000.

Ilgainiui, žinoma, ir Chi
cagoj kas skiriama daugiau 
sanitariniams reikalams, 
negu ligšiol. Tada plačiau 
galės veikti • sveikatos
partamentas ir mažiau bus 
pirmlaikinių mirčių.

komitetą visų parapijos rei
kalų vedimui. Taigi išrink
ta: B. Butkus — preziden
tu ir J. P. Ewaldas — sek
retoriumi. Komitetai: J. A. 
Martinkus, Jonas Gaubas, 
M. Kasnauskis, V. Armo- 
nas, J. Dimša, J. Daržinin
kas, F. Jocius, J. Melenis, 
Fr. Bakutis ir J. Morkūnas. 
Paskui dekanas, padėkojęs 
visiems susirinkusiems pa- 
rapijonams už mandagų su
sirinkime užsilaikymą, už
darė susirinkimą su malda 
6:30 vak.

šovęs, tečiau nepataikęs, 
tatai pagriebęs kirvi ir per
skilęs galvą.

Taip bent rašo angliški 
laikraščiai. Bet kaip ten bu
vo ištikrųjų — bus galima 
patirti vėliau.

jos parapijos dvasišku va
dovu. Šiuomi pranešu, kad 
iki šio] dar nesu augštesnės 
valdžios nuskirtu vadovau
ti tai parapijai.

Su tikra pagarba
Kun. A. Briška.

į ________

de-

Jaunimas pasidarbavo Tau
tos Namų labui.

Roselando jaunimas pra
dėjo Naujus Metus gražiu 
darbu, 
rėl^fl

Vakaras, kur velnias darė 
štukas.

Sausio 3 d. Kensington© 
Stančiko salėj suvienytos 
lietuvių valgomųjų daiktų 
krautuvės surengė vakarą 
su įvairiu programų. Prog
ramas prasidėjo prakalba. 
Kalbėjo Dominikas Šėtkus. 
Nurodė vienybės reikalin
gumą ir priparodinėjo, kai]) 
daug ką susivienijus gali
ma nuveikti. Nurodė,
suvienytomis jėgomis gali
ma krautuves uždėti ir pa
sekmingai jas vesti. Po du 
vaikinu gražiai paskambi
no ant gitarų. Galop pasi
rodė velnias su savo gudry
bėmis. Susirinkusieji tik 
kvatojo ir klegeno iš jo štu- 
kų.

Žmonių vakaran atsilankė 
labai daug. Vakaras užsi
baigė šokiais.

Ten buvęs.

dyti. Gyvendami gamtos ■ 
skraistėj, jie daug ko yra V 
mitėmiję ir ištyrę. Labai ■ 
jie pažįsta gyvulių papro- 1 
čius. Ir iš to daro išvadas.
Jie nutėmijo, kad žiemą 
miegantieji gyvuliai nedarė 
sau guolių. O iš kitų metų 
patyrimo, jie žino, kad tai 
reiškia, kad šalčių nebus.

Bet iš kur tą žino gyvu- j 
liai. Tie ir už imliomis dau- J 
giau žino. I

Nieko nelaimėjo.
Andai teisėjo Sabatho 

teismo rūme pasibaigus lie
tuvės E. Navakauskis by
la, kuri skundžias tramva
jų kompaniją, reikalauda
ma atlyginimo už sužeidi
mą. Prisiekusieji teisėjai 
nepripažinę jai jokio atly
ginimo.

Reik pastebėti, kad pas
taraisiais laikais tramvajų 
kompanija perdaug mieste 
įsigalėjus ir retas kas tega
li iš jos šį-tą laimėti už ne
laiminguosius atsitikimus. 
Antai toji pati kompanija 
paskelbus kovą prieš teisė
ją Kavanaugh, kuris buk 
esąs vienpusis perkratinė
damas tariamas bylas. Jei 
pasitaiko kur su tramvajais 
nelaimingi atsitikimai, kom
panijos advokatai prievar
ta pakviečia kompanijos 
biuran liudininkus ir ‘ten 
juos iškvošia. Jei liudinin
kai palaiko jos pusę, jiems 
pažadama, kaipo liudinin
kams, užmokėti, bet jei liu
dininkai 
jos nej^ 
kietoj 
ti 
liudyti.

Todėl teisėjas Kavanaugh 
viešai paskelbė, kad nei 
vienas žmogus negali būti 
priverstas jokiais grasini
mais eiti kompanijos biu
ran ir tenai duoti bent ko
kius liudijimus.

Suvažinėjo lietuvi.
Jaunas lietuvis, 24 metų 

amžiaus, ėjo West Pullma- 
ne Ilalsted gatve, kur ją 
perkerta priemiesčio gele
žinkelis. Vaikinas buvo ge
rai įsikandęs ir apsvaigin
tas nepatėmijo atskriejan- 
čio traukinio. Traukinys 
drožė tiesiog į jį ir ant vie
tos užmušė. Buvo nesenai 
atvykęs iš Lietuvos, kur 
paliko tėvus. Tai vis degti
nės auka.

V. Gražauskas.

kaip

Sudegė pianų dirbtuvė.
Pereitą nedėlią sudegė 

pianų dirbtuvė ties 12 g. ir 
Ogden avė. Sudegė daug 
pianų, medžiagos ir kito
kių daiktų.

Darbo neteko apie 
žmonių. Ten dirbo ir 
nas lietuvis.

300 
vie-

Reporteris.

Didelė drama scenoje.
Gruodžio 28 d. ant Town 

of Lake, Columbia svetai
nėje, Liet. Teat. Kliubas 
“Lietuva” statė scenoje di
delę dramą “Iš po budelio 
kalavijo”. Perstatymas bu
vo gana įspūdingas. Veika
las yra historiškas, paimtas 
iš žmonių gyvenimo. Artis
tai savo roles atliko nepras
tai, nors nekuriems šis tas 
galima but užmesti. Ypač 
Malūnininko rolę atliko 
tikrai artistiškai p. Fr. Sta- 
siulis; antras gerai lošė 
Vernerio, kalėjimo užžiurė- 
tojo, rolėj, J. Petrauskas. 
Taipgi neblogiausiai atliko 
roles Sternburgienės.— L. 

’Petilniskaite—if” Edvardo, 
jos sunaus, J. J. Polekas, 
Marijonos M. Druktenaitė 
ir kunigo P. Žudickis. Gali
ma sakyti, kad lošimas nu
sisekė.

Publikos buvo prisirinku
si pilnutė svetainė, bet apie 
jos užsilaikymą negaliu už
tylėti, nes laike perstatymo 
daugiausia musų taip vadi
nami “sportai” vaikščiojo 
po, salę ir visokius šposus 
krėtė: buvo ir tokių, kurie 
cigaretus rūke. Labai ap
gailėtinas dalykas, kad 
musų jaunuomenė neatkrei
pia domos į tokius puikius 
perstatymus, kuriuose ga
lėtų sau rasti daug naudin
gų dalykų. Labai peiktini 
tokie pasielgimai. Ir dar 
vienas labai keistas papro
tys viešpatauja tarpe musų. 
Tai yra nešiojimas gėrimų 
po salę. Laikas jau mums 
butų jo visai nepardavinėti 
tokiuose arba kitokiuose 
vakaruose, o dabar mes dar 
ir po salę išnešiojame. Už 
tokį musų darbą mes dau
giausia užsipelnijame pa
peikimo. Labai geistina bu
tų, kad mes pradėtumėme 
rengti blaivius vakarus, ty. 
be svaiginančių gėrimų.

Adakris.

Lietuvis nužudytas.
A. Ambrose saliune, ties 

18-ta gatve, nedėlios ryte 
nužudyta lietuvis Juozas 
Noreika. Jį nužudęs vienas 
vyras, su kuriuo senai gy
venęs nesutikmėje, o tą ne
laimingąjį rytą nabašnin- 
kas Noreika buvęs ritęsis 
su tuo žmogžudžiu tame pat 
saliune.
žmogžudį tik vardu “Ben”; 
Ligšiol jis nesuimtas.’ 
“Ben” į Noreiką tris sykius

Apleido Chicago.
Pereitą nedėlią apleid 

Chicago p-nas Alekna, kui 
nuo pradžios adventų w 
šėjo šiame mieste. Išvafl 
vo į Winnipeg, Ca.. kur ■ 
ri gerą biznį. Sulig jo ]1 
tarimų keli Chicagos lieti 
viai važiuos ten užsid« 
biznius.

Nepritarė geram užmany
mui.

Priešmetinis susirinki
mas tautiškos dr-jos D. L. 
K. Keistučio, atsibuvęs 28 
d. gruodžio š. m. Meldažio 
svetainėj, aiškiai parodė, 
kad mes drąsiai žengiame 
pirmyn. Kada liko įneštas 
sumanymas nupirkti Tautos 
Namams Vilniuje sieksnį 
žemės, tai pasigirdo balsai: 
Nereikia, nereikia! Dar ką 
ar nepramanysi ir t. p.

Taj va kaip mes, tauti- 
hnTftaV‘ūmiame tautiškus 
dalykus.

D. L. K. Vytauto Gvardijos 
susirinkimas.

Minėta Gvardija gruo
džio 28 d. laikė savo prieš- 
metini susirinkimą, kur bu
vo rinkta 1914 metams val
dyba. Pirmsėdis ir išdinin- 
kas liko tie patįs. Pirmsė- 
džio pagelbininku liko P. 
Petraitis, raštininku — J. 
Liknogaris,-išdininku — J. 
Kontauskas. Toliau liko 
svarstoma apie organą. Vie
nu balsu liko nutarta 
tips.^at^k.g^ ka; 
džiausiu ir geriausio 
vių laikraščio, kur 
visokių naudingų ir 
skaitymų ir indomių

Neteisotas degtinės parde 
vėjas nubaustas. i.

Vienas vyras liko si] 
gautus pardavinėjant dea 
tinę be tam tikro daleidi^ 
ir nuteistas užin^g® 

^'r vie® 
atsėdėti Ta I ėj i me.

^Į^engdamas vaka- 
dienoj ir 
jo pelną 
Vilniuje. 

urėhg*tas" 
galima sakyti, netikėtai. 
Kaz. Strumyla, vienas iš 
savininkų puikios, naujai 
pastatytos lietuvių svetai
nės Roselande, kuri, sako
ma, yra gražiausia lietuvių 
svetainė, užsiminė keliems 
jauniems vyrukams, kad 
svetainė yra neužimta Nau
jų Metų dienoj. Jaunų lie
tuvių pasilinksminimo Kliu- 
bas, turintis apie 50 narių, 
yra viena iš darbščių Rose
lando kuopelių, kur pri
klauso lygiai vaikinai, kaip 
ir merginos. Pasitarę su 
svetainės savininku, jauni
mas pasiryžo į tris dienas 
surengti pasilinksminimo 
vakarėlį: savininkai paau
kojo svetainę, o Kliubas sa
vo triūsą, — pelną gi nuta
rė paskirti Tautos Namams 
Vilniuje. Ir labai gerai pa
sisekė. Publikos 
apie 300 žmonių; 
liai ir mandagiai 
minta ir Tautos 
liko $20.10.

Užtai verta Roselando 
jaunimą pagirti ir pastaty
ti jį pavyzdžiu kitų miestų 
jaunimui.

Kazys Šimėnas ir 
Stasys Vitkus.

Parapijos susirinkimas.
Šio sausio 4 d. atlaikyta 

šv. Jurgio K. lietuviškos 
parapijos (ant Bridgepor- 
to) susirinkimas mokyklos 
salėje. Susirinkimą sušaukė 
pats klebonas, kun. deka
nas M. Kraučunas. Susirin
kimą 5 vai. vak. atidarė 
pats klebonas su malda. Po 
trumpų kalbų pp. J. M. Ta- 
nanevičės, J. Zacharevičės, 
B. Butkaus, J. P. Evaldo ir 
M. Kasnauskio į] 
rinkti šiems 1914

.etų 
kišą 
®s 

J^mcarensnuvo 1

liudija kompani- 
kdon, tuomet to- 
Hraudžiama net ei- 
bkjįė ten, pi j e š ją

Draugas.

būt 
var- 
kad 
par

prisirinko 
labai dai- 
pasilinks- 
Namams

išta iš-
L metams

Nesupranta reikalingumo 
gerų Įstaigų.

Dr-ja Susivienijimo Bro
lių Lietuvių laikė savo 
priešmetinį susirinkimą, 
kuriame buvo renkama 
valdyba 1914 m. Dr-jos pir
mininku išrinkta J. Blanka, 
jo pagelbininku — M. Ban- 
kevičia, prot. rašt. — M. 
Klioštoraitis, fin. rašt. — 
Višuiauskas, kasierium — 
V. Dovydaitis. Buvo per
skaitytas pakvietimas nuo 
įsteigėjų viešojo kningyno 
priešais bažnyčią Apveizdos 
Dievo, kad prisidėtumėm 
prie palaikymo minėto 
kningyno. Bet atsirado to
kių nesusipratėlių, kurie drį
so pasakyti: “Kam reikia 
to kningyno, kad mes ne
mokame skaityti”. Nors gė
da ir liūdna apie tai kalbėti, 
bet tylėti dar blogiau, kad 
musų dr-joj randasi brolių 
be jokių idealų. Kitas atsi
liepė, kad mes esą per jau
ni prisidėti prie tokių už
manymų. Bet atminkim, 
broliai, kad jauni turime 
daugiau dirbti, nes tai mu
sų šventa pareiga.

Mateušas Klioštoraitis.

Pataisymas.
Pereitame “Kataliko” 

nuniėryj tūlo p-no R. buvo 
Policija žinanti pranešta nuo Town oft La

ke apie naujai besitverian
čią parapiją. Ten buvo pa
minėta, kad aš esąs tos nau-

Susirinkimėlis pasitikti 
Naujus Metus.

Nedidelis jaunimo būre
lis buvo susirinkęs “Auš
ros” skaitykloj Roselando 
pasitikti Naujų Metų. Buvo 
trumpas programėlis. P-nas 
Valys pasakojo apie politi- 
kinius kalinius Rusijoj. P- 
nas.J. Laukis skaitė apysa
kėlę apie žmogaus pakori
mą. Jei gerai supratau, tai 
jo norėta sukelti jausmą 
pasibaisėjimo prasikaltėlių 
žudymų. Matyt, jis laikosi 
nuomonės, kad nereikia 
prasikaltėlių žudyti, kad 
prasikaltėliai yra netikusio 
surėdymo vaisius.

P-nas Laukis bene tik ir 
norėjo vaizdingai sukelti 
jausmą pasipriešinimo tam 
būdui prasikaltėlius baus
ti. Neužginu, kad ponas 
Laukis turi gerus norus. 
Bet aš manau, kur kas ver
čiau sėti tarp mūsiškių ki
tokius grudus, auklėti kito
kius jausmus. Būtent, rei
kia auklėti jausmą pasi
bjaurėjimo ne piktadario 
žudymu, bet pačia piktada
ryste. Lietuviai nieko ar vi
sai nesvers panaikinime 
mirties bausmės,.© užsipel
nančių tą bausmę pasitai
ko. Blogdarybė nesumažė
ja ar už ją šiaip ar taip 
baudžiama ar visai nebau
džiama. Svarbiausia čia 
yra auklėti žmones, vengti, 
nedasileisti jokių blogdary- 
bių. Tuomet mirties baus
mė numirs naturale mir
tim.

<įĮ_|bausm§ 
lietu-1“" * 
telpa 

dailių 
žinių.

J. Klimas,pirm., 
V. Šarka, rašt.

Gražios Naujų Metų 
lauktuvės.

S. L. A. 36 kuopa šv. Jur
gio salėj buvo surengusi 
Naujų Metų lauktuves. Sve
čiai buvo privatiniai suk
viesti. Nepaprastai gražaus 
ir liksmaus jaunimo buvo 
prisirinkę. Visi linksmino
si nuo širdies ir visi jau
tėsi nesuvaržytais. Buvo 
pasakyta jausmingų pra
kalbų. P-nas Jakutis šau
niai padainavo p-lei T. 
Maslauskaitei gražiai a- 
kuompanuojant pianu. P - 
nas Stankūnas, fotografas, 
nuėmė susirinkusiųjų pa
veikslą.

Prie tos pat progos Chi
cagos lietuviai daktarai at 
laikė savo susirinkimėlį.

R.

Albanijos sienos nužymė- ■ 
tos. Albanijos sienų pietieti- 1 
se nusmaigymas jau pabaig- 1 
tas. Graikijos kariuomenė 
gruodžio 31 d. pasitraukus i 
iš tu vietų, kurios komisi
jos pripažinta Albanijai. 
Albanijos sienos iš visu pu- ■ 
shj jau nužymėtos. i

Ober-prokuroras pasi
traukiąs. Rusijos stačiati
kių sinodo ober-prokuroras 
Sabler pasitraukiąs iš nži-gu 
mamos vietos. Jo vieton® 
sakoma, busiąs nuskirtas® 
grafas Vitte.

Gabrielius.

Laukiniai indionai daugiau 
žino, negu mokslo vyrai. 
Šiemetai turbut neturėsi

me šaltų dienų. Taip yra 
nevien Chicagoj, bet ir vi
sose Suvienytose Valstijose 
ir Canadoj. Nors mokslo 
vyrai šiek tiek gali nuspė
ti oro atmainas, vienok jie 
nespėliojo, kad šiemetai 
nebus šalčių. Jie to neįsten
gė pramatyti. O indionai 
anksti iš rudens apreiškė, 
kad šiemetai šaltos žiemos 
nebus. Ir nėra. Tai mat jie 
daugiau žino, negu mokslo 
vyrai.

Indionai nėra tokie ne- 
žinėliai, neišmanėliai, 
jie gali kai kuriems

kaip 
atro-

Prie ir nuo stalo. I
Niekas neturi eiti prie! 

stalo, jei jis nejaučia ape-l 
tito ir kiekvienas privalo 
tuoj atsitraukti mm stalo,' 
kuomet jo apetitas tampa 
užganėdintas, 
klaida valgyti 
neišalkus, ir 
stalo jau pavalgius. T; 
gimdo daug skilvio negalių, 
kaip tai: išpūtimą, sukietė
jimą ir galvoskauBL 
žiuvis apsitėršia, ;i®| 
mas nemalonus ir® 
negardumas burnoj 1 
tuomet Triner’s 
Elixir of Bitter W® 
urnai išvalo kuną®|| 
jį sustiprina. T;®|| 
taipgi'geras ski® 
se, žarnų ir k©] 
koše,. Jos. TriiW^|> 
So. Ashland ave^T® 
III Buk prisirengę? 
nelaimingų atsitikimų. TJW 
rėk nuolatai butelį su Tri
ner’s Linimentu. Jis urnai 
prašalina skaudėsį.

Advt,

Yra 
bile 

sėdėti

didelė 
kada, 

prie 
'as pa

Lie- 
ivėpi-

7
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Kokią intekmę daro 
alkoholis į auga
lus ir gyvulius.
Kad alkoholis yra nuodai 

ir kad jis yra labai kenks
mingas žmogaus sveikatai, 
apie tai jau daugumas ži
no; bet ne visi žino, ar tie 
alkoholio nuodai yra kenk
smingi augalams ir gyvu
liams. Kad Ši 
labiau paaiškėtą. _u: ■ us 
priešalkoholinis ve; k e-jas,
daktaras p. A. Korovinas, 
paduoda ištisą eilę tuo tiks
lu padarytų bandymų.

1) . Paimkime keturis gė
lių puodeliukus, pripilkime 
juosna vienos ir tos pačios 

;žemės ir pasodinkime į 
kiekvieną puodelį po vieną 
žirni. Pirmą puodelį laisty

kime vandeniu, antrą — 
'alum, trečią — vynu ir ket
virtą degtine. Po kelių die
nų žirnis, laistomas vande
niu, išdygs. Likusiuose gi

■ ^modeliukuose dar nieko 
panašaus negalima pastebė- 

. ti. Laistymas keturių puo- 
Ldeliukų visokeriopais skys
timais ir toliau atsikartoja. 
IMar po kaikuriam laikui 
Wrnis, laistomas vandeniu, 
■ražiai pasirodys ant žemės 
■aviršaus: žirnis, laistomas 
■liun, vos pradės dygti; žir- 
■iiai gi, laistomi vynu ir 
■legtine, tik ką pradės 
■irinkti. Už dviejų savaičių 
■ant pirmutinio žirnio išau
ta maži, žali lapeliai, liku
sieji žirniai dar nepasiro- 
■do iš žemės. Pradedant nuo 
■įdienos visus puodeliukus 

vi^pindeniu, ir netru- 
S^^^Jj'odo iš ant- 
ras ir trečias žirgeliai, nors' 
Susivėlinę ir silpni. Ketvir
tas žirnis, laistomas degti
ne, visai nepasirodo iš že- 
mės, kadangi jame jau už
mušta visa jo gyvybės jė- 
;ga.

2) . Dabar paimkime de
šimts stiklinių indų ir pri
pilkime juosna vandens: 
pirmutiniu indan pripilki
me tiktai vieno tyro van
dens, antran — įmaišykime 
ketvirtą dalį nuošimčio al
koholio, trcčian — du treč
daliu nuošimčio ir tt.. taip 

Laidotuvės nelaimingi; aukų Calumet, Mich.

kad paskutiniame inde bu
tų du ir viena ketvirta da
lis nuošimčio alkoholio. 
Paskui kiekvienai! indan 
įdėkime po dešimts žirnių, 
taip kad jie butų pusiau 
pamerkti vandenyje. Pra
slinkus keturioms dienoms, 
įvyks tokios permainos: ty
rame vandenyje išleis die
gus visa dešimts žirnių; 
ten, kame bus vienas ket
virtadalis nuošimčio alko
holio, išleis diegus tik de
vyni grudai, trečiame iš ei
lės — dar mažiau, ir paga
lios, kame bus 2%% alko
holio, ten tik vienas vienin
telis grūdelis išleis savo 
silpną diegelį. Alkoholio in- 
tekraė į šaknų ilgį buna 
štai koki: tyrame vandeny
je per 20 dienų išauga ligi 
51 milimetro. Kame yra al
koholio priemaišų, tenai 
28% milimetro, o likusiuo
se induose šakuįs vis trum
pesnės, ir pagaliaus pasku
tiniame inde, kame yra 
daugiausia alkoholio, šak- 
nįs išauga vos-ne-vos ligi 
9 milimetrų ilgio. Dar stip
resniame priemaiše alkoho
lio žirnis visiškai neleidžia 
diego ir šaknų.

Alkoholio intekmė į die
gelių ugi štai kokia: per 
dvidešimts dienų vidutinis 
diegelių ūgis tyrame vande
nyj buna lygus 29 milimet
rams! % % priemaišų — 26 
mil.; priemaišų — 4 
mil.; 2% priemaišų — vos 
tik žymu menkas ugelis ir 
2%% paskutiniame prie
maiše vos tik-ką prasikala 
diegelis.

Už trijų savaičių pasku
tiniuose..? trijuose induose 
.širmai suf^a^apųftrir vai
sius atneša žirniai tiktai iš 
pirmųjų trijų indų. Liku
siuose gi jie išdžiųsta, ne
spėję lapelius praskleisti.

3) . Jaigu šunims duosi
me lakti ėdesio su alkoho
lio priemaišomis, tai jie nu
stos augę ir pradės skursti.

4) . Jaigu vištoms duosim 
alkoholio, tai jos pradės šo
kinėti ii* mėtyties, kaip pa
siutusios; už penkiolikos 
minučių jos kris negyvos, ir 
jų kraujas bus rausvai-mė- 
linos spalvos.

šaukštuką 
aštuonių 

mėšlungio

išsiritant

5) . Duodant kralikui kas
dien po vieną 
degtinės, jis už 
dienų užtrokš 
krečiamas.

6) . Jei prieš
viščiukams iš kiaušinio, į- 
lašinsime į kiaušinį labai 
mažą alkoholio dalelę, tai 
viščiukai, išsiritę iš kiauši
nio, turės slpną snapą, silp
nus nagus ir silpnas kojas.

7) . Imama visokio ūgio 
dešimts kiaulių, ir maišoma 
jų ėdesiu degtinės. Kiaulės 
pirmą, antrą dieną savo ė- 
desio lytėte nelyti, paga
lios trečią dieną bado ver
čiamos ėda. Pasekmės to
kio maisto su alkoholiu ne
trukus apsireiškia, kiaulės 
pasidaro “girtos, kaip kiau
lės”. Paskui išsimiegoju
sios ir išsipagiriojusios 
kiaulės godžiai geria van
denį. Tokių bandymų gali
ma padaryti ir su vandeniu, 
kuriame taippat buna pri
maišyta degtinės. Kiaulės, 
maitinamos tukino maistu 
ir girdomos tokiuo gėrimu, 
paprastai, nei metų neišgy
venusios, išgaišta. Jaigu 
degtinės porcija joms bus 
padidinta, tai 
mėnesį laiko 
baigti

Iš čion jau 
ryti gana aiškus išvedimas, 
kad alkoholis kenkia ne 
tiktai žmonėms, bet ir vi
siems augalams ir gyvit- 
liams. Skirtumas tik tame, 

-kad stipresnieji, ar tai bu
tų žmonės, ar tai gyvuliai, 
ilgiau išlaiko kovoje su al
koholio nuodais, o silpnes
nieji — trumpiau, bet pa
sekmės visiems lygios: vie
ni anksčiau, kiti»vėl?aurae- 
tenka jėgų ir turi be laiko 
žūti nuo alkoholio nuodų.

kiaulės per 
turės nusi-

galima pada-

Žvėrių Tramintojas.
Pirmutinis žmogus, kuris 

inėjo laukinio žvėries nar
vai!, turėjo būti nepapras- 
tas narsuolis. Gaila, kad ne
žinoma jo pavardė, tik žino
ma, kad to sporto pradžia 
siekia gilią senovę, kuomet 
nebūta dar laikraščių. Te
čiau pateko mums į rankas 
indomi ir labai reta kningu- 
tė vardu “Tramintojo atsi
minimai”, atspauzdinta 19- 
tojo amžiaus pradžioje. Au
toriaus likimas buvo taip 
nepaprastas, kad norime 
tuos “ atsiminimus ’ ’ nors 
trumpai apipasakoti.

1820 metais turtingas ho- 
landas Van Aken, didelio 
žvėryno savininkas, atva
žiavo prekymetin į Norim- 
burgą. Tuo pačiu laiku ten 
pakliuvo iš Marsilijos ir 
cirko trupa ir kasdiena tai
sė perstatymus.

Vienas gabiausių cirko 
raitelių (jojikų), jaunas pa
togus franeuzas vardu Mar
tin, pamatė žvėryne prie 
kasos gražią merginą Van 
Aken, savininko seserį, ir 
jon aidai įsimylėjo. Neužil
go ir mergina jį pamilo, bet 
jos namiškiai nenorėjo nei 
klausyti apie tokią nepa
rinktą moterystę. Iš ko gi 
toksai cirko paprastas joji
kas galėtų užlaikyti pačią 
ir vaikus?

Martin, žinoma, liko at
mestas, bet nepametė vil
ties. Turtų stoka tai dar ne
reiškia, kad nebūtų galima 
apgalėti besipinančias kliu-

-ui ir ta-
■li^

eik- 
iną,

tis, jei tikrai norima atsiek
ti pageidaujamąs daiktas. 
M'a'rtin nuolat džiovino sau 
smegenis ir tuo tarpu vis 
tankiau užeidavo Žvėrynai!, 
tyrinėdamas tariamai žvė
rių papročius.

Sykį, kuomet pakišo figą 
mandriliui (beždžionei), tig
ras kaiminiškame narve 
perimtas pavydumu, iškišo 
leteną su galingais nagais, 
norėdamas Martiną pa
griebti už peties. Martin te
čiau vikriai pašoko į šalį ir 
sunkia lazdele sudavė tig
rui per nagus. Žvėris nubė
go narvo gilumon baubda
mas nuo sopulių.

Martin pAtėmijo, kad 
kiekvienas, sykis, kuomet 
tik jis apsilankydavo Žvė
rynai!. tigras nuo jo savo 
akių nenuleizdavo; tasai in
teligentijos įtiktas puolė 
jam galvon.

Argi galima apsavinti 
laukinius žvėris taippat 
kaip arklius? — klausė sa
vęs — bet tada...

Jis pamatė,’ Sad atlikimas 
to su galvojimo, kuris sme
go jam į smegenis, gali jam 
suteikti aukso kasyklas, to
dėl apie tai nieko niekam 
nesakydamas, jis palengva 
pradėjo tyrinėti tigro būdą, 
kalbinti jį švelniu balsu ir 
nešioti jam gardumynus. 
Laipsniškai abudu susi
draugavo; tigras pagaliau 
davėsi glostyti, kasyti galvą-' 
ir net padavinėti Martinui 
koją per geležinius narvo 
virbalus.

Martin vieifiV'šykį atėjo 
labai anksti žibią, 
re senam priž^ir|

— Nardes,jpi ij 
ei aiui!\(Tidejį*p^
įleisk mane tigro narvam

— Ar tamsta pašėlai? Iš 
meilės del tos margelės tur
būt tamstai galvpj kas nege
rai veikiasi!

— Visai nę. Aš manau, 
kad tigras yra taip vertą^ 
pasitikėjimo, kaip inaųb 
arklys Liska, Atidaryk man 
narvą, gi kuoničt anaii in- 
eisiu, turi tuojaus uždaryti.

Senelis apsiašarojęs mal
davo, kad jis atsižadėtų to 
baisaus sumanymo, tečiau 
matydamas jaunikaičio ne
atmainomą norą, dreban
čiom rankom atstūmė stu- 
mą. Kaip Martin spėjo į- 
žengti narvan, nustebęs tig
ras pašoko ir plakdamas 
sau šonus uodega ėmė pašė
lusiai prunkšti it įerzintas 
katinas. Tečiau ant jauni
kaičio nesipuolė, tik susi
traukęs kampe į jį be per
trūkio tėmijosi. Martin sto
vėjo ramiai ir nenukreipda- 
mas savo akiu iiuo intužu- 
sio žvėries, kalbėjosi su pri
žiūrėtoju Nardės, kuriam iš 
baimės ir liežiuvis buvo su
stingęs. Pagaliau liepė jam 
atidaryti narvą ir iš ano iš
ėjo užpakaliu. Praėjus po
rai savaičių Martin vėl ap
lankė tigrą, bet dėt visakd 
tuom sykiu apsiginklavo 
plieniniu durklu.

Tigras šiuom sykiu jį pri-1 
ėmė daug maloniau, nepa
statė ūsų ir neprunkštė. Po 
kelių tokių mėginimų paga
liau tigras ir atsiguldavo 
liepiant jaunikaičiui, kuris 
už jo paklusnuųią visuomet 
nuinezdavo jam šmotelį mė-i 
sos.

Nardės, stovėdamas prie! 
narvo, visuomet būdavo iš
tiktas didžiausios baimės, 

idant kas blogo neatsitiktų 
su jaunikaičiu. Tečiau jis 
niekam apie tai nieko ne
pasakodavo.

Sykį Martin seniui tarė:
Uždaryk mane narvai! 

pas tigrą ir pakviesk čionai 
pono Van Aken šeimyną, 
taipgi ir mergelę.

— Eikite, ponai, greičiau, 
greičiau! — neužilgo atsi
liepė uždusęs Kardos, — ei
kite, pažiūrėsite pono Mar
tin tigro narve!

Visa šeimyna persigandu
si subėgo; buvo manoma, 
kad kas nelaimingo atsiti
ko. Gi tuo tarpu visi su di
džiausia nuosteba pamatė 
Martiną, bežaidžiantį su 
tigru, kaip su paprastuoju 
šunim. Išrodė kaip Danie
lius urve tarp liūtų.

— Ar tamsta dabar tiki, 
kad turėsiu už ką užlaikyti 
šeimyną? — paklausė Mar
tin žvėryno savininko išė
ję iš narvo.

Mergina Vau Aken puo
lėsi Martinui ant kaklo, ap- 
siliedama ašaromis, kad šis 
iš meilės del jos pasišventęs 
išsistatyti pavojui!. Kadan
gi verksmas yra užkrečia
mas daiktas, pradėjo verkti 
visi namiškiai, neišskiriant 
senuko prižiūrėtojo. Net 
tigras staugė iš susijaudini
mo.

Jaunos poros šliubas at
sibuvo Leipcige tais pačiais 
Įlietais. ■.

Martin paskui paliko gar
sus ir turtingas ir ilgus me
tus jis buvo vienatinis Eu
ropoje žvėrių tramintojas. 
Sulaukė senyvo amžiaus, 
nors miškiai tankiai jį mė
gindavę sukedenti. Sulau-
kęs- 80 
vo profesiją ir užsiėmė tik 
atsiminimų rašymu.

Ties geležinkelius. Chini- 
<jos valdžia padarius kelis 
kontraktus su Vokietija 
kas link nutiesimo Chinijoj 
kelių geležinkelių linijų, 
pristatymo reikalai! j amos 
medžiagos, vagonų ir tt. 
Tam tikslui busią išleista 
daugiau 40 milijonų dole
rių. Geležinkeliai busią nu
tiesti kaip ’ pirklybiniams, 
taip ir kariniams reikalams.

Dideli šalčiai. Saratovo 
apylinkėse, Rusijoje, siau
čianti dideli šalčiai ir daug 
prisnigta. Sušalę daugiau 
15-kos žmonių pastaraisiais 
laikais. Ši žiema net ir pie
tų Europos šalis baisiai su
ėmus.

Anglių permaža. Anglių, 
iškastų pernai Rusijoje, to
li gražu neužteksią 1914- 
tiems metams. Charkovo

A. J. Jureviče 
LIETUVIS Pardavėjas 
3247 Emerald Ave.

AT YDA.
Handmesom Bourbon
Turėtą rastis rūmuose kiekvieno, nes tai- yra riebi, 
švelni ir labai tinkanti degtinė še mynorns bai sve> 
čiams, ir taipogi laike ligos, nes kiekvienas gydyto- 

: jas velija Handmesom Bourbon varto'ti. Pasiim
kit hritelį namo šiandie, nes ji yra gaunama kožna- 

; me prakilniame saliune, arba pas

NATION AL WINE & UQUOR CO.
3480-32 Š. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL.

’**/'*". ■- .i

Taipogi turime visokias degtines įš kitų žėriu, ĮodSl 
pareikalaudami Handmesom Bourbon arba kito
kios degt ries, teiksitės atsišaukti laišku, arba ypa- 

; tįškai, o mes pristatysim kuogenasių tavorą ir už 
• p.igesnę kainų. -

Bell HL ) SystemMSB A/ J

Perilgas kalbėjimas per skaidytinį telefoną ~ 

užtraukia tūlą pavojų telefono vartotojams.
Pagelbos šaukimas gaisrui ištikus, ar policijos, ar 
daktaro, gali but užlaikytas del neapsvarstyto ar 
nereikalingo vartojimo linijos. Pasikalbėjimai per 
telefoną turi but trumpi ant kiek tai leidžia biznis.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

kalnakasių suvažiavimas 
susekęs, kad pritruksią Ru
sijai savų anglių ne mažiau 
33 milijonų pūdų.

Revoliucijinis judėjimas. 
Indijoje kįla revoliucijinis 
judėjimas. Iš Kalkuta, pra
neša, kad daugelyje rytų 
Bengalijos miestų nesenai 
buvę išlipinti atsišaukimai, 
kurstantis liaudį išskerst 
baltuosius plėšikus' ty. 
ropiečius.

eu-

iusią zu-
;ra-

Pasmerktieji 
domi. Graikini 
nešė BulgajO-- 
viėhas įg-jL-, 
riop pasmerktųjų bulgarų 
Salonikuose nebus žudomas 
ir, prasidėjus diplomati
niams sentikiams tarp 
Graikijos ir Bulgarijos, bus 
visi laisvėn paleisti.

Kon-Finansinis krizis.
stantinopolyj įsigalėjęs ne
mažas finansinis krizis. 
Valdininkai jau nuo birže
lio 1913 m. negaunanti al
gų. Žemesni valdininkai nei 
ką valgyt neturinti. Turkų 
finansų ministerijai tuojaus 
reikalinga 10 milijonų dol.

Vedrines Kaire. Prancū
zas aviatorius Vedlines, ku
ris pasileidęs aplėkti aplink 
visą žemę, andai atlėkęs 
Kairan, Egipte, kur jį iškil
mingai sutikęs Anglijos gu
bernatorius, lordas Kitche
ner.

Carukas “sveikas”. Rusi
jos valdžia oficialiai užgynė 
girdus, kad carukui nesvei

katoj butų paaršęję. Girdi, 
jis pirm kelių savaičių tik 
nuo medžio misi vertęs ir ko
ją susižeidęs... Bet jau 
kuone pasveikęs!

Žymus atidengimas. Pro
fesorius archeologas Boni, 
archeologinių iškasimų di
rektorius Romoj, ant Pala
tine kalvos Romoj atkasęs 
vidurį senobinio įRomos 
miesto ir ton susekęs mies
to įkūrėjo Romuluso grabą.

Kelioliką atstovų palei
dęs. Meksiko diktatorius 
Huerta paliuosavęs iš kalė
jimo kelioliką kongreso at- 
Mmvu. kuriuos buvo laikęs 

valdžios sukritikavimą. Ke
li desėtkai kitų atstovų tė
čiai! vis dar kalėjime kanki
nami. Manoma, kad paleis? 
ti atstovai išsipirkę, bran
giai užmokėdami Huertai.

Mirė žmogžudis. Genua 
(Italija) kalėjime išbuvus 
23 metus pasimirė Augusto 
Formilli, plačiai žinomas vi
soj Italijoj. Pirm patek
siant kalėjimai! jis buvęs 
generaliu direktoriumi 
miesto Romos sodnų valdy
boje. Jis buvo vedęs tur
tingą miestelėnę, Rozą An- 
geloni, išgyvenęs kelioliką 
metų ir susilaukęs, jau da
bar suaugusių, 3 vaikų. Pas
kui įsimylėjęs kiton mote
liu ir, pastarajai 
jaut, savo žmoną 
nuo tilto Tibran 
kur nelaimingoji 
nuskendus, žmogžudis pa
tirta ir pasmerkta 30-čiai 
metų kalėjimo, kurio tečiau 
neatlaikė.

reikalau- 
nužudęs, 
įstūmęs, 
tuojaus
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Didelėse krautuvėse įiper- 
traukta reikalai.1

i.J i

Gaisre žuvo 8 asmenįs
Rūkymas eina iš mados.

Plėšikai ant garlaivio
Raitelis be galvos

Subankrutijo didelės krau
tuvės.

New York. Tuoj po Ka
lėdų subankrutijo šešios 
didelės krautuvės Siegel 
kompanijos valdomos. Ta 
kompanija laikė keturias 
dideles krautuves New Yor
ke ir dvi krautuves Bosto
ne. Visos krautuvės apy
vartos darydavo per metus 
už $40.000.000. Prieš Kalė
das, tikėdamiesi didelį biz
nį padaryti, supirko daugy
bes prekių ir, žinoma, la
bai įsiskolino bankams. 
Vienok biznis prieš Kalė
das silpnai 'sėjo ir kompa
nijai buvo pokšt. Bankai 
išdraskė krautuves ir ištak- 
savojo.

Pabaigoj pereitų 1913 
metų visur darbai ėjo blo
gai ir biznis nedegė. Viso
kie pramonininkai ir ver
telgos neramiai laukė, kas 
bus iš naujų metų tarifo ir 
monetarinių reformų.

Parduoda du vaiku; už duk
terį nori brangiau.

, St, Louis. Tūlas St. Ga

sūnų ir dukterį. Tą darąs 
dėlto, kad uždirbdamas tik 
po $10 savaitėje, negalįs 
pats gerai maitinties nei 
vaikų auklėti.' Už aštuonių 
metų mergaitę norįs $2.000, 
o už šešių metų Stepuką — 
$1.000. Sūnūs nesąs tiek 
vertas, kaip duktė, vienok, 
abu esą geri. Norėtų, kad 
kokia pasiturinti 'šeimyna 
juosius nupirktų.

Radiumu gydoma vėžys.
Baltimore, Md. Kaip ži

noma, vaistų išgydymui vė
žio kol kas nėra dar išrasta. 
Tik pastaruoju laiku imta 
bandyti gydyti metalu ra
diumu. Čionykštėj sanitari
joj radiumu gydoma kon- 
gresmanas R. Bremner. Ei
nąs geryn.

Gaisre žuvo 8.
New York. Užsidegus 

nakvynės namui, žuvo pen
ki vyrai ir trįs motėrįs. 
Gaisras ištiko anksti iš ry
to ir, matyt, tai buvo pa 
degimas. Sužeistų buvo 15. 
tarp, kurių keturi pavojin
gai susižeidė. Gaisras prasi
dėjo žemai ir iškarto užkir
to kelią trepais išbėgti iš 
degančio namo. Nekantrie
ji, arba galvų netekę, šoko 
per langus, kiti leidosi gaiš 
ro kopėčiomis, o treti, gaiš 

, rininkams pribuvus, like 
išgelbėti.

Spėjama, kad tai buvęs 
padegimas ir prasidėjo ty 
rinėjimai. Panašus gaisra 
neretai atsitinka ir tiesioj 
stebėtina, kas do judošia 
tą padaro. Juk ir nelainr 
Calumet, Mich, priskaityti 
na prie tos rųšies. Kol kas 
tai vis dar paslaptis. Gal 

galų-gale judošiai’ir bus iš
traukti dienos švieson.

Nužudytas žmogus maiše.

New York. Čia rasta ne
gyvas žmogus maiše. Buvo 
visas taip sudraskytas, kad 
vargu jį galima pažinti. Ne
dorėliai atlikę savo bjaurų 
darbą, užrišo maiše ir, at
vežę ties Clinton ir Broome 
g., įmetė į grabę.

Metė rūkymą.

~ St. Louis. Folk, buvęs ki
tados gubernatoriumi, nu
stojo rūkyti. Jau antra sa
vaitė kai nerūko. O jis įsi- 
tyžęs rūkė per 25 metus. 
Sako, tas jo pasiryžimas 
nėra Naujų Metų nutari
mas. Norįs išbandyti savo 
valios tvirtumą. Jis surū
kydavęs po 10 arba net po 
12 cigarų kasdien. Ir dabar 
jaučiąs didį užganėdinimą, 
kad pergalėsiąs tą silpny
bę. Tokiųp budu sutaupy
si kasdien.

ių kaštuos

Franklin, Pa. W. Whitt
man, kalbėdamas apie viš- 
tininkystę papranašavo far- 
meriams, kad už dvieju me
tų kiaušinių kaina pakil
sianti iki $1.00 auž tuziną. 
Patarė farmeriams veisti 
vištU, o iš to pelną turėsią 
milžinišką.

12-kos valandų darbininkas 
yra vergas.

Washington, D. C. Dr. B. 
Manly laikydamas paskai
tą nurodinėjo, kad žmogus, 
dirbąs 12 valandų dienoj, 
nėra geresniame padėjime 
už vergą. Jų spėkos esan
čios iščiulpiamos greičiau, 
negu anais laikais vergų 
pietinėse valstijose. Tokie 
darbininkai gyvenimo links
mybių neišpažįsta nei tiek, 
kiek kaliniai. Esą atitrauk
ti nuo šeimynų ir pasidarą 
svetimi savo vaikams.

i- . i •ri.

Pirklyba Suvienytų Valsti
jų 1913 m.

Washington, D. C. Pirk
lyba šios šalies su kitomis 
valstybėmis pereitais 1912 
m. buvo sekanti: visokių 
prekių ingabenta už 1% bi
lijonų dolerių; išgabenta gi 
visokių prekių už 2*4 bili
jonų dolerių. Taigi išgaben
ta už daug daugiau, negu 
ingabenta. Nekuomet dar 
nebuvo buvęs toks skirtu
mas tarp ingabenimo ir iš
gabenimo. Tas iš dalies bu
žo dėlto, kad nekuriu daik
tų kaina puolė. Štai cukraus 
1913 m. ingabenta 368 mili
jonais svarų daugiau, negu 
1912 m., vienok už juos už
mokėta 1913 m. 22 milijo
nais mažiau, nesni 1912. Tas7 •—• 

pat buvo ir su kava; už ją 
pigiau buvo mokama. Arba
tos ingabenta už U/o mili
jonų dolerių mažiau, negu 
1912 m. Išdirbtų daiktų 5% 
mažiau ingabenta, negu 
1912 m.

Apvogė ir uždarė į šaldytu
vą.

Erie, Pa. Ant garlaivio 
Durham tris vagiliai už
puolė ant vieno žmogaus ir, 
apkraustę jo kišenius, užda
rė jį į šaldytuvą. Vėliau ant 
garlaivio atėjo dar du vy
ru. Vagiliai taippat apsidir
bo su jiedviem kaip ir su 
pirmuoju. Tik ant rytojaus 
tebuvo paliuosuoti iš “šal
tosios”. Per naktį vargšai 
vos nesušalo.

Mados keičiasi.

New York. Zoologinio 
parko direktorius W. T. 
Hornaday priparodinėja, 
kad uždraudimas ingabenti 
šion šalin nekuriu paukščių 
plunksnų, tuoj ėmė keisti 
Europos madas. Plunksnos 
nešioti ant skrybėlių eina 
iš mados. Nors Londone ir 
Berlyne jos žymiai atpigo, 
bet labai maža jų teparduo- 
dama. Mat, ten darė madą 
Amerikos doleriai.

Kėsinosi apvogti garlaivį.

San Francisco, Cal. Labai 
drąsus buvo pasikėsinimas 
vagiliaus. Ant garlaivio 
Willamette, kurs plaukė 
sau ramiai vandenynu, kė
sintas! išvogti $1.500 iš ka
pitono spintos ir pinigus iš 
25 pasažierių. Vagilius, 
kurs pirmiau yra buvęs jū
reiviu, su kauke ant veido 
ii- automatiniu pištalietu 
rankoj inėjo į kapitono ka- 
jutą. Kapitonas tuoj grie
bėsi revolverio ir sušukęs 
pagelbon šoko ant nelabo 
žmogaus. Kapitonui pasise
kė nutverti vagiui už ran
kos ir neleisti jam iššauti. 
Valandėlę tęsėsi smarki ko
va. Kapitono šauksmą iš
girdo už durių vienas jū
reivis ir tarnas. Trise pri
veikė vagilių ir surakino 
geležiniais pančiais. Kuo
met kapitonas grūmėsi su 
plėšiku, tai kitas vyras sto
vėjo prie durių ir nesikišo. 
Nužiūrėta, kad jis buvo 
plėšiko sėbras. Jis irgi su
imta. Be abejo jis turėjo 
turėti sėbrų.

Teisia už neteisingą garsi
nimą.

Newark, N. J. Vertelga 
S. Becker liko patrauktas 
teisman už neteisingą gar
sinimą. Jis išdėjo ant lango 
marškinius po dolerį, pan- 
čekas po 50c. ir kaklaraiš
čius po 25c. Pasirodė, kad 
lygiai tokie marškiniai ki
tose krautuvėse parduoda
ma po 44c., pančekos po 17 
c. ir kaklaraiščiai po 7c. Be! 
abejo žmonės nenumanan
tieji apie daiktų kainas ir 
nepažįstanti materijos labai 
lengvai tokiuo budu yra 
prigaunami. Todėl čia rei
kia, kad miesto valdžia įsi
kištų į tokius dalykus. Tai
gi reikalinga bausti už to
kius garsinimus. Visaip 
stengiamasi žmones prigau
dinėti ir iš jų pasipelnyti. 
Prieš neteisingus žmones 
sunku yra sudėti įstatymus, 
kuriais galima but juosius 
pažaboti.

Prisipažino norėję sukelti 
sumišimą.

River Falls, Wis. Du jau
nu vyru prisipažino teismo 
namuose, kad juodu norėję 
sukelti sumišimą bažnyčio
je Kūčių vakare. Kuomet 
bažnyčia buvus prikimšta 
žmonių, tai juodu sušukę: 
“gaisras”. Vienok progra- 
mo vedėjas suprato kame 
dalykas, urnai nuramino su
sirinkusiuosius ir viskas 
dailiai pasibaigė. Vienas už
simokėjo $30 ir kaštus, o 
antras $25. Taigi yra tokių 
nelabi) žmonių, kurie jau
čia pagundą sukelti sumiši
mą susirinkimuose. Gal 
toks papaikėlis norėjo pa- 
gązdinti Calumete, kur žu
vo 72 asmeniu. Dabar spė
jama, kad Calumete, Mich. 
buvo sugalvota iškelti to
kia pasiauba. Ištikro gal 
koks vėjavaikis tą nesvie
tišką nelaimę pagimdė.

Piktumas ir baimė daro 
žmogų saldžiu.

Boston, Mass. Medicinos 
studentams Harvardo uni
versiteto prof. W. B. Ca
meron laikė kalbą temoj: 
“Veikmė piktumo ir bai
mės ant žmogaus
Sulyg to profesoriaus pri- 
parodinėjimii išeina, kad 
žmogus 
kuomet 
baimės 
mentu, 
žymiai
raus žmogaus kraujuje.

yra saldžiausias, 
jis yra pykčio ar 
apimtas. Tuo >mo- 
sako profesorius, 
pasidaugina cuk-

1.000 žmonių sveikino kar
dinolą.

' Baltimore, Md. Per Nau
dus Metus kardinolas Gib
bons prle^rnTapie l.OOO žmo
nių, kurie atsilankė pas jį 
jo pasveikinti. Iškilmingos 
bažnytinės apeigos, ilgas 
pamokslas, kurį turėjo sa
kyti per sumą ir tų sveikin
tojų priėmimas visai kardi
nolo nenuvargino. Jaučiasi 
stipriu

Dar vis bijo žmonių.
Washington, D. C. Kiek

vienam žmogui, kurs tik 
turi formaliai atsistoti prieš 
publiką laikyti prakalbą ar 
lošti veikalą, eina šiurpu
liai per kūną. Wm. M. Bry
an, kurs savo gyvenime y- 
ra pasakęs daugiau pra
kalbų, negu bi koks kitas 
vyras pasaulyj, dar vis nė
ra liuosas nuo šiurpulių 
prieš pasirodysiant prieš 
publiką. Vienok, sakosi, 
kaip ten neiti; per jį šiur
puliai, jis visuomet jaučias, 
kad pasekmingai užbaigsiąs 
savo kalbą. Wm. J. Bryan 
jau nuo 14 metų savo am
žiaus pradėjo laikyti pra
kalbas. Žinoma, savo jau
nystėj jis sakė prakalbas 
mokykloj prieš mokinius. 

žuvo trįs laivai ir su jais 
70 žmonių.

New York. Kaip jau per
eitame numeryj buvo rašy
ta, tuoj po Kalėdų siautė 
nepaprastai baisi audra pa
lei Atlantikos pakrantes. 
Pridarė daug nuostolių 
prijurinįuose įmestuose ir 
daug žmonių liko be pasto
gės, Dabartės pareina ži
nios, kad audroj žuvę trįs 
laivai ir apie 70 žmonių.

. Raitelis be galvos.
Tarrytown, Ji. Y. Wm. 

Bailey, piniguočiaus Rockė-

fellerio samdininkas,, pa
skaitęs apie raitelį be gal
vos W. Irvingo veikale 
Sleepy Hollow, sumanė ir
gi pasirodyti begalviu rai
teliu. Pakavojo savo galvą 
dideliame siautalio kalnie- 
riuj, sėdo ant arklio ir pa
sileido miestelio gatvėmis. 
Užtėmjjus policija ėmė jį 
vytis. Jis smeigė šporus į 
arklio šonus ir pasileido. 
Bet jo arklys suklupo irpar- 
virto. Nors neliko be gal
vos, bet užtat išsinarino ko
ją ir susižeidė galvą. Guli 
ligoninėj. Pasisakė polici
jai esąs Rockefellerio arklių 
prižiūrėtojas ir bandęs pra
joti arklį.

Kiek laiškų nenuėjo į savo 
vietą del blogo adreso.
Washington, D. C. Su

skaityta, kad pereitais 1913 
metais Suvienytose Valsti
jose nepasiekė savo vietos 
del blogo adreso 13.214.346 
pačtos įvairių siuntinių. Tai 
baisiai didelė suma išveizdi. 
Bet išviso laiškų ir siunti
nių perėjo per Amerikos 
pačtas 20.000.0000.000. Nors 
iš tokio didelio skaičiaus 
visaip turi atsitikti, vie
nok, privalome labai rūpes
tingai ir aiškiai adresuoti 
laiškus.

Californija nori likti sausa.
Sacramento, Cal. šiais 

metais California valstijoj 
bus balsuota įvesti įstaty
mą, draudžiantį išdirbimą, 
ingabenimą ir pardavinėji
mą 
Jau 
ta.

s vaiginanč i ų gė rimų. 
41.045 prašymų paduo-

Nužudė šmeižiką. Vengri
jos pol įtikini s veikėjas, Ni
kai© jus Mladin, nesenai bu
vo paskelbęs laikraščiuose, 
kad jis arba jo pati nušau
sią Vengrijos seimo atstovą, 
dr. Harnory, už jų apšmei
žimą. Mladin savo grasini
mą pagaliau ir išpildė. Su
tiko atstovą Vienoj ir ten jį 
trimis revolverio šūviais 
paklojo ant vietos.

Ultimatumas. Meksiko 
revoliucionistų viršiausias 
vadas, gen. Carranza, tomis 
dienomis pasiuntęs diktato
riui Huertai ultimatumą, 
reikalaudamas, kad pasta
rasis į 10 dienų apleistų 
savo vietą ir išsinėšintų iš 
Meksiko.

Apie nelaimingų atsitiki
mų sumažinimą. Rusijos ke
lių ministerija pradėjus 
svarstyti, kokiais budais 
galima butų apsaugoti trau
kinius nuo taip dažnai pas
taraisiais laikais atsitinka
mų ant geležinkelių nelai
mių. Ketinama įvesti visur 
elektros signalizaciją ir sig
nalai centraliziciją.

Kabinetas rezignavo. An
dai rezignavęs visas Serbi
jos ministerių kabinetas. 
Tas padaryta delei vieno 
karo ministerio, kurio prog
ram© skupčina nepriėmusi.

16-tas krikščionybės me- 
tašimtis. Romoj andai pa
švęsta nauja šv. Kryžiaus 
bazilika atminčiai 16-kos 
metašimčių sukaktuvių nuo 
krikščionybės pripažinimo 
laisvuoju tikėjimu, kas at
likta Romos ciesoriaus Kon
stantino.

(jm Ar jau gavot Severos Lietuvišką Kai ndorių 1914 metams 
nuo Aptiekoriaus? Jeigu ne — gaukite jį šiądien.

jjį, Duodama dovanai.

Sulaikykite tą Kosulį »»
Padarykit, kaid kiti daro: imkit abelnai žinomus vai
stus nuo kosulio, peršalimo, užkimimo, kataro, krupo 
ir kitokių įvairių plaučių negalių —

SEVEROS BALSAMĄ PLAUČIAMS 
(Severn’s Balsam for Lungs)

Pasiskaitykit, ką mums parašė p. Joseph Shramek iš 
Troy, Missouri:

© fe 
fe

$

“Peršalau neišpasakytai. Per
šalimas įėjo man j plaučius ir tada 
pradėjau kosėti, — tokį baisą turėjau 
kosulį, kad maniau, jog mane užmuš. 
Bet dar laiku pradėjau imti Severos 
Balsamą Plaučiams, tai mane išgel
bėjo. Negalią žodžią surasti šią 
vaistą pagyrimui.

fe 
fe 
fe 
fe

Kaina 25 ir 50 centai. • fe 
' fe

Pas visus aptiekorius. Reikalaukit, kad jums duotų Se- 
veros Vaistų. Jeigu jūsų aptiekorius negali jų 

pristatyti, pasitraukitfstačiai nuo
r1 \A/ E" fe CEDAR RAPIDS
1 vv. r .-; dEVERA V iowa

$

$

JAUNOJI LIETUVA
Mėnesinis mokslo ir literatūros laikraštis, 64 puslapių dy
džio, pradės išleidinėti Chicagoje nuo vasario menesio 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 bondrabarbiauti 

“Jaunojoj Lietuvoj". Redaguoti “Jaunąją Lietuvą ’ pavesta Kl. Jur, 
gelioniui.

“Jaunaja Lietuvą" leidžia bendrove, inkorporuota sulig Illinois val
stijos įstatymų. Bendroves prezidentu yra Pr. 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:

j. “JAUNOJI LIETUVA
4611 S. PAULINA ST CfilCAGO, ILL

Juozas J. Shworles
3318 S. HALSTED ST.

Užlaikau krautuvę vyriškų aprėdalų, cigarų, cigarėtu, ir 
kitokiu visokių neatbūtinai reikalingų dalyku. Užprašau visus 
vietinius ir iš toliau atvažiavusius lietuvius ateiti į mano krau- f 
tuvę ir persitikrinti kad mano tavorai yra ir bus geriausiais ir 
pigiausiais. Ypač jauni vyrai, kurie mėgsta dailiai pasirėdyti, 
pas mane visados gaus gerų ir dailiu marškinių, naktaizu, skry
bėlių ir tt. Kiekviena tavora gvar., kad yra toks kaip aš sakiau.

Labai naudinga kninga
M. BernatowlGz.

Pajauta, Lizdeika Duktė 
ABBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ. 

filstorlškas romanas
Sulietuvino Jonas Montvila 

Puišius.

KAINA POPEROS APDARAIS $1.00„ audeklo
Yra tai kninga nepaprastai žingei 

dėjęs ją skaityti, skaitytojas negali nuo jo 
traukti, kol nepabaigs. Yra tai didele k 
visa perdėm indomi. Gabus rašytojas čia p 
praeities paslaptybių uždangą ir rodo gyv 
Iir veikimus musų prabočių, kurie gyveno i 
daug metašimčių, atgal, kuomet Lietuva 
jauna, pilna galybės ir išdidumo. Be iš 
kiekvienas lietuvis bei letuvė turi tą knin 
skaityti.

Perkupčlams duodame gerą nuo

Startini pinigas adrctuokiUi

J. M. Tananevičia
5249-58 So. Morgan St CHICAGO, ILL.
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Zigmas Vitkauskas.

Valparaiso Lietuvių Historija
kių metų draugijos gyvavimo sukaktuves. Paraše bent 
porą rašinėlių, kuriuose, nors suglaustoj formoj, visgi 
apibrėžė draugijos nuopelnus. (Vienas straipsnis til
po “Tėvynės” No. 14, 1911 m.; antras — “Aušrinės” 
No. 3 (10), 1911 m.

Straipsneliuose, ypač pirmame, moksleiviai tarp 
kitko nusiskundė, buk visuomenė nerėmusi tojo jauno
jo diego morališkai. Da-gi vietoj užuojautos, vietoj sili
cių maitinimuisi jaunąja! jėgai, tankiai kyštelėjo nuo-

Buvo padaryta moksleivių sąskaita, iš kurios suži
nota, kad tuomet Valparaiso universitete mokinosi 69 
mokiniai, — 64 vyriškiai ir 5 merginos. Visas draugijos 
kningyno turtas siekė iki $930. Draugijos išde geleži
nio kapitalo buvo $64.15. Visokios literatūros, kningų 
ir periodiškų išleidimų radosi 1068 egz. “Aušrinėje” 
tilpusiame piešinėlyje trumpai papasakota Valparaiso 
lietuvių historija, jųjų stambesnieji darbai ir paduota 
beveik tos pačios, kaip ir “Tėvynėje”, skaitlinės.

Šiuo metu kningynan pareidinėjo visi Amerikoje 
išleidžiami lietuviškieji laikraščiai ir iš D. Lietuvos 8, 
būtent: L. Žinios, Aušrinė, L. Ūkininkas, Draugija, Vil
tis, šaltinis, Rygos Garsas ir Vadovas.

Valparaisiečių veikimas už mokyklos sienų. — Ne
atsižvelgus į tai, kad valparaisicčiai mokykloj apsta
tyti visokiais mokinimosi darbais ir darbeliais, da-gi 
įstengė kartkartėmis pasirodyti ir kituose apylinkės 
miesteliuose. Veltus tai butų darbas žymėti, kiek kuris 
viešai kalbėjo bei skaitė prelekcijas. Pažymėsiu stam
besnius darbus — spektaklius, kuriuos jie surengė ir 
vaidino. .. V-

1907 metais Cliicagoje vaidino du teatralių veikalu. 
Pirmojo antgalvio neįstengiau sužinoti, antras — “Iš- 
griovimas Kauno Pilies”. 1911 m., Gary’jo ir Wauke
gan’e buvo vaidinta “Velnias — ne boba”. Šiaip lite
račių vakarėlių, kuriuos surengė Chicagoj ir jos prie
miesčiuose, čia nebeišvardinu.

Aplamai, tokia šviesos kibirkštėle sugebėjau nu
šviesti pergyventas valparaisiečių dienas. Daug ko ne- 
palytėjau, — palikau glūdėti ateičiai. Ne viskas pas 
valparaisiečius taip nekaltai griovelio, kaip tai papasa
kojau, bet tai jųjų šeiminiais gyvenimas, kuris mus 
nežingeiduoja.

Šiaip jau prisižiūrėjus į atskirus valparaisiečius, 
išvysime jųjų minčių ir įsitikrinimų skirtingumą. Te
čiau nukreipdami doiną jųjų bendrai! veikimu n, pa- 
tėmysiine visų vienaip principalių draugiškumų dėsnių 
supratimą. Visi glaudžia petis į petį, idant palaikyti 
draugiją, didinti, tobulinti moksleivių kningyną ir tiesr 
ti šviesesnį kelią būSiahčąai moksleivijai?**^** ‘

(Pabaiga).
paspirimą, esame daug skolingi netik amerikiečiams 
laikraščių leidėjams, bet lygiai ir europiečiams, o ypač 
Draugijos leidėjui ir redaktoriui, kun. A. Dambraus
kui. Pagalios pabrėžiu, kad S. L. A. finansiškai musų 
reikalus sutvarkė.

Moksleivių organas. — Išaugus literatėms mok
sleivių spėkoms, gimė mintis išleidinėti nuosavą lai
kraštėlį. Jau be paaiškinimo suprantama, kad buvo tai 
sunkus darbas jaunuolių būreliui,. Tečiau ištesėjo juo
se pasišventimo, idealio noro įkūnijimui prakilnaus su
manymo.

A. a. J. Sutkus buvo tai nepailstantis kapitanas, 
kuris vedė moksleivių būreli prie šios idėjos įgyvendi
nimo. Kalbant apie Sutkų, reikia pridurti, kad ir kiti 
moksleiviai šventai sumanymui pritarė.'

Laikraštėlį pakrikštijo Jaunimo Sapnais ir pir
mas jo numeris išvydo pasaulį 15 d. kovo, 1907 met. 
Nuo pradžios iki šeštam numeriui laikraštį redagavo 
A. a. J. Sutkus, kuris pasirašydavo pseudonimu J. 
Jaunutis.

Moksleiviai pasirinko obalsį, kuris tilpdavo ant 
pirmo laikraštėlio puslapio — “Pažink pats save!”

Koks laikraštėlio buvo tikslas, kokiais keliais ma
nė eiti ir kodėl parinko tokį nerealį antgalvį, — apie 
tai nekalbėsiu. Geriau pacituosiu pačio redaktoriaus 
žodžius. Štai jie:

“Šitai pasirodo pirmasai “Jaunimo Sapnų” nume
ris. Jaunos, silpnos musų jėgos, negalime pasigirti su
brendusia mintimi, — tai žadame auklėti:—Jaunimas 
esame”.

“Jaunimas — ne be sapnų, taigi ir savo mintį ir 
I darbą vadiname Jaunimo Sapnais”.
L “Jaunimo Sapnai” talpino visa tai, ką tik įstengė 
■parengti moksleivių jėgos ir kas pasirodė naudingu.
I Šis pirmasis “J. S.” numeris yra paaukotas atmi- 
^ftmui pirmųjų veikėjų lietuvystės labui Valparaiso uni
versitete.
K Laikraštėlis susidėjo iš 20 puslapių, 12X9 colių di- 
Bžio.
■ Reikia pažymėti, kad tai nebuvo spaudintas, bet 
Visas perdėm ranka rašytas. Ypač redaktorius daug tu- 
Vėjo pakantos visą dailiai ranka parašyti. Da-gi ant 
Viršelių tilpdavo labai dailus, spalvuoti iš^raižymai, 
V^dailinimai. —*.y .
| Atskleidus laikraštėlio lapus gauni ne tik gerą 
F mintį apie jo vedėjus ir įsteigėjus, bet, tiesiog sakant, 

inspiraciją. Ypač pirmieji penki numeriai sugebiai ir 
tobulai suredaguoti. Čia kiaurai permatai redaktoriaus 
platų kalbos žinojimą, literati jo gabumą ir taisykliš- 
kumą. Tiesiog gėrėtis verčia toks moksleivio nuoseklu
mas ir kalbos turiningumas.

“J. S.” nebeapsiėjo ir be tam tikrų skyrių. Buvo 
įnešta, taip vadinamas, “Lapelis, paskirtas kalbos akė
čioms”. Čia buvo akėjami, kedenami negeistini mu
šti kalboj elementai. Gal ko kito, bet aiškinamiems da
lykams moksliško ir logiško išvedimo jau tik nebsto-

Dorybes dovanos

“Margumynų” skyriuje tilpdavo visokie pamargi- 
nimai; trumpos eilės, anekdotai, aforizmai, inįslįs, juo- 

■keliai ir dar kurie-nekurie kitokie mažmožiai.
y Jaunučiui Sutkui pasitraukus nuo vietos, šeštą 
■ ‘J. S.” numerį suredagavo p. V. A. Kareivis (V. A. 
■Greičius). Jis suredagavo ir sekančius 10 numerių. 
■Paskutinįjį numrį redagavo p. J. J. Giraitis. Toliau 
■aikraštis nebeišeidinėjo.

Kaip pas pirmąjį redaktorių matėsi platus kalbos 
■pažinimas, taisykliškumas, grynumas, literatis straips- 
■nių aptaisymas, — taip pastarasis visų tų gabumų, to- 
(11 gražu, neturėjo. Kalboj ne tik kad neprisilaikydavo 

jokios ortografijos, bet ir gramatika vietomis šlubuo
ja. Beveik visa literatė bei moksliška medžiaga, bele
tristika apibadyta, taip sakant, lietuviškai, iš peties, be 
ornamentų. • . ■

Suprantama, juk tai nemalonu taip kalbėti — vie
ną girti, antrą — peikti, bet, — juk historija nežino 
jokių nemaionumų.

LaikjOstėlis ėjo iki gruodžio 1 d., 1908 m. Nesu-
6 ir 9. Tur but pražuvusiu.

los.— Ir kas dabar nesi interesavo Valparaiso, 
Ivalparaisiečiais? Daugumos visuomeninių vei- 

ir ausįs kreipėsi Valparaison. Vieni valparai- 
■ėrėjosi, antri, priešingai, — ieškojo ydų. To
ls tas ir nesvarbu. Reikia tiek pažymėti, kad 
K, taip ir kiti pastebėjo valparaisiečių netur- 
j»kurdų jų gyvenimą. Pradėjo juos aukomis 
■ * - *

pašalinių ypatų, valparaisiečiams 
:.?®tnčių, aukos plaukė, bet taipgi ir didžiosios 
■pos nuo to neatsiliko. Be abejo, Sus. Liet. Am. 
mns pagelbėjo, nes iki šiol esame nuo jo gavę 

■R!5t). Iš šiaip ypatų, berods, daugiausiai mums, val- 
jpaiaisiečiams, paaukojo pp. B. K. Balutis ir Dr. A. L. 
Juška. f ’ »

L. D. L. V. U. penkerių metų gyvavimo sukaktuvės. 
L— Pora metų atgal valparaisicčiai apvaikščiojo pen-

I radau

Franci jos Akademija sa
vo iškilmingame posėdyj 
padalino Montyono dova
nas už dorybę. Tris pirmu
tinės dovanos pripažinta ir 
suteikta sekantiems asme
nims: kunigui Aigony, kle
bonui Krcmlin-Bicetre, 
merginai Margarietai Bel
ine ir Karolini Conart, visi 
jie kadangi davė nepapras
to savęs užsiginimo priro
dymus.

Kun. Aigony pirm kelio
likos metų buvo pasirengęs 
keliauti su misijomis į Chi- 
niją, bet netikėtai iš pasa
lios išgirdo patarimą: neto
li buomo Paryžiuje turi 
Chiniją. Tie žodžiai smego 
jo rlušion, apėmė Kremlin- 
Bicetre parapiją, Paryžiaus 
priemiestyj, kur gyveno ar
šiausioji miesto gyventojų 
dalis, ir pradėjo ten dar- 
buoties. Per aštuonioliką 
metų sunkaus besidarbavi- 
mo toje mięsto dalyje įkūrė: 
mokyklas, ūkio kursus, sta
liams mokyklą, vakacijoms 
kolionijas, liaudies biblio
teką, sergantiems ir palie
gėliams išdą, pieno lašą, 
darbininkiškus daržus ir tt. 
Sutvėrė čielą naują civiliza
ciją sugedusiame ir sudemo- 
ralizuctame priemiestyj.

Kitę, bet ne mažesnį mo
ralės jėgos prirodymą, su
teikė Margarieta Beline. Ji 
nuo pat užgimimo yra nere
gė, tečiau nežiūrint to pra
moko muzikos, taip kad 
lekcijomis pasidaro pragy
venimą ir tuo savo uždar
biu užlaiko ne tik save, bet 

taippat senutę. motiną ir 
nebylį-kurčią brolį; negalė
dama nusisamdyti tarnai
tes, pati namuose viską dir
ba ir dar atranda laiko ir 
noro visame kame gelbėti 
bėdinoms kaimynėms. 
“Joms aršiau’ yra, negu 
man” sako ji.

Karolius Conart, trečia
sis apdovanotųjų, iš pat 
jaunų metų suparaližuotas, 
tail) kad nesuvaldo kojų, 
gi rankas kaip tik begali 
suvaldyti. Tečiau valios jė
gomis pasiekė reikalaujamą 
mokslą, išlaikė valdiškuo
sius kvotimus ir pasišventė 
mokyti taippat nelaimin
guosius kaip jis, nes nere- 

Naujas

gins. Šiais laikais jis įkū
ręs kursus neregių mokini
mui.

Rašėjo prietikis. Aleksan- 
drovsko teatre, Peterburge, 
stebėtiną prietikį turėjo ži
nomas rašėjas Leonidas 
Andriejev. Teatre buvo lai
koma mėginimai lošime 
“Neužmušk”, kurį veikalą 
parašęs tariamasis rašėjas. 
Andriejev panorėjo matyti 
tą mėginimą. Jam einant 
už scenerijų, vienas teatro 
valdininkas jį sulaikęs ir 
liepęs išsinešti laukan, pa
žymėdamas, kad toksai 
driskius negali būti to vei
kalo autorium. Tik po ilgų 
kivirčų patirta, kad tai jis 
pats veikalo autorius, ty. 
tikrasis Andriejev ir įsilei- 
džius atsiprašyta. Rusijoje 
panašus dalykai nėra pir
miena ir ten viskas galima.

Nauja Lietuviška Aptiek?.
Gaunama visokios gyduoles ir žė

lęs, neišskirent ir iinportuot. Duodam 
patarimus ypatiškai arba per laiškus, 
visiems ligoniams apsaugas, vėdusiems 
ir nevėdusies.

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

tiktai

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 augšeiaus.

Gali but puikiausiu sportu 
už $5.

Parsiduoda pigiai čemodanai 
gaminai.

Ateikite Į

S. Gordon
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ STORĄ.

1415 S. Halsted st., Chicago.

ir la-

M. A. Norkūnas
Vienatinis
Lietuvis 

Išdirbejas.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm, o y- 
patingai: ko
kardų guzi- 
kueių meta- 
liavu, a n a- 
meliotu ir 
padengtu ce- 
lluloid’u.šar- 
pu, vėliavų 
ir kartinu

Mums paves
tus darbus at
liekame artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

pusiausalio žemlapis ir Albanijos ka
ralius Wied.

I"® Musų Bernaičiams ir Mergaitėms. @1

PASAKA APIE SENELĮ, 
SENUTĘ IR ŽVIRBLIU

KĄ.

Gyveno senelis ir senutė. 
Jiedu buvo labai senu. Iš 
senumo jiedu ir darbuoties 
nebegalėjo. Gyveno jiedu 
pamiškėje grintelėje. Geri 
žmonės jiem suteikdavo 
maisto, o miške dar jiedu 
galėdavo ir uogauti. Tiktai 
ta grintelė nelemtoji; joje 
buvo bloga gyventi: žiemą 
šalta, o vasarą drėgna. Bet 
jei geresnės neturi, tai nie
ko nepadarysi. Taip jiedu 
ir gyveno.

Bet vargas jiedu nelabai 
graudino, nes prie jo jau 
priprato.

Vaikų jiedu neturėjo, to 
del senelis ir senutė labai 
nuobodžiavo.

Vieną žiemos vakarą, 
siaučiant baisioms viesuo- 
loms, sėdėjo jiedu savo 
grintelėje. Senelis ir sako:

— Kad nors žvirbliuką 
sugautuva: netaip butų mu
dviem nuobodu.

Senutė sako:
— O kuo jį penėsime’
Senelis pradėjo juokties:
— Ar gi daugelio žvir

bliukui reikia: grudų sau
jele bei duonos plutelę — 
štai ir sotus.

Nesuskubo senelis tų žo
džių baigti, girdi, kad kaž
kas už lango c\^įa ir lyg 
spa mėliais sL^^Hfchužo.

Ž i u i' 
style: Imipl ' 

kas; be?Wk sušalęs, plunk
snelės sudraikytos, ir spar
neliai išplėsti. Paėmė jį se
nelis rankosna ir įsineša 
grintelėn.

Pamatė senutė radinį ir 
nudžiugo. Puolė prie žvirb
liuko, pasitupdė jį ant del
no ir ėmė kvapu šildyti; o 
kai jis atgijo, papenėjo jį 
ir pagirdė.

Ir apsigyveno žvirbliukas 
grintelėje. Pas senelius 
linksmiau liko: Paukštytė 
skraido, čirena, ant pečiaus 
tupia, visai prijunko. Ir 
seneliai juo negali atsi
džiaugti. Tiesa, jiem ir 
žvirbliukas buvo sunku 
maitinti, bet jiedu ant liki
mo nesiskundė.

Šit praslinko žiema. Ko
vo mėnesį nutirpo sniegas, 
pievelėse pradėjo žolė žel
ti. Ir žvirbliukas panorėjo 
liuosybės.

Nulindo seneliai, ypač 
senutė. Jinai žvirbliuką la
bai pamilo, kaip tikrą vai
ką. Vienok atėjo laikas 
skirties.

Velykų pirmąją dieną a- 
tidarė senelis grinčiutės 
langą ir tarė žvirbliukui:

— Skrisk, sveikas, žalio- 
jon girion ir melskis už mu
du. Badu dabar nemirsi, o 
mudu gražiai minėsiva ir 
mudu tavęs nękados neuž- 
miršivą.

Sučire žvirbliukas, purpt 
ir išskrido pro lan
gą. Senutė vos spėjo surik
ti. Puolė ji prie lango žvir
bliuko sulaikytų, bet jau 
buvo vėlu: žvirbliuko nė 
nebematyti. Apsiverkė se
nutė ir liūdnai tarė:

— Tai nedėkinga paukš
tė!

— Liaukis, senute, — pa
sakė senelis, — paukštytę 

Dievas sutvėrė liuosai gy
venti; jos nevalia uždarius 
laikyti.

Bet senutė ilgai verkė ir 
negu Įėjo nusiraminti.

Sėdi kartą vakare senu
tė prie langelio ir aima
nuoja :

'■— Nebėra mano vaikelio, 
mano mielo žvirbliuko... 
kas dabar mane , paguos, 
mane seną nuramįs?. kas, 
k-a-s?..

— Aš! — staiga duryse 
pasigirdo balselis.

Krūptelėjo senutė — ir 
nustebo, vos neišsigando. 
Stovi ant slenksčio berniu
kas ir tiesia į ją raukas.

— Senute, tai aš.
Dar labiau nustebo senu

tė.
— Kas? kieno tu? — 

klausia.
— Nėkeno, — atsako ber

niukas.
— O iškilt?
— Iš sodžiaus.
— O kame tavo tėveliai?
— Jų nėra... Pas mane 

nieko nėra.
Atsistojo tada senutė, ir 

jos akyse džiaugsmas su
žibėjo. Paėmė ji berniuką 
už rankos ir tarė:

— Tai eik pas mus gy
ventų, vietoj žvirbliuko...

Paėmė seneliai pas save 
berniuką už sūnų ir vėl 
laimingai gyveno. Pavadi
no jį Žvirbliuku. Pradėjo jis 
augti, priėmusiems tėveliui 
^motutei padėti. O kai už- 

pastatė jiedviem šil
tą grinčią, maitino-girdė 
juodu ir iki mirties slaugė.

Atpasakojo Sv. Žv.

PYRAGĖLIS.
Žaidimas).

Žaidėjai eilion sustoja. 
Užupakalinis deda prieki
niam ant pečių rankas. Pir
masai eilioję — tai duon
kepys, o visi kiti žaidėjai 
— krosnis, galinis gi — py
ragėlis.

Prie duonkepio prieina 
pirklys ir klausia:

— Kame mano pyragė
lis? Duonkepys atsako:

— Jis už krosnies mie
ga.

O pyragėlis tuo laiku su
šunka :

— Ir bėga, ir bėga!
Tuos žodžius sakydamas 

pyragėlis rūpinasi kaip nors 
nubėgti eilios šonais prie
kin ir atsisttoi priešais 
duonkepio. Pirklys gi jį 
gaudo. Duonkepys taipogi 
nestovi vienoj vietoj, o vis 
skuba pyragėlio linkui.

Atsistojęs prieky eilios, 
pyragėlis lieka duonkepiu, 
galinis — pyragėliu, o pir
klys vėl privalo pirkti.

Bet jei pyragėlį sugaus, 
tai pyragėlis esti pirkliu, 
o pirklys duonkepiu.

Tokiu budu rolės nuolat 
keičiasi, ir kuo dažniau tai 
daroma, tuo linksmesnis 
žaidimas.

Svirno Žvyne.

Glušas norėjo iš sieno- 
jaus padirbti irklą; irklas 
neišėjo, tai nors verpstą 
gamina; verpstas taipogi 
netikęs, tai nors peiliako- 
tis gal išeis? Ir peiliakotis 
neišėjo, —ir padirbo glu
šas iš sienojaus dantims 
krapštyti šipulėli.

10
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| MOTERIŲ SKYRIUS. |
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Paskui motiną.
(Kaip tai senoj šalyj).

Tai buvo prieš pat Kalė
das.

Senis Mataušis rogėmis, 
pakinkytomis pora menku 
kumelšių, sustoja laukuose 
prie gričaitės.

Nuo pat mirties kalvio, 
kuris paliko savo pačią na
šle su dviem vaikais naš
laičiais, beveik niekas ton 
grintelėn neatsilankė.

Ir nieko stebėtino — 
grintele nuo kaimo stovėjo 
porą verstą atokiai, gi žmo
nės su visokiais darbais 
persikėlę pas kitą kalvi 
pamiršo apie grintele lau
kuose ir apie ten gyvenan
čią vargdienę šeimynėlę.

Kalvienė našlė tatai bu
vo priversta pati viena rū
pint ies savimi ir savo vai
kučiais, kad juos išmaiti
nus; vasaros metu uždar
biavo laukuose, gi žiemą 
tankiausiai elgetaudavo. 
Tečiau savo grintelės lau
kuose neapleido, nes prie jos 
buvo pripratus; pagaliau su 
pora vaiku nebuvo kur ir 
pasidėti. Kasgi gali priim
ti į namus našle su dviem 
vaikais?

Taip vilko savo sunkų 
gyvenimą per porą metų, 
kentėdama badą ir šaltį; 
Pagaliau nusikamavus sun
kiais darbais susirgo ir 
greitai mirė.

Kaimo gyventojai grei- 
liii Scžiiibjo k'c7ivi?nės mir-" 
tį, ir kelios moterįs, nepai
sant gruodžio mėnesio šal
čių ir pusnių, atsivilko į 
jos grintele, kad ten miru
siai nors paskutiniu sykiu 
patarnavus ir paėmus glo
boji likusius vaikelius.

Atvažiavo taippat ir se
nas Mataušis, kuris vaduo- 
damies vien krikščionišką
ją meile visoj parapijoj 
vienas užsiimdinėdavo bė- 
duoliu lavonų laidojimu.

Širmi Mataušio kumelai
ti ir nudėvėtos rogės vi
siems visur buvo gerai ži
nomos.

Mataušiui atvažiavus, 
susirinkusios moterįs tuoj

’ išbėgo iš grintelės.
I — Tegu bus pagarbin
tas ...! — pasveikino jas 
Mataušis kilsteldamas sa
vo lapinę.

» — Per amžių amžius... 
— atsakė moterįs vienbal
siai.

— O ar yra ten viduj 
. koks vyriški; ) — paklausė 
Mataušis išlipdamas iš ro
gių-

— Kas ten bus, juk da
bar prieš šventes kulme- 
tis.

— Na, tai jus, moteris, 
pagelbėkite man išnešti la
voną į roges.

— O gi kaip... — užpro
testavo moteris — jei del 
mirusios atvažiavote, tai 
ją ir pasiimkit.

Nežiūrint to, kuomet Ma
taušis inėjo pirkion ir, per
sižegnojęs karstą uždengė 
antvožu, paskui ėmė ruoš- 
ties išnešti, visos moteris 
apsiėmė jam prigelbėti.

Sujungtomis jėgomis pa
galiau karstas išnešta lau
kan ir paguldyta ant ro
gių.

Rogės buvo taip mažos, 
kad kaip tik vienas kars
tas jose tegalėjo išsitekti.

Mataušis jau norėjo pa
lengva girgždinti, kad stai
ga atsiminė likusius naš
laičius ir paklausė.

— Kur vaikai, tegu jie 
savo motiną palydės.

— Paimsim juos kaiman
— atsiliepė viena moterių.
— Aš paimsiu sau mergai
tę, gi bernaitį priglaus Jo
nienė.

— Ne apie tai einasi...
— pamojo ranka Mataušis.
— Juk jų motina mirė, te
gul jie ją palydi į kapiny
ną.

— Ką ten į kapinyną... 
toks šaltis... Petrukas pli
kom kojom — nušals ir bus 
dar aršiau...

— Aš manau, pirkioj ra
sis visgi kokie nors seni 
avalai — pasakė Mataušis 
ir sugrįžo atgal pirkion.

Prie krosnies sėdėjo per- 
sigandusieji vaikai: penkių 
metu Petrukas ir aštuonių 
metų Alenytė.

— Petruli, ar palydėsei 
motulę? — paklausė švel
niu balsu Mataušis.

Petrukas atvėrė plačiai 
akis ir dar plačiau lupas 
ir nieko neatsakė.

— Eisi? — paklausė dar 
sykį Mataušis.

— Turbut — atsakė Pe
trukas.

— O ar turite kokius a- 
valus, čeverykus, ar klum
paites? — nusisuko senis 
į merga itę.

— Matulės seni čeverykai
— prabilo mergaitė.

— Juk tai dideli, o tavo 
Alenyte?

— O yra — atsakė mer
gaitė, kilsteldama koją aug- 
štyn ir parodydama į kam
pą, kur gulėjo seni dideli 
batai.

— Tai tu apsiauk motu
lės čeverykais, o Petrukas 
tegu apsiauna tavo batais
— patarė Mataušis.

Vaikai paklausė ir Pe
trukas užsitraukęs ant ko
jų turbut pirmusyk savo 
gyvenime didelius batus, 
pasižiurėjo į juos su mato
mu užganėdinimu ir gar
siai prasijuokė.

— Petruk, nesijuok, mo
tulė mirė — subarė jį mer
gaitė, kuri jau suprato 
šiek-tiek nuostolio didumą, 
netekus motinos, vienatinės 
globėjos.

Juokingai išteisybės iš
rodė vaikai su dideliais a- 
valais, kurie jiems kenkė 
visam judėjimui.

Stovinčios laukė moterįs 
net negalėjo susilaikyti, 
kad neprasijuokus.

Tuo tarpu našlaičiai su
stojo šalę rogių ir laukė 
važiuojant.

Moterįs tarp savęs ėmė, 
tarties: Ar eiti, ar neiti į 
kapinyną!

Juk geras pusmylis ke
lio, neužilgo bus vakaras, 
joms reikia gaminti vaka
rienes, nes vyrai ištisią die
ną dirba.

Pagaliau sutarta neiti, 
nes jos ir taip jau užtekti
nai nabašninkei patarnavu
sios. (ii dar apsiėmusius 
paimti globon našlaičius.

Ii kuomet — rogės su 
karstu palengva ėmė tolin- 

ties, visos pasuko link 
kaimo, tik viena Jonienė 
atsiliepė:

— Tik atminkite, Ma- 
taušėl, našlaičius sugra
žinkite kaiman sveikus.

Mataušis pamojo ranka 
ir nieko neatsakė, tik susi
raukęs pavarė sparčiau 
žengti kumelšes.

Rogės girgždėjo sušalu
siu sniegu šliauždamos.

Vaikai paskui žengė nuo
lat knupščiodami.

Dideli batai išpradžių 
daug linksmino Petruką, 
su užsiganėdinimu anais 
brido sniegą.

Alenytė žengė tylėdama, 
tik retkarčiais sunkiai at- 
siduzdama.

Kelias ėjo per laukus. 
Mataušis brido sniegu mu- 
kčiod amas ant klampu j ančių 
kumelšių ir dairėsi aplink 
apimtas kokios tai neramy
bės.

Padanges apsiautė pilki 
debesis.

Pradėjo snigti. Pakilo 
paskui vakarų vėjas.

— Prastai — sumurmė
jo Mataušis. — Gali užeiti 
netikėtas pusnis...

Jo baimė buvo ne be pama
to: smarkus ledinis vėjas 
atvijo dar daugiau pilkų 
debesių; tuoj ėmė tankiau 
ir smarkiau snigti; padan
gės net aptemo.

Buvo dar tik trečia va
landa pavakariop, o jau ė- 
mė temti.

Tuo tarpu tik pusė kelio
nės buvo teatlikta.

Petrukas su savo milži
niškais batais suvargo ir 
verkė, negalėdamas suspė
ti eiti paskui roges.

Alenytė, nofs rodėsi la
bai nuilsusi, tečiau išlaiko
mais žingsniais žengė.

Petrukas pagaliau visai 
nuilsęs parkrito sniegan ir 
ėmė balsu verkti.

Mataušis jį pakėlė ir, 
kad nuraminus, pasodino 
ant krašto rogių ties kars
tu. Paskui, išsitraukęs iš 
užančio diktoką duonos 
šmotą, perlaužė pusiau ir 
vieną dalį padavė Petru- 
kui, o kitą — Alenytei.

Petrukas godžiai ėmė 
valgyti pusiau sušalusią 
duoną ir tuo bildu visai ap
rimo.

Nuo pat ryto nebuvo nie
ko burnoj turėjęs.

Alenytė savo duoną įsi- 
vyniojo priekaištėlin ir 
žengė toliau paskui roges.

Rogės tuo tarpu šliaužė 
vis palengvėliau; kumelši 
vis tankiau ėmė sustodinė- 
ti sniego pušniuose.

Gimė dar didesnė viesu
lą, pusniai. Aplinkui nie
ko nesimatė.

Rogės, karstas ir šalę sė
dintis Petrukas perdėm bu
vo apklota sniegu.

Jau visai sutemo, nebu
vo galima pažinti kelio, ku
melšės taippat turėjo iš a- 
no šalin išsukti, kadangi 
suklimpo sniegan ir nei iš 
vietos negalėjo pasijudinti.

Tuščios buvo Mataušio 
pastangos, kad jas iš vie
tos sujudinus ir pirmyn pa
varius. Kankinosi kokį 
pusvalandį sniegą kapsty
damas. Viskas buvo veltui.

Senis ne juokais persi
gando.

Matydamas, kad pats vie
nas neįstengs nieko pada
ryti, nusprendė pasišaukti 
pagelbon žmones.

Į Ne toliau kaip už poros
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verstų dešinėj pusėj turė
jo rasties kaimas; reikėjo 
būtinai pasiekti tas kai
mas.

Tečiau ėmė dvejoti. Jis 
atsiminė vaikus. Kaip gi 
juos čia vienus palikus lau
kuose? Kadangi kitokio i- 
šėjimo nebuvo, tatai Ma
taušis kreipėsi į mergaitę:

— Alenyte, tu paliksi 
su Petruku ant rogių, o aš 
eisiu į kaimą. • -

— Galėsiu palikti...
— Ar nebijosi?
— Ne, juk čionai ir mo

tulė. ..
— Na, tai bukite su Die

vu! — pasakė Mataušis ir 
pasuko į dešinę.

Likusieji vaikai tėmijosi 
į atsitolinantį Matausi’, kol 
tas pušniuose iš akių išny
ko.

Liūdna pasidarė Aleny
tei, sėdosi šalę Petruko ir 
užsidengė priekaištėlin vei
delį.

Paskui pasiėmė Matau
šio jai suteiktą duoną, at
kando šmočiuką, bet nega
lėjo valgyti.

Petrukas, apsivilkęs su
driskusia sermėgėle, pradė
jo skųsties šalčiu.

Alenytė priglaudė jį prie 
savęs ir apklojo priekaištė- 
liu ir skepetėle, nusitrau
kusia nuo savo kaklo.

Bernaitis, šiek-tiek at
šilęs, nusiramino ir prisi
glaudęs prie sesytės ėmė 
snausti.

Alenytė gi sėdėjo ramiai 
nekurį laiką, jautė, kad ko
jos nuo šalto vėjo stengsta, 
bet anu nesukrutino, kad 
neišbujinus broliuko.

O viesulą nuolat vis 
.siautė ir siautė.

Pagaliau nebuvo galima 
pažinti nei rogių, nei ar
klių, nei karsto ir prie ano 
prisiglaudžiusių vaikų.

Iš to visko pasidarė kal
velė sniegu apklota.

Gi Mataušis vis dar ne
grįžo.

Aplinkui nesigirdėjo jo
kio balso.

— Motule, motule! — pa
sigirdo pora sykių Aleny- 
tės liūdnas šauksmas.

Paskui viskas aptilo.
Tik praėjus kelioms va

landoms Mataušis su ke
liais vyrais įstengė pa
siekti sniegu apklotą kal
vele, nuo kurios atžėrus 
sniegą, atrasta užuot vie
no, tris lavonai.

Vaikai nukeliavo... pas
kui savo motiną.

S. K.

KIEK. IŠLEIDŽIA PARY
ŽIETE.

Nesena i viename Paryžiaus 
civiliniame teisine atėjus 
patogi jauna paryžietė su 
prašymu, idant teismas jos 
vyrui nuskirtų globėjus. 
Kaipo priežastį padavusi 
tiesiog neintikėtiną vyro 
šykštumą jos pačios žvilg
sniu ii’ jo didelį išlaidomu- 
mą svetimų moterių žvilg
sniu. Nucharakterizuoto 
tuo budu vyro advokatas 
stojo savo kliento apgyni
mąjį, išrūdydamas teisė
jams ir publikai paryžietės 
tuščius reikalavimus.

— Jei tasai neteisingas 
vyro įskundimas — kalbė
jo advokatas — neimtų ti
kras šmeižtas ir pažemini- 
inas, mano klientas nieko 

blogo neturėtų prieš savo 
pačios reikalavimus, ka
dangi nereikalautų užvei
zėti savo įplaukų, nes tarp 
jo ir pačios stovėtų įkas 
toksai trečias, kuris visuo
met atremtų jos neteisin
gus reikalavimus. Mano 
klientas turi metais 40,000 
frankų įplaukų. Taigi tų 
pinigų galutinai pakaktų 
atsakančiam namų užlai
kymui. Bet jo pati kas me
tai tik vienai savo toale- 
tai išleidinėja 23,000 fran
kų. To kibą jau perdaug. 
Pačios išlaidos juk neturė
tų perviršyti 50 nuoš. vyro 
įplaukų. Bet kuomet laiko
ma prieš akis sąskaita, rei
kia daug stebėties, kad po
niai G. tų 23.000 franku 
gali pakakti. Už tai ją ga
lima net pasveikinti. Vie
nas frizieras iš jos paima 
tik 5G7 frankus. Poros mė
nesių laiku p. G. sau pa
sitaiso net 16 marškinių. 
Tas išrodo visai kukliai, 
bet tuoj aus įgauna kitokią 
reikšmę, jei pastebėsime, 
kad pigiausi marškiniai lė- 
šuoja 255 arba daugiau 
frankų. Pigiausia ponios 
G. skrybėlė lėšuoja 700 — 
800 frankų. Kas lytisi špil
kų prie skrybėlių — kiek
viena mažiausiai atsieina 
250 frankų. Kad tokiai pui
kiai apsitaisiusiai poniai 
patarnauti, reikalaujama 
mažiausiai devynių tarnų.

Tas viskas dar butų pa
kenčiama, jei ne tas fak
tas, kad ponia G. be to tu
ri įgijusi taupumo maniją. 
Nes jei kuri Paryžiaus 
krautuvė .paskelbia už pi
gesnę kainą prekių išpar
davimą, tai ponia G. tuo- 
jaus aplanko krautuve ir 
tenai išleidžia milžiniškas 
pinigų sumas už daiktus, 
kurių nekuomet nepirktų, 
jei jų kaina nebūtų šiek- 
tiek atpiginta.

Viešėdama Cabourge 
trumpu laiku išleidžius 1.- 
400 frankų, gi sugrįžus Pa
ryžiun pareikalauja, idant 
jos vyras butų paimtas tei
smo globon, nes perdaug 
savo reikalams išleidžiąs. 
To jau perdaug!

Teismas, žinoma, ponios 
G. reikalavimą atmetė, pa
žymėdamas, kad toksai rei
kalavimas butų daug pa
rankesnis jos vyrui, idant 
ją pačią sulaikius nuo ne
reikalingų išlaidų.

Nužudyta suokalbininkai. 
Gruodžio 31 d. p. m. ant sa
los Formoza nužudyta 13 
suokalbininkų. Teismas juos 
pasmerkęs iniriop už taiso
mą . suokalbį prieš Japoni
ją, idant tai salai išsiver
žus iš po japonų jungo. Suo
kalbis tečiau laiku susekta 
ir didžiausieji kaltininkai 
nužudyta. Kiti 123 asmenįs 
uždaryta kalėjimai!.

Rūpinasi miškais. Vokie
tijos tikrieji patriotai rūpi
nasi savo gimtine šalimi. 
Antai vienas vokietis mili
jonierius Berlyne mirda
mas palikęs suvirs milijoną 
markių miškų auginimo mo
kyklai. Tas žmogus, turbut, 
labai gerai supranta miškų 
reikalingumą, kad be miš
kų šalies dirva netenka 
drėgnumo ir tukino budu 
palieka nevaisinga.

HAMBURG AMERICAN 
LINIJA.

Didžiausia laivų kompanija sviete. 
Plaukinėja vien tiesiog taip Boston Ir 
Hamburg.

Laivai nesimaino — Dešimt dienose 
nuo nosto iki uosto.

Trečioji klesa.
žemos ir Kainos

$34 
Tarpdėnis.

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

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

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

$7.00 už $2.38

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

$1.25
$3.00
$1.25
$1.50

Viso labo $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. Kasykite šiandien. ši 
proga yra tik trumpam laikui. A- 
dresuokite.

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

Depart. 13.

PASISKOLINK PINIGU,
PIRK NAOS, 
APSAUGOK NUOSAVYBE

nuo ugnies
Senoj įstaigoj, gyvuojan. nuo 18C8 m.

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

Tel. Canal 26. Money orderiai.

Chicago Title
anj

Trust Gompiiy
Title and Trust Bldg.

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

Turt. pereina $8.800.080
Jokių pareikalautinų 

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

and Trust Officer
ABEL DAVID, Vice Prezidentas 
. A. RICHARDSON, Vice Prezid.

FRANK G. GARDNER, Iždinin
kas. '

J. M. DALL, Sekretarus.

************************* * &

t ORAS. N. **
Pritaiso į

5 Szilumą, Gazą, Vandenį ®
%. ir stogo blekes. *
į 5107 S. Michigan avė., Tel. Oakland 3457 j 
* Kės. 2103 S.Stato st., Tel. Calumet 1681 ®
TV 'T'
**************************

710

Tel. Canal 285
K. KATtJTIS, 

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

STANLEY'S BUFFETAS IR PUIKI RESTORACIJA 
STANISLOVAS K. GLOMSKIS, Sav.

Franklin 3972 116-118 W. LaSalle St., Phone: Aut. 34041 
PftIESZAI MIUSTO salt:

Kada husi mieste, užeik pas mane, Geri Valgiai, Gėrimai ir Cigarai.

utne.is - ■

K. J. Pikel’s Bros
Kuogeriausia Krautuve Auksinių, 
ir Sidabrinių Daiktą, teipgi Cze- 
veryku, Kelnių, Marškinių viršu
tinių ir apatinių ir kitokią tavorą. 
718 W. 18 St., Chicago.

Ligoniai kam ken
čiate?

Galite išgydyt sa
vo ligas, vartodami

. .................. ir m r iii
senos tėvynės lietu

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

skry-
*' -k -

.$1.00 

. 1.00 

. 1.00 

. 1.00 

. 1.00 

. 1.00 

. 1.00 

. 1700 

. .50 

. .50 

. 1.00 

. 2.00 
. 2.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 1.00 
. .50 
. .50 
. .50

kuota atskiuose 
nutėse.

žoles nuo ramator skryn............
“ nuo nervų ligų ...............
“ nuo pilvo skaud.................
“ nuo kosulio ir krut............
“ nuo priemėčio .................
‘ ‘ nuo išbėrimo ...................
“ nuo dusulio ......................
“ nuo kep. ligų ....................
“ nuo nesuvirinimo ...........
“ nuo tampymo ..................
“ nuo pleiskanų .................
“ nuo triperio ....................
“ nuo koltuno ......................
“ nuo širdies ligos ...............
“ nuo gumbo ........................
“ nuo džiovos ......................
“ nuo nuomaro ...................
“ nuo učių ..........................
“ nuo akių ligų ...................
“ nuo galvos skaud................

Tikros trejos devynerios . 
Galite siųsti pinigus laiškais.

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

Juozas E. Krzvwinski

W*************************
Telephone Yards 687 *

| OR. G. M. GLASER, *
* 311!) S. Morgan St., Chicago, Ill. *
# Pranešu visuomenei, kad aš esu M 
ž seniausias gydytojas ant Bridge- J 
J porto, praktikuojant21 metus. Vi- * 
■% sus ligonius stongtsiuosi nžganė- * 
£ dinti sąžiniškai ir esu visuomet *
# ant pareikalavimo dieną arba nak- *
* tį. Esu specialistas ligose vaikų, M 
£ moterų ir vyrą. Taipgi darau S 
.% visokias operacijas.
>***** *******************$

K ************ ******** **** »
* Tel. Canal 2118 J

l Dr. A. L. JUŠKA
* Lietuvis Gydytojas.
į 1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. *
* Kampas 18-os gtr. £
**************************

Sausio Išpardavimas.
I- MM

Suččdysi pinigų
Pirkdamas skrybėlės, batus, 
svederius, apatinius drabu
žius, marškinius ir k. pas

SAM’Ą
Didžiai numuštos 

ceinios visuose skyriuose

Sam The Hatter
1816-1818 S. HALSTED ST.,

Prieš 18-tą gat. CHICAGO.

TIK KA GAVOME DAUGYBE 
KALBAMŲ MASZINĮJ.

Mašinos visokiausią rūšių ir išį 
darbią. Čia dabar pirkdami gal 
lite sučedyti 50 centą ant doleri J

Yra Lietuvišk. Rekordu.!
Rekordai visokiausio išdarbfl
Galite nueiti, pamatyti fl. 

nusistebėti. fl

B. OishanskyJ
1252 S. Jefferson St., CH AS

Tel. Caual 2059 fl < „ i
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ir

Wa

ver-

VY-
(2)

J.
Inžanga 25e.1*

J.

Bryan
p.

st.
(2)

nauja.

tarnauti

žino-

Be N.1531

Kai-
ir Lie-

kviečia-

Im
Oi atsišaukyte.

jos.

yra 
yra

2334 S.
1607 N.

už 6%
atneša

labai geroj ap- 
lietuvių Grand

ki 
ti 
be

BANK 
Chicago.

ir lietuvaičių 
atsilankyti.

meldžia-
Užganė-

ir 
ap-

Iždininkas, 
St.

Todėl turėdami reikalą kas link mu
zikos arba gaidų.

Kreipkitės pas:

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

pirmin., 
Avė., 
J.

670 W. 
3253 S. 
S. Hal- 
S. Hal- 
Banka,

Dočkus,
Rockford, Ill.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JURGIO

Pradžia
Muzika

Mergaitė, gera šeimyninkė, įieško 
darbo prie šeimynos. Sužinoti

• ‘ KATALIKO ’ ’ Administraci j oj, 
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

iš- 
na- 

(Mort-

busite
Su
J. 

Wood 
Telef.

reikalinga muzika.
esu pasirengęs visuose atsiti- 
sutaisyti jums kuogeriausią 
Taip-gi sutaisau gaidos del 

instrumento ir visokiu zaidu

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

JONAS NORBUTAS.
Užlaiko gražų bufetų, šaltą alų ir 

lietuvišk. cigarus Laiką turėdami 
malonėkite atsilankyti, o aš užtikri
nu, kad

j.
3200

M.
2118

, Vaiguvos parap., 
Meldžiu atsišaukti

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

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

27 Broadway, New York.
Arba pas lėtinius autorizotus ageatus.

užganėdinti. , 
pagarba, 
Norbutas, 
St. Chicago, Ill 
Monroe 5692.

10 
šv.
ir

sekantis

John Young
5 Hull St., Sharon, Pa.
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Vėliausios žinios
Suvienytų Valstijų pre

zidento Wilsono specialis 
pasiuntinys Lind išnaujo 
pasiųstas su kokia tai mi
sija į Meksiką. Pirmiau gi 
buvo skelbiama, kati jis po 
pasimatymui su prezidentu 
(langiau negrįšiąs ton ne- 
laimingon šalin. Turbūt 
jam suteikta naujos ins
trukcijos prieš nepalankų 
Huertą.

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

ADMINISTRACIJA LIET. TEATRA.L 
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA , 

MARTINO.
Petr. Andrijauskas, pirm., 

918 — 33rd St.
Juoz. Szidlauskis viee-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.

ŠV.
VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDž. 

L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI
JA RAITELIU ANT

LAKE.
TOWN or

45
PlrmsC-dls.

St., 
Pagelbininkas

rateliai 
išreiškianti

Narių 
gage) 
ri-

ant pirmo morgičaius (Mort- 
su peržiūrėjimu visų popie-

nuo-
Mek-

Valdiški 
šilingi one 
menę, kad dabaltiniai 
si ko san tildai būtinai
čianti Snv. Valstijas ten į- 
simaišyti. Valdžia ilgas 
laikas apie tai nenorėjusi 
nei pamanyti, bet dabar 
jau kitaip galvojama. Sa
koma valstybės sekretorius 

viešai taip išsireiš- 
kad Dievas neleistų 
karui su Meksiku! 
dienomis preziden-

gimti
Tomis
tas Wilson po vakacijų su- 
grįšiąs Washingtonan ir, 
regis, išnaujo kongresui pa- 
aiškįsiąs visą padėjimą 
Meksike ir savo pienus.

Pereito utarninko dieną 
Londonan gauta žinia iš 
Meksiko, kad diktatorius 
Huerta nusprendęs pasi
traukti iš užimamos vie
tos. Tečian toji žinia pali
ko be jokio patvirtinimo ir 
Huerta senoviškai diktato-

Vokietijoje sensaciją pa
gimdęs faktas, kad poruč- 
ninka’s Brandenstein likosi 
jtašalinfas iš Vokietijos 
T<ariuomenės, nes nenorėjęs 
su kitu oficieriu stoti dvi
kovom Sulyg kaizerio nuo 
nionės tad, katrie kareiviai 
purtosi žmonių užmušinėji 
mais, nesą verti 
kariuomenėje. O
riuomenė ir įsteigta 
nių žudymui.

hi s’- 
die 

Domis Paryžiaus laikraštyj 
paskelbė, jogei 

gy vuoj ąs si aptas
Japonijos su 
prieš Suvie-

Italijos profesorius 
torikas Ferrero tomis

tikrai 
suokalbis 
Meksiku
nytas Valstijas. Tiedvi vai
stybi turinti labai artimus 
ryšius ir dirbanti Suvieny
tu Valstijų nenaudai. Sa
viem Valstijoms grasias ne 
mažas pavojus.

Serbijos ministerių kabi
netas palikęs ant savo vie
tos, kadangi karalius Pe- 

nepriėmęs rezignaci-

Turkija susilaukus nau
jo karo ministerio. Juo nu
skirtas žinomas jaunatur- 
kis trukšmadaris En ver
boj. Karo metu Balkanuo- 

jis norėjo kariauti su 
Balkanų valstybėlėmis lig 
paskutiniam galui. Likęs 
ministerių jis kuogreičiau- 
liai sustiprįsiąs armiją ir, 
asi, mėgusias savo kaimy- 
ams atkeršyti.

Palikęs senoj vietoj. Var
os general-gubcrnato- 
s Skalnu, apie kurį laik
ei ai buvo paskelbę, kad 
gavęs urliopą nepaskir- 
laikui, jau sugrįžęs iš 
nio ir vėl pradėjęs pil- 
avo pareigas.

SARP ALIŲ 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 Si.

Jonas Klimas, 
1853 W.

Vincas Petkeviče,
4403 S. Honore St.

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

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

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

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

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

Su
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

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

godone,

V. J. Sarpalius direktorius

3259 S. Halsted st., Chicago.

Kataliko” keliaujantis 
agentas

Ignacas Sandargas
Aplankys Spring Valley, Ill., ir ki

tus tos apielinkčs miestelius.
Jam galima užsimokėti už “Kata

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

ADMINISTRACIJA D. L. K. 
TAUTO POLITIŠKO KLIUBO.

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

141 Park Ave.
Aceviče, Raštin, Prot. 

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

KAINA 
$1.00 
ližBUT.

gGEimtT JŪSŲ PLAUKUS!!
Stebėtinas Išradimas Plaukams Želdinti, a 

W Mes absohiciai gvarantuojame, kad Vigo- k 
/u rota yra vienatinis sviete vaistas plaukams 
Jįjį želdinti. Jeigu jums slenka plaukai, jeigu J 
O'niežti galvą, jeigu turite plaiskainu galvoj. 
JĮfej tai gelbėkite tuojaus. Dabar turite progą™ 
Imi apauti savo plaukus. Vigor ola ju.3 isz- 

ir turėsite gražius, ilgus ir paikius/# 
fR plaukus. Vigor ola yra išbandyta ir gva- 
ęv rantuota. Suvienytu Valstijų valdžios, j 
yį(Under the Food and Drug Act). Nebusi 
jūuplikas, jeigu vartosi Vigorolaa Rašyk 
ho reikalaudamas butelio Vigorolos*

VigeroĮ2Ce.Bep.A.3149S.FIorganst. Chicago

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

J. Polekas, rast.
1802 W. 46th St.

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

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

0R. mRAftlS, ESenfietas 
10756 Michigan Ave., Roseland, 111.

KAMPAS 108 GAT.
Ligonius priimu nuo 9 ryto iki 9 

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

RUSSIAN-AMERICAN 
LINE.

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

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

CZAR — 13.000 tonų.
Į Rotterdemą

1 9 dienas, 
persėdimų.

—Dažnsi

Į Libavą 
į 11 dienų.

Be persėdimų, 
išplaukia.—

—Pigiausios kainos.— 
Kaina kelionės nuo Libavo iki New 
YORK $35.00 ir $4.00 taxų.
ANTRA KLESA ....................... $52.00

Tolimesnėms žinoma reikia kreip
ties pas:

J. W. Zacharewia 
JTOTARAS

JXtfaAk abstraktu mAsbHmm

namu* nuo ugnies ir 
kančiose kompanijose ir sMha 
pinigas ant pirmo mor * 

KrtipkitM prie tantieci 
ataakantbenaadoi rg°*l 
vraavinubs Mm km finų 
Ml W. 5 3 rd St Tai Yard MB

v

Ar matei kaaa-nors laikraštį

“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 $3, pusei metu s>?.50 

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

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

3249 So. Morgan Str., 
Ridikas, Kasierius, 

Illinois Court 
Kadzievskis, 
W. 20th 8t.

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

Gvardijos Didžio L. K. Vytautą 
Kareivių Atydai.

Gv. D. L. K. Vytauto 1-ma divizi
ja raitelių šiais 1914 m. turės karei
viams pamokas (muštrą). Kiekvieną 
mėnesį pirmą ketvergą 8 vai. vakare 
p. V. Jasiulaičio svetainėje, 4514 S. 
Paulina St. Sekantis pasimokinimas 
atsiliks ketverge, Sausio 8-tą dieną 
1914 m. viršminėtoje svetainėje 8 
vai. vak. Visi kareiviai, kurie tik 
turi uniformas arba kurie mano dar 
įsitaisyti uniformas, yra kviečiami su
sirinkti paskirtu laiku. Nepamirškite 
pasiimti kardo su diržais.

Su pagarba, 
Generolas, K. Trakšelis,
Generolo sekretorius J. J. Palekas 

1802 W. 46th St.

G. D. L. K. Vytauto
Bus kningų patikrinimas Sausio 

d., subatos vakare 8-tą valandą, 
Kryžiaus parap. svetainėje, 46 
Wood gtv. Turi pribūti 
draugai kningoms patikrinti:
1. Jon. Kantausais
2. J. Balandis,
3. J. Lygnugaris, 
Kasierius W. Jesulaitis, 
Pirm. J. Klimas, 
Finansų Rašt. J. Barkauskis, 
ir kasos globėjai,

Prot. Rašt VI. šarka,, 
4540 S. Honore

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

R. j?'. D.- No. x Box 172
Alex Cerbauskas, Fin Sekr., 

78 
Frank 
R. F.

Kaz, Vaškevičius, 
184 New York 

Newark, N.
M. Akialis, Iždininkas, 

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

J. Raudonaitis, Išdo glob. 
24t> , Devoe Str., 
Brooklyn, N. Y.

DRAUGYSTĖS PAŠALPOS ŠVENTO 
LAURINO. 

Port Washington, Win. 
Juoz. Urbonas, pirmininkas 

216 Franklin St. 
Port Washington, Wis. 

Juoz. Samalionis, raštininkas 
626 Washington St. 

Port Washington, Wis.
“KATALIKO” KLIUBO 

ADMIN ISTBACI JA.
EDWARDSVILLE, PA. 

Mot. Stragis, Pirmsėdis, 
446 Main St.

Jonas Kučinskas, Raštin., 
238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

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

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

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

Kazimieras P. Sirus, 
918 — 33rd

Ignacas Brazaaskip, Knygius

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

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

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

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

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

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

386 New Grove St.

v.

J.

s.

KAREIVIO K. WILKES- 
BARRE, PA.

Laukus, Prezidentas. 
404 Park Ave.

Stanciką, Vice-prezid. 
57 Oak Lane.

Pieekis, Prot. Sekr., 
462 E. South St.

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

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

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

33rd St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 W.

J. Zaranka, Vice-pirmin.
834 W. 33rd St.

Bruno J. Jakaitis, Protokolų Rašt.
917 W. 33rd St.

J. P. Ewaldas, Finansų Rašt.
3247 Emerald Ave.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd St.

šv. Stanislovo V. ir K. draugijos 
metinis susirinkimas.

Draugystė šv. Stanislovo V. ir 
Kank. laikys savo metinį susirinkimą 
nedelioj sausio 11 d., 1904, pirmą va
landą po pietų šv. Kryžio parapijos 
svetainėje, 46 ir Wood gatv. Kiek
vienas sąnarys būtinai turi pribūti.

F. Rauba, Rašt.

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
ga 25e porai.

Gerbiamieji - Lietuviai ir Lietuvai
tės, mes aukščiaus minėta Draugys
tė kviečiamo atsilankyti ant must) 
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- 

muzykė, gardus gėrimai ir kvepen- 
Havanos Cigarai. Visus užkviečia 
skirtumo. KOMITETAS.
(1-2)

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKIT PINIGUS!

“Keistuto” 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
karo 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
šios Drau- 
yra geriau- 
pinigų.
seniausia iš

Didelis metinis Balius
Parengtas Lietuviško Politiško ir 

Pašelpinio Kliubo. Atsibus Nedėlioję 
11 d. Sausio (Jan.), 11914 m. South 
Side Turner svetainėje, 3143 S. Sta
te gatv. tarpe 31-mos ir 32-ros, gat
vių, su trimis dovanomis už papras
tą valsą. Kas geriau šoks 1-ma, $2.50, 

3-čia, $1.00. Pradžia 4-ta, 
pietų. Inžanga 50c porai; 
su įsigėrimu ‘ ‘ Coupon ’ ’ 
tikietai nuo sąnarių po 

parsiduoda sekančiose

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.

2-ra, $1.50, 
valanda po 
prie duriu 
vertės 25c;
35c; tikietai 
vietose po 25c

M. J. Tananevičia, Bankoj 
18th St.; J. M. Tananevičia 
Morgan St.; J. Ilgaudas 1841 
sted St.; A. Olszewski, 3252 
ste St.; New City Savings
4601 S. AshlandAv.; J. J. Elias, 4600 
S. Wood St.; J. Bagdziunas, 
Oakley Av,; Petras Kaitis, 
Ashland Av.

Gerbamieje ir gerbiamosios
me atsilankyti ant to musų iškilmin
go balaus nes svetainė yra didžiau
si, bus gražus programas lietuviškų 
šokių, kas atsilankis, tie bus užganė
dinti: Su Pagarba, Kviečia

KOMITETAS.

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETU VIAH

“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. fiemaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tu akcijų į mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, gauna 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožnas akcija užsibaigia už 6į4 me
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės priirašyti.

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

Skoliname pinigus ant 
lygų del pirkiino arba

Stato scenoje
Komediją 4rių
Noru” Parašė

Parsiduoda rakandai arba fornišiai. 
Geri ir pigiai. Kas reikalaujate, pra
šau ateiti apžiūrėt.

Petras Mockaitis, , 
3249 S. Halsted St. Chicago

Dramos Draugija 
naują-gražų veikalą, 
veiksmių “Su Mielu 
G. v. Moser. Iš Vokiečių Kalbos ver
tė Mariute Nedel. Sausio (Jan.), 11 
d., 1914 m. šv. Jurgio Parapijos Mo
kyk. Svetainėje prie 32nd Place ir 
Auburn Ave., (Bridgeport) Pradžia 
6 vai. vak., Inžanga 35c, 50c, ir 75c. 
Po perstatymui 
liu Sarpaliu.

“Su Mielu 
tik-ką išversta
Dramos Draugijos artistai pirmieji tei
kės sulošti del publikos palinksmini
mo. Todėl kviečiame visus kuoskait- 
lingiausiai, o bus juokų iki ašarų, 
nes šis veikalas pilnas sveiko juoko. 
Kviečia, ‘ ‘ Dramos ’ ’ Dr-jos

Komitetas.

šokiai, Orchestra Bro-

Noru” komedija dar 
i lietuvių kalbų ir

Illinois ir 
valstijos, 
lengvų iš- 
budavojimo (2)

Dideliai Iškilmingas Balius.
Kanklių Draugija (Choras prie šv. 

Jurgio Parapijos). Surengė Dideliai 
Iškilmingą Baliu Subatoj, Sausio 
(Jan.), 10 d. 1914 m. Freiheit Turner 
Svet., 3417-21 S. Halsted St. 
7:30 vai. vak.
B. Ežerskio.

Visų lietuvių 
me skaitlingai
dinimas bus tikras.

PAIEŠKOJIMAI.
REIKALINGOS prityrosios par

davėjos į batų departamentą. Nuola
tinis darbas , geros algos. Kreipkitės.

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

Aš Petronėle Szikszniene paieš- 
kau savo vyro; Jurgio Szikszniaus ir 
savo brolio; Antano Lakaras Kauno 
Gubernijos, Raseinių Pavieto Parapi
jos Naumieszczio 
Dirbo prie anglių 
noti apie juosius 
duoda man žinią 

Petronėle
79 Van Buren St.,

Sodžius Bartnykių 
maiuose. Jei kas ži- 
arba jie patis tegal 
ant šio adreso: 
Szikszniene

Newark, N. J.

PARDAVIMUI.
Biznio namai ant Wallace gatvės 

arti šito ofiso mūras; storas ir 6 kam
barių flatas — Kaina $2.300.

Ernis E. Feeney, 
3108 Wallace St

(1-2)
Parsiduoda pirmos klesos rakandai 

(forničiai) pigiai, kadangi išvažiuo
jama į kitą miestą. Rakandai yra 
verti $550.00, bet kas nupirks iki 
15 <1. šito mėnesio, gaus tik už $275.- 
00. Tai yru proga, kuri turi atkreipt 
kožno atidą, kuriam reikalingi tokie 
daiktai. Nepraleisk šitos progos, tik 
tuojaus iš jos naudokis. Laikas trum
pas.: iki 15 d. šio mėnesio turi but 
parduota. Kreipkitės adresu:

M. A. Gobar, 
3321 .S Morgan St., Chicago

Paieškai! Dominiko Jancės, angliš
kai pasivadino David Johnson, du 
metai atgal išvažiavo iš New Castle, 
Pa. ir nuvažiavo kur į minkštų nn-l 
glių kasyklas. Turiu prie . jo svarbų 
reikalą. Jo paties ar kas jį žino inel- į 
džiu atsišaukti kuogreičiausia šiuo a- 
dresu:

Parsiduoda ledo Smetonos biznis 
(Ice Cream Parlor), cukierkų cigarų, 
tabakos ir kningų. Biznis gerai ei
na. Pardavimo priežastis — savinin
kas turi pradėt kitą biznį 15-tą( šio 
mėnesio. Biznis yra vertes $2000.00, 
bet dabar kas nupirks į trumpą lai
ką, gaus tik už $800.00. Turi but 
parduotas iki 15 d. šito mėnesio. Proga, 
kuri neatsitinka nuolat, tik šitą syk 
— pirmą ir paskutinį. Kaip tik pa- 
tėmysi šitą apgarsinimą, tuojaus ir 
griebkis 
sivėlinsi. 
3321 So.

šitos progos, nes kitaip pa- 
Kreipkitės po numeriu:

Morgam St.,

Parsiduoda karčiama lietuvių ap
gyventoj vietoj. Puikus biznis. Su
žinoti: —

TANANEVICZ SAVINGS
3249-53 So. Morgan St.,

Paieškau Juozapo Ručickio, Kauno 
gub., Šiaulių pav, 
Judeikių sodos, 
šiuo adresu.

Adolf
1825 — 10th St.

DEGTINĖ ir VYNAS.
Degtinė ir Vynas parduodama 

čienią, kokia moka saliuninkai. 
SCHREIBER BROTHERS CO.

Keturios sankrovos 
1406 S. Halsted St.
14-tos gatv. ir Newberry Av. kamp. 
1204 Blue Island Av.
3235 W. 12 St.

ANT PARDAVIMO. 
PARDAVIMUI.

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.

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

Kas nori pirkti tai
TANANEVIC SAVINGS BANK 

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

JUOZAS KARPIS. 
BUFFET.

Užlaikau švariausią lietuvišką kar
čiam:;. Chicagos Bridgeporto dalyj. 
Taip pat turiu svetainę pasilinksmini
mams, veselijoms ir tt.

J. Karpis,
3239 S. Morgan St. Chicago, Hl.

(2-3-4)

Gera proga del lietuvio.
Parsiduoda labai pigei ant North Si
des priešais Lietuviška Bažnyčia 
grocerne. Biznis senei išdirbtas: 2 
karietos, 4 arklci pakinkiai, Manke
tai, dreiveru drapanos ir kas tiktai 
reikalingas prie vežimo ir perkrausty- 
mo naminių rakandų ir vežimo anglių. 
Priežastis pardavimo 
ri perdaug biznio, 
apžiūrėti:

Atsišaukite ant 
Tol. Monroe 2545 

(2-3-4) 
Ant Pardavimo.

Bučerne ir Grocernė Lietuvių 
apgyventoj vietoj, biznis gerai iš
dirbtas. Jeigu kas iš tautiečiu norė
tų, tai gali Atsišaukti per laišką ar 
ypatiškai atsilankyti ant. 
1314 S. 51st Ct.

(1-2-3)

Hittsnhouse and 
Embrae Go. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

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

savininkas ta- 
partai negali visko

šio adreso:
1656 Wabansia Av.

Cicere, III.

Ne visados veidas padailina 
žmogų, bet gerai pritaikintas ir 
pasiutas siutas. Jei nori turėti ge
ra drabužį tai nejioškek svetimų 
kroučių, ateik pas mane, aš gva- 
rantuoj ■ padirbt jums toki drabu
žį kokio norisite. Prekes žemiau
sios, didelis pasirinkimas materi
jų. Daugybė žmonių džiaugiasi ma
nos darbu — busi linksmas ir ta- 
mista jei paklausiai mano rodos.

DARAU VISOKIUS PATAISYMUS 

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

TELEPHONE YARDS 6789
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katal:

DainuokiteLinksminkitės
Daina yra geriausia žmogaus suramintoji! Dainuojant, žmogui ne taip sunkus
darosi vargai ir rūpesčiai

DABAR LAIKAS DAINUOTI
0 puikiausių Dainų Gaidų galima įsigyti “Kataliko” kningyne

MUZIKA M. PETRAUSKO 3 NeLiūdnai. J

nuo e
veC1USksmi snn

das

Pirkites vieną dainą tuojaus. Perkant visas čia surašytas iškarto, gausite už $2.00

ADRESUOKITE

Jonas M. Tananevičia
3249-53 SOUTH MORGAN STREET, CHICAGO, ILL

2. Su Nakcialy. (dzūkiška). Liaudies daina. Solo 
balsui ir pijauui .............................................

,1 Ko

9. Skyniau Skynimėlį. Liaudies daina. Solo balsui 
ir pijanui............. ......................... (’...................

10. Tykiai Nemunėlis teka. Liaudies/ daina. Solo
balsui ir pijanui............................. J ...................

11. Saulelė Raudona. Liaudies daina.į Solo balsui
ir pijanui. .......................1..................

12. Liyho. (latviška). Liaudies daina!; Solo balsui
ir pijanui. ....................................į...................

kun. A. Vienožinskis. Dainuoti turi kiekvienas lietuvis

tus Lau

5. Siuntė mane Motinėlė. Liaudies daina. Solo
balsui ir pijanui...................................................

6. Vai aš pakirsėiau. Liaudies daina. Solo balsui
ir pijanui................................. ............................

7. Už Silinyėlį. Liaudies daina. Solo balsui ir pi
janui................................................... . ..............

8. Dovanojo. (zukiška). Liaudies daina. Solo
balsui ir pijanui...................................................

Čia paduota viena iš Petrausko parašytų puikių lietuviškų dainų. Solo balsui ir pianui 
parašytų dainų “Kataliko” kningyne yra daugiaus. Štai surašąs

3. Jojau Dieną, (augštain balsui). Liaudies dai
na. Solo balsui ir pijanui....................................

4. Ko liūdit, sveteliai? Liaudies daina. Solo bal
sui ir pijanui.......................................................

dit, sve - te - liai
mes dai nuo sim

se - dit uz 
rim dar - že
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