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S Politiškos Žinios. ®

Iš Karo lauko.
TURKIJA PUOLA 

ŽEMYN.
Paskutinės žinios iš ka

ro lauko liepia manyti, kad 
politinės Europos žemlapis 
turėsiąs but perkeistas. Jau 
rodos nėra abejonės, kad 
turkai busią priversti su
grąžinti krikščionims visus 
tuos kraštus, kokius iš anų 
pirm kelių metašimčių yra 
išplėšę. Baisi atkeršijimo 
deivė, Nemezis, pradėjo su 
turkais kovą ir visur ima 
viršų. Jau kalbama apie 
įsteigimąBalkanų’viešpatys
čių Federacijos. Makedo
nijai busią suteiktas kara
lius. Balkanų viešpatys
tėms pridera pripažinti gar
bę už savo kraujo pralieji
mą už varginamus makedo
nus. Dabartinė Turkija, 
žudanti nekaltas moteris ir 
vaikus, deginanti miestus ir 
sodžius, trokštanti paskui 
save palikti tiktai degėsius 
ir lavonus, neužsitarnauja 
iš niekur simpatijos. Ji 
prirodė, kad jos dūšios dug
ne tuno visuomet kraugeris 
budelis, toksai pat, kuris 
įsiveržimo laikais Europon 
viską naikino ir degino Ma
hometo vardu. Mahome
tas taigi pasirodė žmonijos 
ir civilizacijos didžiausiu 
neprieteliumi.

Nauja politinė formacija 
Balkanuose pagimdys galin
gą valstybę, juo labiau, kad 
ir pati Rumunija žadanti 
prisijungti prie Federaci
jos. Europai teks sulaukti 
naujos galingos viešpatys
tės.
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Sofija. — Turkų armija 
turėjo 250.000 kareivių, gi 
Bulgarija kaip tik 150.000; 
bulgarais vadovavo genero
las Savov. Turkais vado
vavo karo ministeris Na- 
zim-Baša, kuris papuolė ne
laisvėn ir turkų armija liko 
visiškai sunaikinta^

Konstantinopolis. — Ži
nia apie turkų skaudų pra
lošimą čionai pagimdė bai
siausi Įspūdį; sultanas tuo- 
jaus sušaukė visus minis- 
terius posėdin ir tarėsi su 
anais kaip geriau padarius, 
ar prašius pas bulgarus ir 
kitus santaikos, ar tuoj aus 
apleidžius Konstantinopolį, 
kadangi bulgarų armija ar
tinasi prie sostinės; tuo tar
pu galutino nieko nenutar
ta. Užsienių ambasadoriai 
taippat susiėję tariasi, kaip 
ten apsaugojus svetimtau
čius gyventojus ir jų reika
lus. Konstantinopolis ne
turi jokios tvirtovės, išėmus 
kariuomenę, taigi priešinin
kams jis prieinamas iš visų 
pusių.’— Gi bulgarai, sako
ma, tomis dienomis maną at
sidurti po sostinės sieno
mis.

Sofija. — Ties Lule Bur
gas kruvinos kovos smulk
menos dar nėra žinomos, 
tik žinoma tiek, kad kovos 
linija buvo pasiekusi net 
Kizą; dabar visa trukų ar
mija, buvusi Europoje, su
mušta ir išblaškyta; liku
sieji nedideli turkų karei
vių būriai galvatrūkčiais 
apleido mūšio lauką ir kuo- 
greičiausiai nusinešim) link 
Konstantinopolio, kur, rasi, 
dar susirinks ir paskutiniu 
kartu bulgarams pasiprie- 
šįs. Gi bulgarams kelias į 
Konstantinopolį liko atvi
ras. Bulgarų kariuomenės 
vado, gen. Savovo, taktika 
buvus tiesiog nepaprasta. 
Jis Nazimą-Bašą apvylė. 
Šis manė, kad gen. Savov 
norįs užpulti turkų armijos 
dešinį sparną — nuo Juo
dųjų jūrių, taigi tan spar- 
nan Nazim-Baša ir pastatė 
daugiau parinktinos kariuo
menės; bulgarai iš tos net 
pusės pasitraukė, todėl Na
zim Baša ir telegrafavo į 
Konstantinoplį, kad jis ko
vą jau esąs laimėjęs; tuo 
tarpu bulgarai iš kairės pu
sės, nuo Marmora jūrių, 
turkus apsupo ir puolėsi ant 
jų iš abiejų pusių, neleiz- 
dami turkams traukties nei 
šen, nei ten; iš mūšio lauko 
pasprudę tik menki turku 
būriai ir turkų armija Eu
ropoje, galima sakyt, visiš
kai nušluota, panaikinta. 
Bulgarai šturmu paėmė Lu
le Burgas ir Goriu, kur sto
vėjo Nazim-Bašos visas ge- 
neralis štabas, kuris su savo 
vadu ir visu turklį korpusu 
paimtas nelaisvėn.

L — Regis, turkai renkasi

DIDELĖ TURKAMS 
PALAIMA.

Londonas. — Bulgarų 
mija visiškai sumušė ir 
blaškė didžiausią turkų
miją apylinkėse Lule Bur
gas ir Wizal... Kova be 
pertraukos tesėsi 4 dienas 
ir naktis! Bulgarai savo 
armijos turėjo 150.000 žmo
nių, o turkai beveik dusyk 
tiek turėjo kareivių; nežiū
rint to turkai sumušta ant 
visos linijos, nuo kovos lau
ko bėga betvarkėje; bulga
rai paėmė nelaisvėn Turki
jos karo ministerį Nazim- 
Bašą, kuris pribuvo pirm 
kelių dienų savo armijon ir 
sultanui pranešė, kad jis 
arba sumušiąs bulgarus, ar 
ba kovos lauke mirsiąs; sa
vo žodžio neišpildė, nes pa- 
publc šu visu štabu bulga
rams. Konstantinopolyj gi
mus pasiauba; sultanas su 
ministeriais dienomis ir 
naktimis laiko posėdžius ir 
tariasi, kaip čia Balkanų 
viešpatystes atsiprašius ir 
kuogreičiausiai pabaigus 
karą, nes Turkiją laukia vi
siškoj! pražūtis.

Naujai išrinktas Suvienytų Amerikos Valstijų prezidentas Wilson ir yice-prezidentas Marshall, demokra
tai. Šiais rinkimais visoj Amerikoj laimėjo ^ieni demokratai^ taigi ateinančiais ketvertais metais bus ir 
visa valdžia demokratų rankose. Ir į gubernatorius visur aprinkta vieni demokratai, vadinasi, Suvienytos 

Valstijos užtraukta ant naujų vėžių. Tas pat atsitiko ir Dlinois valstijoj.

@ by American Press Association.

ties Čataldžia; tai vienati
nė prieš Konstantinopolį 
tvirtovė, gulinti 25 mylio
mis nuo sostinės.

— Keturių dienų mūšio 
bėgy j, bulgarai turkus pa
stūmėjo 20 mylias arčiau 
Konstantinopolio. Dabar 
galutinai paskutinis mušis 
turės atsibūti ties Konstan
tinopoliu. Šiame apkalba
mame mušyj iš abiejų pu
sių galybė žmonių užmušta 
ir sužeista, tūkstančiais ap
skaitoma!

— Turkų pergalėtojas, 
generolas Savov, skaitomas 
didžiausiu šios gadynės 
karžygiu. Visoj Bulgari
joj jo vardas garbinamas 
kaip kokio dievaičio; visi 
bulgarai besidžiaugdami iš 
kailio neriasi, kad turkai iš 
Europos galutinai nušluoti, 
o tai padarius pirmiausiai 
neįveikiama bulgarų armi
ja!

— Į visus Bulgarijos 
miestus traukiniais parga
benami iš karo lauko su
žeisti kareiviai; visur sto- 
kuoja lovų ir ligoninių pa
taisymų; traukiniais lygiai 
gabenami sužeisti bulgarai 
ir sužeisti turkai ir lygiai 
visi prižiūrimi ir gydomi.

— Bulgarai iš karo lau
ko praneša, kad kur tik 
jiems tenka užeiti, ar į 
miestelius, ar sodžius, visur 
atranda tik griuvėsius ir la
vonus; turkai bėgdami žudo 
krikščionis gyventojus ir 
degina jų namus be- pasi
gailėjimo.

Sofija. — Gi ties Adria- 
nopoliu kova bepertrukio 
verda; tenai palikęs tik 
vienas bulgarų korpusas; 
miestas guli griuvėsiuose;

turkų kareivių sau jale dar 
laikosi milžiniškoj miesto 
citadelėj. Šis miestas, ži
noma, tuojaus teks bulga
rams, nes turkams pagelba 
iš niekur negali pribūti.

Konstantinopolis. Tur
kija Mažojoj Azijoj"mobili
zuoja kariuomenę/ kurią 
mano tuoj pargabenti į 
Konstantinopolį; be to mo
bilizuojamas visas karo lai
vynas.

Atėnai. — Graikų laivy
nas ant Egėju jūrės užėmė 
dvi turkų salas, Thazos ir 
Imbros, gulinčias ties Dar- 
danelįais. Turkija iš Azi
jos kariuomenės negali ga
benti į Europą, nes vande
nius saugoja graikų karo 
laivynas.

I Kuomet bulgarų armija, 
sunaikinus turkų skaitlingą 
armiją, traukia tiesiog ant 
Konstantinopolio, skaudžiai 
turkų kariuomenės liekanas 
pliekia dar grąikai,, černo- 
gorai ir serbai; ,' Graikų pir
moji armija traukia į Mo- 
nastirį, o antroji — į Sa
lonikus. Tuos svarbius 
miestus graikai mano tuo
jaus paimti, kadangi turkai 
jau visai nusiįpnėję, netekę 
nei kanuolių, nei amunici
jos.

Cernogorai vėl veikia ap
link turkų tvirtovę Skuta- 
ri, kuri ligšiob dar nepasi- 
davus černogorams; bet čer- 
nogorai kitus aplinkinius 
miestelius vienus paskui ki
tus paima ir tuo būdų Sku- 
tari apgynėjams-tutkams 
prisieis badauti, arba pasi
duoti. Cernogorijos kara
lius gailisi savo kareivių 
veltui stumti nereikaliugon 
ugnin, laukią patogesnio

laiko. Gi Serbijos viena 
armija traukia pagelbon 
graikams prie Monastirio, o 
antroji stengiasi susijungti 
su bulgarais ties Konstanti
nopoliu. Vadinasi, turkai 
viską jau pralaimėję.

Londonas. Europos vieš
patystės susinešusios ir nu
tarusios tan karan įsimai
šyti. Ypač Austrijai ne
smagu žiūrėti į Balkanų 
viešpatysčių nepaprastą pa
sisekimą. Kitos viešpatys
tės ne labai nori, kad Tur
kija liktųsi perdaug nu
skriausta. Bet Balkanų 
tautos to nepaiso ir išanks- 
to visoms viešpatystėms 
pranešė, kad anos savo no
sies nekištų, kur nereikia.

Į Turkijos pakraščius 
kuone visos viešpatystės 
pasiuntė po kelis savo karo 
laivus, kurių priedermė — 
saugoti savo piliečių gyvas
tį ir reikalus.

Tuo tarpu kaip Rusija, 
taip ir Austrija ginkluojasi. 
Rusija savo sumobilizuotą 
kariuomenę siunčia į Aus
trijos sieną ir Odesą.

Paskiau pranešta, kad 
turkų kariuomenės garnizo
nai dar- sekančiose vietose 
laikosi: Adrianopolyj, Sku- 
tari, Salonikuose, Monasty- 
riuje, Janina ir Konstanti
nopolyj.

PASKIAUSIOS ŽINIOS.
Turkijos valdžia valdiš

kai kreipėsi į Europos vieš
patystes, kad šitos įsimai
šytų dabartiniu karan, jį 
pertrauktų ir pradėtų tai
kos žingsnius. Turkija ofi
cialiai prisipažino, kad di
džiausią paskutinį mūšį 
pralaimėjus. Taipgi pasi- 

■ . * 

sakė, kad jos išblaškyta ar
mija iš visų pusių renkasi 
prie Konstantinopolio ir 
dar tenai mėgįs pasistatyti 
prieš neįveikiamus bulga
rus. Gi viešpatystės mielai 
norėtų patarpininkauti, tik 
nelaimė viena, kad ir tarp 
anų nėra sutikimo. Be to 
girdima, kad Balkanų vieš
patystės nenori priimti jo
kios tarpininkystės; nori 
dar paimti Konstantinopolį 
ir paskui su sultanu galuti
nai tarties.

Konstantinopolyj gi gi
musios suirutės. Laukiama 
krikščionių skerdynių. Bul
garų armija jau artinasi ir 
tuoj pasibaigs paskutinis 
karo aktas.

Stebėtinai greitai nulau
žyta Turkijai ragai.

Turkai iš Konstantinopo
lio jau kraustosi, nes prie 
miesto prisiartino bulgarų 
kariuomenė. Išgabenta į 
Mažąją Aziją visas sultano 
haremas, taippat visas vieš
patystės archivas. Turkai 
jau tikrai išvyti iš Euro
pos. Bulgarai nuo Kons
tantinopolio atkirtę ir 
vandenį.

SUOKALBIS PRIEŠ 
CARĄ.

Peterburgas. Visa Rusi
ja sujudinta sensacijinėmis 
žiniomis, kokios pasklydu- 
sios skersai ir išilgai ir tu
rinčios sąryšį su caruko 
Aleksiejo liga. Šitai vice- 
admirolas Šagin (Chagin), 
kuris nusižudė ir apie kurį 
pereitą sykį minėjome, bu
vęs suokalbio vyriausiąja 
galva. Suokalbio tikslas 
buvęs toksai, kad norėta su
imti caras ir paskui privers

ti jis nuo sosto pasitraukti, 
lygia dalimi norėta kokiuo 
nors budu prašalinti sosto 
inpėdinis.

Vice-admirolas Šagin, ži
nomas caro numylėtinis ir 
laivo “Standart” komen
dantas, nujauzdamas labai 
gerai, kad galįs but sukom
promituotas ir areštuotas, 
pasiskubino nusižudyti. Sa
koma dar, kad apie jo areš
tavimą buvo jam pačiam 
pranešta telefonu.

Kuomet paskui policija 
atvykus į Šagino namus, ra
dus jį jau nusišovusį ir vir
tuvėj krūvelę pelenų nuo 
sudegintų poperių. Viena
me kambaryj atrasta tik
tai plona poperėlė, ant ku
rios buvęs nukopijuotas 
laiškas didkunigaikščiui 
Mikalojui, kur buvo pažy
mėta, kad saužudis galįs su
sitikti ryte ant bulvaro pas
kirtoj vietoj su didkuni- 
gaikščiu. Bet, regis, tasai 
11 susitikimas ’’ neišsipildęs.

Norints visas suokalbis 
buvo sudarytas Peterburge, 
tečiau jis norėta išpildyti 
Jaltoj, kur caras Nikalojus 
turėjęs but prašalintas nuo 
sosto ir jo vieton pakvies
tas apimti sostą didkunig. 
Mikalojus. Kaip žinoma, 
šis didkunigaikštis su caru 
gyvenąs didžiausiame nesu
tikime.

Taippat paskiau praneš
ta, kad ant caruko gyvasties 
buvęs pasikėsinęs koks re- 
voliucionistas, bet tik smar
kiai peiliu sužeidęs. Caru- 
kas, pranešama, žymiai ei
nąs sveikyn.

Tokios žinios tikrai yra 
sensacijinės. Galima joms 
ir netikėti, bet gali but daug 
ir teisybės tuose praneši
muose. .

REVOLIUCIJA SAN 
DOMINGE.

Puerto Plate, San Domin
go. — Sukilėliai andai ties 
Monte Gristi užpuolę vai- i 
diškąją armiją ir dusyk 
aną skaudžiai apmušę. Su
kilėliai dabar užimą Saint 
Pierre ir tikisi į savo ran
kas paimti dar Monte Gris
ti. Generolas Bordas su 800 
sukilėlių atsirandantis ties 
Puerto Plata. Valdiškieji 
kareiviai užsibarikadavę 
gatvėse. Susipešimas su 
San Domingu pertrauktas.

Sukilėlių armija ties 
Monte Gristi skaitanti 1.100 
žmonių. Ji gavus 300.000 
šovinių ii* $110.000 aukse. 
Miesto paėmimas turėsiąs 
uupuldyti Victorijo val
džią. Puolus Monte Gristi, 
sukilėliams bus galima ata
kuoti Santiagą.

Į San Domingo pakraš
čius pasiųsta iš Suvienytų 
Valstijų du šarvuoti skrai
duoliai: “Yankton” ir 
“Baltimore”. Laivų ko
mendantams įsakyta ten 
ginti amerikonų reikalus. 
Abudu laivu jau randasi 
minėtuose pakraščiuose.
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g Žinios iš Lietuvos.

' ALYTUS, 
Suvalkų gub..

Mažai kam teko girdėti 
apie Alytų, kurį visgi nors 
kartą reikėtų paminėti.

Alytus nedidelis mieste
lis, stovįs ant Nemuno 
kranto prie girios. Iš vie-

• uos pusės Nemunas, iš ki
tos geležinkelis daro jį ga-

. na gera vieta, kame pasek
mingai galėtų klestėti pra- 

. jnonija bei apšvietimas. 
( Vienok nei pirmos (plačios)
• lia nėra, ii’ antras silpnai 

stovi.
Patsai miestelis, kaip ir 

dauguma tokių pat “centre- 
, lių”, sulūžęs ir purvinas. 

Trobos daugiausia medinės, 
nors nesenai (da tik per
nai) jam išdegus, pridygo 
eilė jau ir mūrinių namų, 
kaip matyti, vis žydelių. 

’ Kaip matyti, jie greičiau už 
mūsiškius įsižiūrėjo šią pa
togią pirklybai vietelę. Del 

’ to jie ir vietas vis geresnes 
' (prie rinkų) užėmė. Nese
nai da šios vietos buvo vie
tinių gyventojų lietuvių.

Bet, kadangi pastarieji jų 
'nebrangino, todėl jos ir pa
teko svetimų rankosna. O 
žydeliai turi iš jų gana ge
rą pelną.

Kaip paprastai Lietuvo
je, taip ir čia gerokai įsi
skverbus lenkystė. Kas tik 
miesčionis, tai jau klausk— 
lenkiškai ir kalba. Inėjęs 
'miestelin greit patirsi, kad 
lenkpmąnijos epidemija ne
aplenkė nei alytiečių. Ap
linkiniai kaimiečiai kažko
dėl su miestiečiais ryšių 
neturi; kad ir nesipeša vie
ni su kitais, bet mažai ir 
sėbrauna. Turbut alytiečių 
lenkiškasai poniškumas
juos skiria.' z-

Apskritai, perėjus per 
miestelį, nekoks įspūdis pa
silieka. Visur iškabos ru
siškos bei rusiškai-lenkiš- 
kos, o lietuviškų parašų be
veik nei nesimato, rodos, 
lyg kur butum Lenkijoj. Iš- 
tikrųjų gi tai ir žydai pri
sideda prie vietinių žmonių 
sulcnkinimo: tik žiūrėk, tai 
vienur, tai kitur prašneki
na ar šneka lenkiškai.

Čia žmonės gana daug 
mėgsta gerti. Kiekvieną 
dien randi atvažiavusių 
buk tai su reikalais mieste
lin ir sėdinčių alinėse. O 
ateis ketvergas (čionai tur- 

V gaus diena), ai’ šventadie
nis, o dar prekymetis, kurių 
paskutiniais metais priviso 
(gal koki 7 ar 8 per metus), 
tai “karčemos”, “traktir- 
nios” buna kimšte prikimš
tos. Be'alaus ar degtinės 
neapsieina nei vieni vals
čiaus ponų rinkimai ir ki
tokį dalykai. Kas daugiau 
pastatys, tas ir išrinktas 
esti greičiau. Bet užtat 
ponaudamas, išrinktasis į 
ponus atsigeria trigubai. 
Na, jei pas tokius valse, po
nus nueisi su reikalu, tai 
nešk atkišęs vieną-kitą rub
linę, nes jei neduosi, tai 
reiks vaikščioti kelis ir ke- 
lioliką sykių, rankas dar iš
bučiuoti, o galų gale ir tai 
dar jo neatliksi. Vėl rei
kia paliudyti “povestkų”, 
kad atsiėmus iš pačtos pi 
nigus, tai be rublinės neliu
dys, nesirašys. Nestebėti
na, kad tokie musų vals
čiaus ponai, juk jie už ma
garyčias rinkti.

Del savo apšvietimo aly- 
tiečiai toli atsilikę nuo ki
tų Lietuvos kraštų. 5Lįsam 

valsčiuje tik vienatinė pra
dinė mokykla. Šiemet joje- 
mokosi šimtas su viršum 
vaikų. Žinoma, kad ne vi
si vaikai čia bus sutilpę: tai 
tik miestelėnų ir keliolika 
sodžiaus vaikų. O kurgi 
kiti visi sodžiaus vaikai? 
Ugi namie sėdi. Labai bu
tų gerai, kad nors ši vienin
telė pradinė valsčiaus mo
kykla butų aprūpinta sąži
ningais pedagogais-patrijo- 
tais, bet pasirodo anaiptol. 
Ligšiol dar šioji mokykla 
nemokina vaikų lietuviš
kai. Nors gal kas pasakys, 
kad ana pernai ar užpernai 
truputį mokino lietuviškai. 
Bet koks tas buvo mokslas, 
kada mokino toks mokyto
jas, kaip Š., rodos sulenkė
jęs, labai panašus į senovės 
mūšų pedagogus, nesirūpi
nąs musų kalba. Užtai len
kų kalba klestėte klėsta iš 
senovės.

Ar ne gėda mums, alytie- 
čiams, savo mokykloje lai
kyti kokią-tai svetimą kal
bą!

Pareikalaukim iš savo 
mokytojaus, kad vaikus bū
tinai mokytų lietuviškai, 
kad tokiu budu nelenkintų 
musų vaikų. O dabar pasi
rodo, kad ši pradinė vals
čiaus mokykla net atbulai, 
yra lenkinimo lizdas. Liūd
nas apsireiškimas.

Labai yra pageidaujama 
Alytuje kokia nors viduri
nė mokykla, nes aplinkui 
nėra jokių augštesnių moky
klų. Kad nori, tai siek Ma
rijampolę, Suvalkus, Vei
verius, Vilnių ir k. m. Bet 
musų alytiečiai, turbut, to 
bijojo. Jie bijo mokyklų 
statyti, kad nereiktų mo
kesčių mokėti; bijo laikraš
čių išsirašyti, šviestis ir tt. 
Ar ne gėda, kad visam vals
čiui pareina kokie 13 — 15 
egz. laikraščių, išėmus 2 ru
sišku ir vieną-kitą lenkišką. 
O kaip pragėrimui, tai ne
sibijo nei saujoms pinigų 
barstyti. Juk kiek alvtie- 
čiai (nors čia ii’ aplinkiniai 
valsčiai nesiskiria nuo šių) 
per metus prageria, man
ding jie išstatytų puikias 
mokyklas, knygų ir laikraš
čių krūvas galėtų išsirašyti.

Bet ką padarysi. Ir aly
tiečių perdaug kaltinti ne
galima. Nes be vadovų- 
veikėjų vargu minia ką ge
ro nuveikia. Kaip sykis 
.alytiečiams tų veikėjų-va- 
dovų stinga. Nėra lietuvio 
nei daktaro, nei vaistinin
ko, nei raštininko, nei mo
kytojaus. Kad nors šie vi
si išskaitliuoti čia ir gyve
na, bet jie mums svetimi 
dvasia ir nuo jų nėra ko ge
ro laukti. Tiesa, yra dar 
du kunigu. Bet jie yra se
novės kunigais, nesirupi- 
nantįs žmonėmis, jų labu. 
Gaila, kad alytiečiai neturi 
nei vieno saviškio inteligen
to, kuris galėtų juos žadin
ti. Turėtų nors vienas mu
sų daktaras apsigyventi 
Alytuje. Čia neblogiąusias 
butų daktarui ir uždarbis ir 
pragyvenimas, nes matyt, 
kaip puikiai gyvena dakta
rai, felčeriai svetimtaučiai.

Dabar jau nuo 1910 — 11 
metų pradėjo gyvuoti var
totojų draugi j a “ Vi enybė ’ ’, 
kuri buvo inkurta a. a. kun. 
J. Mikolaičio rupesniu. Pa
ti ši draugija vos-vos buvo 
inkurta, nes mažai narių 
teatsirado, mažas kapitalas 
susidėjo, užtat šiandien ne

didelę ir krautuvėlę turi. 
Sekasi vidutiniškai. Bet iš 
mažo kapitalo mažą ir apy
vartą turi. Čia žmonės už 
grašį labai stovi. Užtai, 
jei vartotojų krautuvėje 
koks daiktas bus kapeika 
ar skatiku brangiau, neis 
pirkti, nežiūrint, kad daik
tas yra geresnis, negu anas 
pigesnysis, pas žydą atski
rų krautuvininkų pirktas. 
Žinoma, kad butų pavyzdin
gai viskas sutvarkyta ir ve
dama, galima butų pri
traukti daugiau žmonių 
draugijom Nors jau ir taip 
yra. viltis, kad šiai koope
racijos užmazgai ateitis už
tikrinta. Visgi ta susipra
tusių mažuma supranta sa
vus reikalus ir noriai juos 
remia.

Be šios vartotoji], draugi
jos yra dar “Žiburio” drau
gija, kuri, rodos, jau tik ant 
poperos gyvuoja. Iš jos vei
kimo nieko negirdėti. Po
liaus yra “Blaivybės” drau
gija. Bet ir ši jokio veik
lumo neparodo, apart baž
nytinių pamaldų, kurias kas 
mėnuo atlaiko.

Bažnyčios pamaldos esti 
lietuviškai. Seniau' viskas 
būdavo lenkiškai...../

Ar ne gėda lietuviams, 
kad lietuviškų vakarų- ar 
paskaitų lig šiol čia nebuvo 
jokių, nes patįs lietuviai ne
sirūpina. Kas kita kitatau
čiai. Gudai, žydai ir lenkai 
jau senokai beldžiasi Aly
tuje su teatrais, žavi mies
telio publiką, gaiviną ištąu- 
tinimo žvilgsnių “ Jų - Jaus
mus. . i.U'... 7 ... 7 .53

Nors jau yra saujel^inok- 
sleivių, bet jie visi baigę že
mesnius mokslus, kiti moki
nasi ir pagaliaus nesugeba 
dar nieko panašaus nuveik
ti. Kad gyventų vienas ki
tas ir inteligentas, tai butų 
kas kita.

-. <
Pas mus jaunimas bėga 

Amerikon, ypač nuo kariuo
menės. Taip, šiemet iš Aly
taus valsčiaus turėjo pribut 
“bosams” traukti 67 žmo
nės, o pribuvo tik 19 žm., 
taip kad šiandien jau sunku 
išlikti ir ligotiems.

Dalgis.
(“Lietuvos Žinios”).

VAIVADAI, 
Panevėžio apskr.

Rugsėjo 8 d. naktį ūki
ninko Malinausko ėmė dau
žyti langų stiklus. Ūkiu. 
M. pabudęs iš miego puolė 
iš trobos žiūrėti, kas tai da
ro. Vos spėjo išeiti oran, 
kaip kaž-kas iš patamsio 
drožė basliu galvon taip, 
kad M. ant vietos krito ne
gyvas. Jį Jnešė trobon du 
girtu vaikinu, tarsi nieko 
nežinodamu; trečias gi, kurs 
mušė M., — pasislėpė tam
sumoje. Po kiek laiko M. 
atsigavo. Antrytojaus bu
vo gydytojas ir policija. 
Sustatė protokolą, kuriame 
kaltina du vaikinu, būtent: 
J. Venc. ir P. Mal.

Kaip girdėt, mušę M. už 
tai, kad jo dukters “perpui- 
kios” ir kad M. pats pir
mas sumanęs skirstyties 
vienasėdžiais. Bešalis.

UŽVENTIS, 
Šiaulių apskr.

Šio mėnesio 20 d. apie 3 
valandą po pietų iškrito dar 
nelaukiamas sniegas. Va
kare, apsistojus snigti, tvir
tai pašalo, taip kad ant 
vandens buvo ledas. Na- 
mažai apgadino daržovių la
pus, bet ir šakriįš pajuto 
šaltį, daugiausia runkuliai.

K—lįs, "
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,(1 ALUNTA.
Ir .aluntiškiai pradeda 

skirstyties yienasėdžiais. 
Rugsėjo 14 d. į Juotiškių 
sodžių atvažiavo matinin
kas — mątuoti žemės. Jau 
ir kai-kurie kiti sodžiai pa
davė tpra|ymus į komisiją 
del išsiskirstymo.

Tėvynės mylėtojas.

x UŽVENTIS,
Šiaulių apskr.

Musų apylinkės ūkinin
kai ir dvarponiai šiemet ga
na turtingi šienu, nes, kaip 
girdėti, pripjovę du kart 
daugiau, kaip kitais metais. 
Nupjovus neteko nei karto 
lietaus. Rugiai užderėjo vi
dutiniai. . Vasarojus kiek 
geresnis atrodė. Bet trūks
tant geros giedros ir daž
nai lyjant smagiai papildė 
vasarinius javus, net dau
gumui apdygo avižos, ypač 
gi miežiai. Šiaudai taip- 
pat gerai apipuvo, taip kad 
gerasis gyvulių penas sma
giai apgedo. K—lis.

LAIKRAŠČIO BYLA.
Rugsėjb 25 dieną* Vil

niaus teismo rūmai svarstė 
buv. “Kur. Lit.” redakto
riaus Napoleono Raubos 
skundą prieš apygardos 
teismą, kuris jį seniau nu
teisė 25 ( rubliais pabaudos 
už pranašavimą Rusijos mi- 
nisterių krizio. Teisino rū
mai patvirtino apygardos 
teismo nutarimą.

PASIMIRĖ KUNIGAS.
Rugsėjo 25 d., antradienį. 

Vilniuje pasimirė Žemaičių 
vyskupijos emeritas kuni
gas Vincas Vilimavičius. 
Velionis' turėjo 83 metus, 
įšvęstas kunigu buvo 1853 
metais. Kun. Vilimavičius 
nuo 1902 m. nuolat gyveno 
Vilniuje. Palaidojo Rasos 
kapuose rugsėjo 27 d.

SEINAI.
Seinų vyskupas kun. Ant. 

Karosas spalių 6 dieną 
įšventė dijakonais du semi
narijos auklėtiniu: Ignotą 
Albavičių ir Steponą Dmo- 
chovskį.

PANEVĖŽYS.
Geležinkelio sargas girdė

jo, ai’ tai iš laikrąščių, ar 
iš kur kitur, kad žalius do
bilus galima nedžiovinus 
“marinuoti”. Tuo tikslu 
paėmė vežimą žalių dobilų, 
nusipirko 1 pūdą valgomo
sios druskos ir “sumarina- 
vo” atlapos kūtes kertėje: 
dėjo dobilus, barstė druską, 
o gali] gale gerokai sumin
dė tuos dobilus. Po kelių 
dienų pasižiūri... gi iš žalių 
dobilų pasidaręs juodas vė
daras: sušuto, supuvo... To
kiu/budu jo praktika pasi
baigė taip, kaip beždžionės 
su akiniais. Dabar žmogus 
meta pirštinę mokslinin
kams, kam jie visokiai^ 
“spasabais” per “gazietas” 
apgaudinėją žmones.

■u Žemės Dulkė.

PUŠALOTAS, 
Panevėžio apskr.

Čia lie ’ taip senai sudegė 
žydų Sinagoga. Žydai tuo
jau surinkę pinigų naujai 
sinagogai statyti ir sudėjo 
juos pas Pušaloto aptieki- 
ninką. Šiomis dienomis, 
naktį, nežinomi piktadariai, 
įsiveržę aptiekininko na- 
muosna, papjovė patįaptie- 
kininką, jo žmoną ir du vai
ku. Policija ieško užmu
šėjų Panevėžio miškuose.

LAUKSODA, 
Telšių apskr.

Rugsėjo 16 d. buvo pirma

įVĮOHTlHEGglN AgTlUgRY

O

BULGARIAN FRONTIER. AI BELS
Augštai perstatoma čeruogorai artileristai, o apačioje bulgarų kariuomenė, ke

liaujanti per kalnus.

stipri šalna, kuri atsikar
tojo kas rytą. 20 dieną oras 
atšalo visai ir ėmė snigti. 
Žmonės dar nenukasė bul
vių ir nenusiėmė daržų. Tai
gi netikėtas šaltis padarė 
nemažą ūkininkams nuo
skaudą. Margalis'.

PAPILĖ, 
Šiaulių apskr.

Čia pasimirė 120-ties me
tų senutė Šakunskienė, lie- 
tuvė-valstietė. Velionė lig 
paskutiniųjų metų visa ge
rai atsiminė ir mokėjo iš at
minties ne tik visas bažny
tines lietuvių giesmes, bet 
ir daugybę pasakų; tų tai 
mokėjusi, kaip praneša “S. 
Z. T.”, daugiau, kaip tūks
tantį.

KUN. ŠOPAROS BYLA.
Ketvirtadienį, rugsėjo 

27 d., Vilniaus teismo rūmai 
turėjo svarstyti antru kar
tu Ceikinės klebono (Šven
čionių apskr.) kun. Ignoto 
Šaparos bylą. Kun. Šopa- 
rą kaltina, kad jis inkalbi- 
nėjęs valstiečius lietuvius 
nebeįleisti savo vaikų į rusų 
mokyklas ir kurstęs katali
kus prieš stačiatikybę. Kun. 
Sopara buvo- jau kartą tei
siamas pernai metais ir 
tuomet teismo rūmai jį iš
teisino. Bę,t padavus skun
dą prokurorui, senatas pir
mąjį teismo nutarimą pa-' 
naikino ir įsakė bylą svars
tyti teismo rūmai luomų at
stovams dalyvaujant. Ne
atėjus miesto pirmininkui, 
teismas neįvyko ir bylą ati
dėjo.

. RODUNIA,
Lydos apskr.

“S. Z. Žizn” praneša, jog 
šiomis dienomis* Vilniaus 
Gubernatoriaus raštinės ne
paprastųjų reikalų valdi
ninkas daręs Rodunioje tar
dymą del lenkų muštynių 
bažnyčioje. Kai-kurie len
kai mušeikos busią dabar 
patraukti tieson.

(“Viltis”).

LAUKUVA, 
Telšių apskr.

Šiemet “išmaliavojo” yi- 

są Laukuvos bažnyčią lietu
viškame stiliuje, kas lig
šiol visai negirdėta-neregė- 
ta. Žmonėms gan patinka, 
įvairumas, o gal ir prigimi
mas, bet Laukuvos “plikba
joriai” nenor apie tai nei 
kalbėti.

Ir dar kas. Netoli Lau
kuvos valst. Bankas nupir
ko 2 dvaru, kuriuodu ir par
duoda (teisingiau atiduoda) 
11 pereselencams ’ ’ stačiati
kiams Šią vasarą čia 
atvažiavo . agronomas-mati- 
ninkas dalyti į aprubias ir 
“pardavoti”, tik nelabai ru
sai tepuola, nors žemė ne
bloga. Dievytis.

ANYKŠTA, 
Ežerėlių apskr.

Rugsėjo 21 d. apie 8 vai. 
vakaro Kolnorainių so
džiuj atsitiko nelaimė. Ūki
ninkas Petras Dzenis, iš
rinktas nuo valsčiaus inga- 
lidtiniu, per langą iš šautu
vo liko peršautas ir naktį 
22 — 23 š. m. mirė.

Intarė Kolonogeidanų so
džiaus ūkininkus 'K. ir P. 
Ancius, su kuriais D. nuo 
senų laikų gyveno nesan
taikoje. Ancius Suėmė ir 
pasodino kalėjimai!, nes 
vieno batus sulygino su pa
liktomis darže pėdsakomis 
ir labai atitiko pėdsakų di
dumui.

Apie 10 metų atgal K. 
Ancis, norėdamas atkeršyti 
D., buvo padavęs skundą, 
kad jis iš revolverio šovęs 
per langą, bet tardymas pa
rodė, kad kulka, papuolusi 
į sieną, buvo įmušta pra- 
gręžton skylėn ir lig galui 
nedavaryta. Už tokį ap
šmeižimą K. A. atsėdėjo ka
lėjime 8 mėnesius.

Apskritai K. ir P. Ančiai 
dideli bylininkai ir nuo vi
sų neapkenčiami, nes nei su 
vienu negyvena santaikoje.

MARIJAMPOLĖ.
Marijampolės viršininkas 

Kislinskis keliasi į Čensta
kavą. Laimingos kelionės!

KALVARIJA, 
Telšių apskr:

Ačiū Sutvertojui niekas 

nėra taip apdovanotas to
mis mylistomis-davatkėlė- 
mis, kaip kalvariškiai. Čia 
viską jos pamato, apkalba, 
viskas užkliūva jų nekal
tiems liežuvėliams. Sako, 
buk tai po mirties šv. My
kolas žmojiių nuodėmes sve- 
riąs, bet tam sunku to lauk
ti; gali pasiklausti čionykš
čių davatkėlių, šios dar ge
idaus apsakys, nusvers, ne- 
gut tas persenęs šventasis. 
Taip, nesenai įsikūrusių 
ūkininkų kliubą “Artoją” 
pradėjo visokiais budais 
šmeišti. Girdi ir kunigėliai 
greit keiktų iš sakyklos, bet 
jie maža turi iškalbos ir in- 
tekmės nenorį tuo ir užsi
imti. Nesuprantu, kas tas 
kalbas pramanytų davatkų 
tarpe, kas joms tą neapy
kantą inkvėptų. Bene tik 
tie specialistai, kurie jas 
veisia... Kunkulis.

AIRIOGALA, 
Kauno gub.

Preikapio kaime pasikorė 
50 metų senis Paulainis. 
Nusižudymo priežastis 
esanti ta, kad jo vaikai ne
davę jam antrą pačią vesti 

Zanavykas.

VARNIAI, 
Telšių apskr.

Rugsėjo 19 ir 20 d. čia 
storai pasnigo; ne tik sto
gai liko balti, bet ir visa že
mė. Žmonės neįmano kaip 
skubėti bulves nugrobti.

Davatka.

GASČIUNAI, 
Kauno gub.

Klopų kaime rugsėjo 3 d. 
atsitiko nelaimė. Ūkinin
kas Povilaitis su savo žmo
na važiavo iš Joniškio na
mo. Ratai buvo pilni trą
šų. Privažiavus namus Po
vilaitis nuėjo pėsčias namo, 
o žmona pavažiavo. Per 
neatsargumą ji įvažiavo 
griovin ir apvirto. Trąšos 
prispaudė moterį ir ji mi<* 
rė. - Avietė.,

2



KATALIKAS 3

MIRE SUVIENYTŲ VAL
STIJŲ VICE PREZIDEN

TAS. , !
Ųtica, N. Y. Spalių 30 

dienų čionai po sunkiai li
gai pasimirė Suvienytų 
Amerikos Valstijų vice-.pre- 
zidentas ir naujai šiemet 
ton pačion valdvietėri no
minuotas James S. Sker

sose Suvienytose Valstijose 
valdiški biurai.

Washingtone per 30 die
nų apskelbta visuotinas ge
dimas, kurį turį pildyti ir 
svetimšaliai ambasadoriai.

Pasišventimas nieko 
negelbėjo.

Memphis, Tenn. Čionai
man. Jis mirė savo rezi
dencijoje, kurioje nuo tūlo 
laiko sirgo. Buvo žymus 
vyras, republikonas..

Mirtis prisiartino 9:42

nesenai 
turtingo 
toriaus
Wright, 
sprendę,

mirtinai susirgus 
medvilnės planta- 
žmona, S. L. 
ir daktarai nu- 
kad ji labai daug

vakare, bet ji buvo kelinta kenčianti nuo bekraujės ir 
diena ir laukiama, kadangi jai gyvastis butų galima iš-
Sherman kentėjo Brighto 
liga, iš kurios pagyti jo- 
kiuo budu negalima; be to 
jis turėjęs dar ir širdies li- 
g9-

Miręs. Sherman gimęs 
spalių 24 d. 1855 m., taigi 
turėjo lygiai 57 metus, m. 
Utica, kur dabar su svietu 
turėjo persiskirti. Moky
klas baigė ant vietos, baig
damas Hamilton College 
1878 metais.

1881 m. vedęs miss Car
rie Bobrock iš East Orange, 
N; J., ir netrukus mieste 
Utica buvo išrinktas majo
ru. Tai buvo tuomet visoj 
Amerikoj jauniausias majo
ras, nes turėjo vos tik 29 
metus amžiaus. Aišku, kad 
turėjo nepaprastų prie vi- 
sako gabumų.

1887 m. išrinktas kon- 
gresmanu ir tų tarnyrtų lai
kė šešis terminus. Buvo re- 
publikoninių konvencijų ve
dėju 1895, 1900 ir 1908 me
tais ir pastaraisiais taigi 
metais buvo išrinktas po
draug su prezidentu - Taftų 
vice-prezidentu.

■Šiais metais republikonų 
tautinėj konvencijoj, atlai
kyto j Chicago j e, jis išnaujo 
nominuotas kandidatu į vi- 
ce-prezidentus, bet rinkimų 
nesulaukė.

Gaila tokio darbštaus vei
kėjo.

Prie mirštančio vice-pre- 
zidento Shermano buvo su
sirinkus visa jo šeimyna, vi
si namiškiai ir naminis gy
dytojas. Pastaromis valan
domis jis labai daug ken
tėjęs, bet ilgas valandas bu
vęs be sąmonės. Mirdamas 
paliko žmonų ii’ tris vedu
sius sūnūs.

Delei mirusio atminties 
pagerbimo visų partijų kan
didatai į prezidentus per
traukė porai dienų savo 
kampanijas.

Dabar republikonų parti
ja neteko kandidato į vice
prezidentus. Mirusio vie
ton reikia ieškoti kito. To
mis dienomis mirusio vie
ton bus paskirtas naujas 
vice-prezidentas.

Prezidentas Taft, mirus 
Shermanui, išleido prokle- 
macijų į tautų, išgirdamas 
nabašninkų, kaipo buvusį 
išmintingų pilietį ir ištiki
mų tautos tarnų, kokių šioj 
šalyj labai mažas skaitlius 
atsiranda. Proklemacijoje 
išrėdyta mirusio vicoprezi- 
dento visi gabumai.

Vice-prezidentas palaido
tas lapkričio 2 d. Utica, N. 
Y. ant First Presbyterian 
kapinių. Laidotuvėse daly
vavo prezidentas Taft, kabi
neto nariai, daugumas se
natorių ir kongresmanų ir 
nekurie svetimų žemių am
basadoriai.

Į kapus palydėjo keli bū
riai valstijinės milicijos.

Lapkričio 2 d. delei tų 
šermenų buvo uždaryti vi-

gelbėti tik įleidžius į jos 
gįslas kokio nors svetimo 
kraujo. Sergančios sūnūs 
apie tai išgirdęs pasišventė 
del motinos ir leido savb 
kraujo visų štųopą perlie
ti į motinos gįslas.

Daktarai, žinoma, padarė 
tuoj operacijų, bet nežiūrint 
to, moteriškė keliomis va
landomis vėliau pasimirė.

Gi jos sūnūs nors susil- 
pęs netekus tiek daug krau
jo, tečiau iš to pasveiksiųs. 
Tik jam esu labai gaila, kad 
jo pasišventimas motinai 
nieko negelbėjęs.

Didžiausias pasaulyj 
šarvuotis.

New York. Vietinėse ka
ro laivų dirbtuvėse (varsto
tuose) įleista vandenin nau
jas šarvuotis vardu “New 
York”, kuris esąs didžiau
sias karo laivas visame svie
te. Jis yra “Dreadnought” 
tipo ir jo padirbimas lėša- 
vęs su virš 10 milijonų dole
rių. Įleidžiant į vandenį tų 
milžinų iškilmybėj dalyva
vo pats prezidentas Taft ir 
arti 40.000 publikos. Bu
vęs ir karo jūreivi jos sek
retorius ir kiti valdininkai.

Kongresmano Colder 
duktė Elsie atlikus “pa
šventimo” iškilmę, sumuš- 
dama šampano butelį.

Šarvuotis dirbta ištisus 
18 mėnesių. Dabar dar už
ims ne mažai laiko jis iš
taisyti ir apšarvuoti.

Vyras nužudė pačią.
San Francisco, Cal. “Už

mušiau pačių, pribukite kol 
pats nenusižudysiu”. To
kių žinių telefonu pasiuntęs 
policijos nuovadon George 
Currier. Policija nuvyko 
po nurodytu adresu ir at
rado Curriero pačios lavo
nų, gulintį ant aslos virtu
vėje. Nužudytas vyras po
licijai apreiškė, kad jo pati 
susirgus šiltine ir iš karščio 
puolusis su peiliu ant jo, 
taigi jis apsigindamas anų 
revolveriu ir nušovęs. Kuo
met ana dar gyva ant aslos 
gulėjus, prašius jų užbaigti, 
tatai jis antrusyk į jų šo
vęs.

Currierų, žinoma, suėmė. 
Jis kadaisiai buvo laikomas 
bepročių namuose.

Becker randasi mirties 
kameroj.

New York. Buvęs vieti
nės policijos poručninkas, 
Charles Becker, teismo pa
smerktas mirtin už nužudy
mų lošėjo Rosenthalo, an
dai iš New Yorko kalėjimo 
nugabentas į Sing Sing, 
valstijos kalėjiman, kur ir 
uždarytas mirties kameron, 
keliais žingsniais nuo elek
trinės kresės, kurioje turės 
mirti. Mirties ištarmę tei
sėjas paskyręs išpildyti 
gruodžio 9 d., š. m. 
čiau

laikui stengsis paduoti ape- 
liacij ą. augštesnian teisman, 
jei nepasitaikys < kokios 
svarbios kliūtys. Ne tru
kus bus teisiami kiti jo keli 
bendradraugiai. t •

- .u
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Pabėgo aeroplanu.
Fort Wayne, Jnd. Visai 

naujus budus išranda apsi- 
vedimui įsimylėjusios poru- 
tės, kurios tankiai iš tėvų 
pusės negauna tam žings
niui leidimo. Šitai nesenai 
A. Smith su savo numylėti
ne A. Cowe iš čionai slapta 
aeroplanu nukeliavę į Hills
dale ir tenai apsivedę be tė
vų žinios, kurie tai moterys
tei buvo priešingi. Aero
planu taippat sugrįžo atgal

Kalėjimo * Ss&ž“ tuo- 
jaus su šunimis- pradėjo 
apylinkėse jo ieškoti ir pa
galiau susekė^ Tiekiame šu-
linyj prigėrusį. ' - Žinoda
mas gerai, kati jam nėra 
kaip pasprusti, krito šuli
niu ir savo atliko.

Suimtas beprotis.
Washington, D. C. Čio

nai suimtas nekoksai Irę O.

Severos vaistai visur yra žinomi savo gydymo gerumais.

nuo kimulio,

nuo bronchito, Severos sulaiko kosulį,

palengvina šniokulį,

nuo kosulio, Baisumas pertraukia bronchitą,

ir, žinoma, susilaukė tėvų 
atleidimo.

Tatai aeroplanai svarbių 
rolę lošia net meilėje...

Sūnūs užmušė tėvą.
Sterling, Ill. George S. 

Hoover iš Brooksville andai 
savo 10-ties metų sunaus 
Henriko nušautas. Tėvas 
vaikištį išsivedęs girion me
džiotų ir tiek neturėjęs są
monės, kad šautuvų pada
vęs į rankas sunui, o pats 
pasitraukęs. Vaikištis ne
užilgo pamatė ką tokį kru
tantį tankynėj ir šovė, pa
taikydamas kulipka Tėvui 
tiesiog galvon ii’ užmušda
mas ant vietos.

Už tokį atsitikimų vaikas 
negali but kaltinamas.

Reikalaujama daug plieno.
Gary, Ind. Vietinėse 

plieno dirbtuvėse fabrikan
tai apturėję iš visų svieto 
šalių daug užsteliavimų. 
Dabai’ dirbtuvėse permaža 
darbininkų, kad tuo tarpu 
darbo priversta kuodau- 
giausiai. Negalį apsidirbti 
nei dienomis, nei naktimis. 
Nūnai darbininkai tose 
dirbtuvėse vieneriais metais 
painių penkiais milijonais 
dolerių daugiau, negu per
nai, uždarbio. O darbinin
kų vis dar trūksta. Tiek 
daug darbo čionai dar ne- 
kuomet nebūta.

Žuvo 750 jurininkų.
Washington, D. C. Jūrei

vi jos departamente nesama 
žinios, kas atsitiko su Su
vienytų Valstijų transpor
tiniu laivu “Prairie”, kuris 
su 750 jurininkais ir spe- 
ciale komisija buvo pasius
tus į San Domingo respu
bliką ištirti tenaitinius par
tijų nesutikimus ir revoliu
cijų. Jureivijos departa
mentas dabar to laivo ieš
kąs.

Veidrodžiai girtuokliams.
Baltimore, Md. Kad no

tariniai girtuokliai ir gat
vių padaužos galėtų savo iš
vaizdų pamatyti, kokioje jie 
randasi, beabejonės jų dau
gumas pasitaisytų. Teisė
jas Ulrich tam tikslui įsa
kęs teismo salėje padirb
dinti didelius veidrodžius, į 
kuriuos bus liepta žiūrėti 
areštuotiems girtuokliams 
ir valkatoms. Teisėjas ma
no, kad jų daugumas savo 

‘bjaurios išvaizdos persigų- 
sių ir pamesiu nedorus pa
linkimus.

Pabėgo iš kalėjimo ir 
nusižudė.

Winchester, Hl. William 
Rhodes, kuris savame lai
ke prisipažino, kad nužudęs 
savo uošvę, ponių A. L. 
Mitchell, ir už tai buvo lai
komas kalėjime, pabėgo iš

Geiger iš Oakland, Cal., ku
ris su prievarta stengęsis 
įsiveržti Baltajan Bustan 
aiškindamas visiems, kad 
jis turįs būti prezidentu, 
nes Taftas neatsakąs tam 
tikslui. Policija, žinoma, jį 
tuoj suėmė ir pavedė dak
tarams pertikrinti, ar jam 
kartais ko netrūksta, ka
dangi sveikas žmogus pana
šiai nepasielgtų.

Į 13 mėnesių — 6 vaikai.
Franklin, Pa. Ponia Ste

phen Negeottc iš Fran ch- 
town yra sumušus rekordą 
kas link vaikų gimdymo, 
kadangi į 13 mėnesių susi
laukus net 6 vaikelių. Per
nai rugsėjyj turėjus trynu- 
čius, dvi mergaites ir vienų 
bernaitį, o andai vėl išsyk 
tris bernaičius. Ji yra mo
tina jau 15-kos vaikų, iš ku
rių 13 gyvena. O 12 metų 
kaip vedus.

-Vyras turėtų džiaugties 
turėdamas tokių pačių.

Audros ant ežero Superior.
Fort Williams,'Oht. Per 

kelias paskutines dienas ant 
ežero Superior siaučius 
smarki audra, 1 kuri sulai
kius net laivų judėjimą. 
Garlaiviai užtikti' audros 
pasislėpę artimiausiuose 
uostuose, silpnesni pražuvę. 
Tikt dar nežinia kiek laivų 
pražūta ir kaip dideli yra 
nuostoliai. ”•'* '
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Artinasi žiema.
Burlington, Iowa. Žiema 

į mus artinasi greitu žings
niu. Valstijoj Iowa jau pa
sirodę dikčiai sniego ir tem
peratūra gana žemai nupuo
lus. Ir čionai daug sniego 
prisnigta, bet greitai susi
leido.

Šiemet peranksti sniegas 
pasirodęs. - —

' •• A ‘;

ARGI NEVERTA PRIGU
LĖTI PRIE PAŠELPINIŲ 

DRAUGIJŲ?

Te-j ano perpjovęs lange geleži- 
jo advokatai ligi tam įneš krotas.

Kuomet žmogus sveikas, 
linksmas ir gerai jaučiasi, 
tuomet tankiausiai jis pa
miršta, apie savo ateitį — 
apie rytojų, apie' savo ligų, 
kuri kiekviename laike gali 
jį aplankyti. Tečiau, kad 
teisingai išvedus, reikia pa
sakyti, jogei matant lietaus 
debesį geriaus yra iš laiko 
pasiruošti skėtį, negu kada 
jau lietus užpuola, ty. vi
suomet geriaus - žmogui tu
rėti atsargų ir iš laiko savo 
ateitį aprūpinti, kol pajė
gos dar gerai veikia.

Toji atsarga, ; tai byra vi
sos šiandieninės musų pa- 
šelpinės draugijos, kurios 
šiandien musų tarpe užima 
pirmutinę vietų kas;dink pa- 
šelpos. Jos pirmiausiai iš
tiesia savo pašelpos ranką 
ligoje kiekvienam, kuris tik 
įstoja jų tarpas, irogumoka 
kas mėnesis kęliatą centų 
jų išdan.

Tankiausiai męs, lietuviai, 
atvažiavę į šitą šalį neturi
me nei brolių, nei seserų, 
kartais nei gerų draugų, ku
rie mums duotų paramų li
goje; antra, šioj šalyj ir 
brolis ir geriausias draugas 
kartais labai mažai ga-

nuo mešlingumo krupo, 

nuo sunkaus kvapo, Plaučiams
palengvina kvėpuoti,

užbėga plaučių ligonis, 
(SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS)

Suaugeliai užsitiki juo. Vaikai mėgsta.
25 ir 50 centų.

Ar turi norą valgyti? ’ Ar gerai virškini?

i Severos Skilvio Kartuoles
[SEVERA’S STOMACH BITTERS]

' Sužadina norą valgyti—pagerina, apskritą atsigaivinimą,—pagelbsti virškinti 
—sutaiso vidurius. Taipgi sustiprijančiai veikia j visą kūną. $1.00.

Severos Gothardmis Aliejus
[SEVERA’S GOTHARD OIL]

Vartojimui Išlaiko

Sprando sustirimas, 
pamaitinimas sąnarių, 
skausmas pečiuose, 
mėšlungis, 
sumišimai

Visur aptiekose. Insitikrink, ar vardas “Severą” yra ant pakelio. 
Jai aptiekininkas negalėtu pampinti, rašyk mums. Jai reikalauji 
gydytojo patarimo, rašyk mums

Ramatų skausmai, 
neuralgija, 
skaudėjimas krutinėję, , Kaina 50c 
suputimas sąnarių, 
laužymas strėnų,

skausmai kokioj nebūk kūno daiyj nuo jo veikmės praeina.

Ii mus ligoje sušelpti... Ne
kartų atsitinka, kad žmo
gus suserga ir net neturi 
prigulinčiai kam prižiūrėti, 
o kada numiršta, pasilikęs 
be jokio cento ir neprigu
lintis prie jokios pašelpinės 
draugijos, gyvieji, žinoma, 
turi rūpintis jo palaidojimu, 
o tokiame atsitikime laido- 
tojams prisieina eiti mies-| 
to užveizdos maldauti, arba] 
per stubas “kolektuoti” 
pinigų.jo palaidojimui, delei 
ko ląidotojams pasitaiko ne
mažai keblumų panešti. '*

Tad, argi neverta prigu
lėti prie pašelpimų draugi
jų, kurių tikslas yra šelpti 
savo narius ligoje ir aprū
pinti numirusius?

Nekurie žmonės kartais 
pasako: “O kam man pri
gulėti prie pašelpinių drau
gijų? Aš turiu susitaupi- 
nęs keletą dolerių del ligos, 
—- tai man užteks”. Tokis 
pasakymas yra neapgalvoti- 
nas. Ar gali žmogus sau 
užtikrinti, kad to jam už
teks, ką turi susitaupinęs? 
Ar gali užtikrinti, kad vi
suomet turės darbą? Už
ėjus bedarbės laikams, arba 
atsitikus kokiai nelaimei — 
ųmu laiku pinigai gali išeiti 
ir jų nelikti. Iš kitos pu
sės,, dar yra žmonės, kurie 
kasdien laukia įvykstant so
cializmo laikų ir todėl ne
priguli prie jokių pašelpi
nių draugijų. Tokie žmo
nės tankiausiai dar kitus at
kalbinėja nuo rašymosi- į 
pašelpines draugijas. Čia 
reikia paminėti miestelio 
Rockford, III. “susipratė- 
lius”; patėmyta, kad neku
rie iš jų (ne visi) stengia
si atkalbinėti žmones nuo 
rašymosi į vietinę Simano 
Daukanto pašelpinę draugi
jų. (Sim. Dauk. dr-ja susi
tvėrus vasario mėn. š. m.), 
Todelgi čia pat jumis, bro

liai, turiu pasakyti, Kaa vie
ton atkalbinėti žmones nuo 
pąšelpinių draugijų — nu
rodytumėte jiems rašytis į 
jas, o tokiuo budu padarytu
mėte jiems daug gero ir nu
žengtumėte žingsnį apšvie- 
tos linkui.

P. A. Deltuva.

Naujas rusinams vysku
pas. Lvave šw Juro cerk
vėje konsekruotas į vysku
pus kun. Mikita Budka. 
Naujas rusinu vyskupas

pirmiausiai keliavęs Ry
man, o paskui iš ten Kana- 
don — valdyti rusinu para
pijas. ’

Dainininkas laimėjęs. Me- 
diolane andai pasibaigus ži
nomo dainininko Caruso by
la su keliomis moterimis. 
Dainininkas buvo skundęs 
savo buvusių pačių Giachet- 
ti, su kuriaja persiskyrus, ii 
kelias jos drauges už šmei
žimus. Visos nubausta ka
lėjimu ir piniginėmis pa 
baudomis.

Drutuolis Zbyško žadąs neužilgo atkeliauti Amerikor 
ir išnaujo pasimėginti su čampijonu iiotch.
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NUO LIETUVIŲ MOTE
RIU “APŠ VIETOS” 

DRAUGIJOS.

Viršminėta Dr-ja jau ne 
kartą savo atsišaukimais 
kvietė jus visas, brangios 
seseris lietuvės, stoti į eilę 
ir visoms drauge minti ta
ką prie mus pačių apsišvie
timo. Nors tie visi jos at
sišaukimai nepasiliko visai 
be naudos, tai visgi toli gra
žu neatsiekė savo tikslo, 
nes daugumas musų seselių 
į tai visai neatkreipia savo 
domos.

Chicago Liet. Mot. Dr-ja 
“Apšvieta”, rodos, tai pir
moji ir iki šiam laikui vie
natinė L. M. Dr-ja, kurios 
mieriu yra netik pašelpa li
goje jos narėms, bet lygiu 
budu ir apšvietos skleidi
mas tarpe lietuvių moterių. 
•Taigi, rodos’ “Apšvietos” 
Dr-ja turėtų rasti didžiau
sią užuojautą ir pritarimą 
lietuvių moterių tarpe, bet 
toli gražu tarpe mus sese
lių to nėra. Kaip žinoma, 
kad minėta dr-ja kiekvienu 
žiemos sezonu pagal savo iš
galę steigia moterims vaka
rines mokyklas, kuriose mo
kinama gaminti sveiki eko
nomiški valgiai, namų vedi
mas, ir įvairus rankų išdir
biniai, taipgi aiškinama 
apie auklėjimą kūdikių, už
laikymą sveikatos ir tt. Pri
gulinčios .prie dr-jos ir lan
kančios jos mokyklas daug 
pasinaudoja, kas beabejonės 
ateityj suteiks joms švieses
nį gyvenimą.

Bet labai gaila, kad didu
ma musų seselių šalinasi 
nuo Dr-jos ir jos mokyklų, 
sakydamos: “Kam man tas 
mokslas, ar aš ponams val
gyt taisysiu? Kaip aš iš- 
sivirsiu, taip pavalgysiu; 
taipgi ir be kitų dalykų aš 
galiu apsieiti”.

Taip kalbančioms ir taip 
siaurai savo gyvenimą ma
tančioms galima tiek pasa
kyti, kad tokie išsikalbėji
mai šioj gadynėj visai 
mums netinka. Reikia at
minti, kad šiandienis žmo
nijos pažangumas reikalau
ja daugiau nuo mus moks
lo ir apšvietimo; nes tik per 
apsišvietimą daugelį vargų, 
nelaimių ir ašarų galime 
prašalinti iš savo tarpo. To
dėl, laikas ir mums lietu
vėms ieškoti apšvietimo ge
rose knygose ir laikraščiuo
se ir mokintis kitų reikalin
gų mums dalykų. Kad dau- 
giaus pasimokinti gamini
me valgių ir žmoniškumo, 
Liet. Mot. Dr-ja “Apšvie
ta” rengia Lietuvių Mote
rių Valgymų parodą gruo
džio 1 dieną, 1912 m., Šv. 
Jurgio parapijos salėje, ties 
Auburn avė. ir 32 place. 
Parodoj bus išstatyta įvai
rių įvairiausi namie dirbti 
valgiai, pradedant nuo van- 

zdens ir druskos iki skaniau
siam kepsniui' ii’ tt.

Taigi Dr-ja “Apšvieta” 
širdingiausiai kviečia ne 
vieną, ne kelias, bet visas, 
visas be skirtumo Chicagos 
ir jos aplinkinių lietuves 
moteris ir merginas paremti 
šitą taip svarbų ir pralaidų 
sumanymą, tai yra kiekvie
nai prisidėti su kokiais tik 
galima namie dirbtais val
giais. ''-Kuri nenorės, kad 
jos v|$giąi parodoje butų 
suvalgyti, tai dr-ja viską 
su padėką sugražįs.

.čia turime progą visos

dalyvauti viršminėtoj Val
gymų parodoj. Čia tai yra 
puiki proga nors kartų vi
soms sueiti bendran darban, 
paduoti viena kitai rankų, 
dirbti išvien ir parodyti vi
siems, kad ir tarp mus yra 
susipratimas ir vienybė, o 
kur vienybė — ten galybė. 
Taigi, brangios seserįs, im
kimės su tikra energija ir 
pasišventimu prie šito taip 
gražaus sumanymo. Mes 
chicagietės pirmos tarp 
Amerikos moterių lietuvių 
suvienytomis spėkomis pa- 
remkim tikrai gražių ir vi- 

Susekė. Liepojuj pada
ryta daugybė kratų. Su
sekta sacialdemokratų or
ganizacija, rasta pasporti- 
nių blankų, nelegalinės lite
ratūros.

Susižeide. Netoli Austri
jos sostinės Vienos medžio
klėje nuo arklio krizdamas 
ne menkai apsidaužęs Vo
kietijos sosto inpėdinis Fri- 
derikas Vilius. Gulįs lovo
je.

Straikas. Peterburge su- 
straikavo 600 audėjų -ir in- 
teikė fabriko administraci
jai visų eilę reikalavimų.

Koki bus durna? Iki 
____  ____  o___ -c __ Irugsėjo 30 d. į rinkimų ant- 

siems*naudingą tą Valgymų [rą stadiją (trečioji stadija
parodų, taip kad kiekvienas 
ilgai ją paminėtų.

Taigi, Mot. Dr-ja “Ap- 
švieta” turi viltį kad jos 
link šio sumanymo atsišau
kimas į jus, brangios sese
rįs, nepasiliks tuščiu girios 
šukavimu, bet sužadins ju
myse norų prisidėti su įvai
riausiais jus dirbtais nami
niais valgiais. Todėl dar 
kartų širdingiausiai kvie
čiame visas be skirtumo da
lyvauti viršminėtoj parodoj 
ir neduoti mus vilčiai ihus 
apgauti. Norinčios daly
vauti Valgymų parodoj, ma
lonėkite del platesnių žinių 
atsišaukti iki 26 d. lapkri
čio asmeniškai, ar per laiš
ką prie bile kurios iš ren
gėjų (kur ir kaip kuriai iš 
jus paraukiau) žemiau nu
rodytais adresais:

K. Katkevičienė, 2310 S. 
Leavitt st.,

_F. VaišViliutė, 1036 W. 
79th st.,

M. A. Dunduliutė, 3202 S. 
Halsted st. s

P. S. Kitų laikraščių 
meldžiame perspauzdinti.

bus gubernijiniai rinkimai) 
išrinkta 2.948 rinkikai, ty. 
maž-daug pusė visų rinkikų 
skaičiaus. Iš 2 tukst, rin
kikų dešiniųjų yra 962, ka
detų 192, o kairiųjų tik 121. 
Galima iš to spręsti, koki 
bus pati durna:

Išleista iš kalėjimo. Iš 
Oxfordo, Anglijoje, kalėji
mo išleista/dar viena šufra- 
gistė, Helena Crąggs, kuri 
ėmus aštriai badauti.

Karalius susirgęs. Ispa
nijos karalius tomis dieno
mis peršalęs ir susirgęs gri
pu; nematoma jokio pavo
jaus.

Už špilkas. Australijos 
mieste Sidne/. už ilgų špil
kų prie skrybėlių nešiojimų 
viena diena nubausta ,pini
ginėmis pabaidomis 60 mo
terių. Negelbsti nei protes
tai.

Mirė gydytojas. Tomis 
dienomis Ryme staiga nu
miręs popežiaus gydytojas, 
profesorius dr. Petacei.

Tokių profesorių
studentai beveik
Taip, rugsėjo 23

Irgi susirinko. Kaip jau 
buvo rašyta, Peterburgo 
studentija labai neužganė
dinta paskirtaisiais profeso
riais, 
lekcijas 
nelanko.
d. buvo prof. Grebausko 
pirma lekcija. Atėjo apie 
150 studentų. Prof. Niko
lio vo lekcijos klausė 22 stu
dentai. Panašiai butą ir su 
kitų profesorių lekcijomis.

. Padegė bažnyčią. Būrys 
anarchistų nesenai 
įsiveržęs katalikų
čion vietovėje Wasquehal, 
Belgijoj, anos sienas aplie- 
jęs kerosimi ii’ bažnyčių pa
degęs. Bažnyčia sudegus 
visiškai, o su ana taippat 
daug brangių paveikslų.

nakčia 
bažny-

Einanti Maskvoj laikraš
čiai: “Trudovaja kopeika” 
ir “Utro Rosiji” nubausti 
po 500 rublių.

-

MITU

Čionai perstatoma Wm. Rugh iš Gary, Ind., kuris-leido’ 
nusipjaųti sau koją, kad išgelbėjus nuo mirties mer
gelę Smith, o paskui pats mirė. ...

T’A-• > ■ •••

KAT KAS 

fluK'slnio Obuolio Historija 
(GRAIKŲ MYTOLOGIJOS ŽIUPSNELIS).

Lietuvių kalbon išguldė
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K.

(Tąsa).
apleisti. Akimirkoj vos jie tik suuodė vandenines 
lelijAs, daugiau jau niekados nenorėjo matyti savo 
namelių ir gimtinės žemės, arba išgirsti nuo savo 
draugų kokias nors žinias. Jie daugiau nieko ne
pageidavo, kaip tik valgyti vandenines lelijas, pas
kui truputį pasivaikščiojus ilsėties, o po atsilsiui 
išnaujo griebties už tų pačių žolių.

Pasiųstų trijų žmonių Ulysses negalėdamas il
gai pargrįžimo sulaukti, privalėjo pats eiti ir persi
tikrinti, kas su anais atsitiko. Ir jisai juos atrado 
bevalgancius vandens lelijas be jokio rūpesčio. 
Jiems net nerūpėjo nei sėbrai, likusieji ant laivų. 
Jie labai geidė pasilikti ant vietos, melsdami Ulys
ses’o; kad jiems tai leistų. Bet jisai neleido. Tik 
liepė staiga grįžti be'jokio išsiteisinimo į savo lai
vus. Tam tikslui jis jiems lynomis drūčiai surišo 
rankas ir kojas, kad nepabėgtų atgalios prie van
deninių lelijų. Ir. laikė juos surištus taip ilgai, kol 
laivai nuo kranto neatsitolino.

Ulysses buvo labai linksmas, kuomet jau buvo 
toli nuo vandeninių lelijų krašto, Jaigu daugiau 
jo žmonių butų gėles valgę, tai butų turėjęs su anais 
daug vargo ir, jaigu visi butų valgę, tai nebūtų ga
lėjęs sugrįžti atgalios į savo Ithaca’os žemę.

XIV. Polyphemus.
Į antrų vietų Ulysses atvyko į Cyclopų žemę. 

Cyclopai buvo milžinai, augšti kaip augščiausias 
medis, drūti, žiaurus ir beširdžiai. - Kiekvienas jų 
turėjo po vienų akį apskričių ir taip didelę, kaip 
bliudas tiesiai viduryj kaktos.

Pradžioje Ulysses nežinojo kas tai per šalis ir 
kas joje gyvena, nes tai buvo nakties laike, kuomet 
jie ton vieton dasigavo. Bet išryto jis pamatė arti 
maža salų ir anapus salos buvo matyti šalis su dau
gybe ’kalvų ir kalnų.

Ulysses paėmęs valtį su dvylika vyrų nusiirk- 
lavd ant sausžemio, apžiūrėtų, ar ten gyvena kokie 
žmonės. Jisai pasiėmė su savim labai gero vyno ir 
skanių valgių, muilydamas, jaigu rasiųs kokių ne
vidonų, tai dėlei užganėdinimo jųjų galėsiųs juos 
pavaišiiiti. ~

Kuomet jie atvyko prie sausžemio, ėmė aridi
ties kalnų' linkon ir tuo jaus priėjo urvų, kuriame 
gyvėno vienas milžinų. Jo vardas buvo Polyphe
mus. jisai gyveno viens sau ir laikė daugybę avių 
ir džių.^’

Graikai įėję apžiurėjo urvą. Jie pamatė dau
gybę avinėlių, oškučių ir keletą gražių sūrių. Žmo
nės meldė Ulysses’o, idant jiems leistų paimti porų 
sūrių ir eiti staiga atgalios prie savo laivų, kadangi 
abejojo, kad koki pikta dvasia neateitų prie jųjų 
arba patsai urvo savininkas ir neužtiktų juos te
nai. -Bet Ulysses neleido jiems eiti atgalios. Jisai 
geidė pamatyti, kas per žmogus urve gyvena.

Tuomet žmonės atsisėdo urve ir ėmė valgyti 
suriųg. Besiartinant vakarui jie išgirdo lauke dun
dėjimą, pagalios pamatė ateinantį milžinų varant 
pirm savęs avis ir ožius. Jis nešėsi didelį glėbį 
malkų kurui, kurį metė ties durimis. Nuo to taigi 
ir paėjo dundėjimo garsas. Graikai iš baimės pa
sislėpė urvo kampuose.

Staiga milžinas uždarė urvų, padėdamas baisų 
akmenį ant durių. Pamatę tai Graikai labai per
sigando, kadangi akmuo buvo nesvietiško didumo 
ir nieks negalėjo jį nustumti nuo durių, apart jo 
paties ir nei jokiuo bfidu pabėgti negalima buvo.

Milžinas palakdino pienu avis ir ožius, palik
damas truputį pieno sau del vakarienės. Paskui 
sukurė ugnį ir staiga apšvietė visas urvo dalis. 
Akimirkoj milžinas pamatė Graikų šešelį ir suriko:

i, i Polyphemus uždaro duris.
i i vt . .
“Kals jus do vieni? Kaip ir iš kur čionai at

vykote?” - -
Uysses atsakė:
“Mes esame Graikai, kurie kariavo su Troya- 

nais. •’ Dabar esame ant pusiaukelio. Sustojome 
čionai melsti pagelbos. :Tu esi pirmas musų pasi
tikimi*. Alės meldžiame tavęs būti draugu musų 
ir atmink, kad Jupiteris nubaudžią tuos, kurie ne
apkenčia pašaliečių.”

; ! {Toliau buąL

DIEVO MUZIKANTAS.

KĄ SAKO DAINOS APIE GIRTUOKLYSTĘ.

Iš senovės dar ir dabar yra užsilikusi tėvų klai
da negera, leisti dukteris, arba stačiai varyte varyti 
nežiūrint ar už gero ar už blogiausio vyro, ar mer
gaitei tinka jis ar ne. By tik išvaryt iš namų, ir 
tiek.

Taip viena duktė rugoja tėvams:
Ką tėveliai padarėt?
Mane jauną išvarėt,
Už to šelmio bernužėlio, 
Kur nekarto nemačiau.

Kur nekarto nemačiau, 
Ir vardelio nežinau.
Jisai geria per dienas 
Ir tamsias nakteles.

arba: Oi tėveliai, varėt už girtuoklio ! '*).■ 
Kam neleidot, kurio aš norėjau? /j 
Lenkėt širdelę kaipo nendrelę, i ;,, 
Kaipo rūtelę vėjo pučiančią... ’

Antra duktė skundžiasi tėvams, kad jos gir
tuoklis vyras baigia visa pragerti:

- • Jau pragėrė namelius
Ir nuo lauko rugelius, 
Jis pragers ir mane jauną 
Ir nuo rankų žiedelius.

Motina pataria dukterei atsiskirti. Bet dūkti? 
sako jau po laiku:

Jau nelaikąs, močiute,
Jau nelaikąs, širdele:
Jau .suėmčm baltom rankom
Ir sumainėm žiedeliais...

Tokias baisenybes, tokius vargus su girtuok
liais vyrais matydamos, jaunos, doros mergelės la
bai bijodavo geriančių bernelių ir su tokiais nevydo- 
nais nenorėdavo pasižint ir susitikti. Taip labai bi
jodamos pakliūti už girtuoklių vyrų mergaitės buvo 
lig tiek išsilavinę, kad jos bernelį girtuoklį pažinda
vo iš budo.

Mes pažįstam girtuoklėlį
Bernelį kiekvieną, '' « '
Katras geria arielkėlę 
Kaip veršelis pieną.
Jie eidami iš karčemos
Kaip jaučiai bauboja, 
Kaip parkrinta ant purvyno 
Veidus malevoja...

Su mergelių nuomonėmis sutinka ir vienas ber
nelis ir tikrą tiesą apie savo nelaimes sako atvirau 
kada jis buvo girtas:

Arielkėle tu prakeikta!
-• Atėmė* man protą 

Ir padarė tikrą kiaulę, 
Dar ir pabalnotą.

Tiesą sako tos naujasnės gadynės dainius. Gal 
nevienas eidamas girtas įkrinta duobėn ir nosį nu- 
balnoja.

Gal nevieną dorą mergelę berneliai nuvilioda
vo į karčemėlę ir ten nugirdydavo... Taip viena 
buvusi nuviliota sako:

Daug mergelių tokių buvo,
Katros gėrė ir pražuvo.
Apverkė ir takus, vainikų netekę.

Ji suvisai atsižada gerti ir alų ir dar smarkia) 
iškeikia:

Tu aluti nelabasai,
Tegu geria prakeiktasai,
Aš daugiau negersiu,
Ir kitoms patarsiu.

Kas alučio atsigersit, 
Už vargelių nusitversit;
Kentėsit vargelį
Per visą, amželį. ■ j

Antra mergelė taipogi, matyt, buvus bernelių’ 
nuvesta karčemėlėn, kuri rauda vainikėlio ir jaunų 
dienelių:

Už vynelio keliškėlį.
Aš pražudžiau vainikėlį.

Už alučio stiklinėlę
Aš pražudžiau jauny stelę.

Eičia kalnais, pakalnėlėm, 
Ar nerasčiau vainikėlio.

Tad doros mergelės saugodavos karčemos, kai
po pragarinės, kitos gal ir koja nebuvo įžengus. 
Štai viena mergelė apie savo dorumą ir tvirtumą, 
dainuoja:

Kad tu, berneli, nelauktum,
Kad mane jaunų apgautum, 
Į karčemėlę nuvestum, 
Žalio vynelio užgertam 
Ir vainikėlį nuimtum.
Man vainikėlį nuimtum, 
Po čebatėlių padėtum.
Po čebatėlių padėtum, 
Į purvynėlį sumintum.

blaivų bernelį visi myli, ir mergelės jo 
Tokiam berneliui išjojant į karų ar

Dorą, 
pasiilgsta, 
vaiskelį mergelės nuliūdę klausia: 

Kam serei žirgelį? 
Kur josi, bernelį? 
Gal į vainelę 
Padėt galvelės?

Vysiu — džiusiu kaip metele, 
Aš be tavęs berneli.

(Toliau bus).
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Burnside, Ill.
Spalių 20 d. lietuvių mu

zikalius draugija “Aidas” j 
atlošė, Calumet svetainėje, < 
komediją “ĮBeriaus vėliaus, ; 
negu niekad”. ;

Paprastai komedijos kuo- , 
ne visada neįstengia užgau
ti gyvųjų publikos širdyse 
stygų; taigi ir minėtoji ko
medija yra taip tik sau “pa
viršutinė”, nors tūli lošėjai 
labai gražiai savo užduotis 
atliko.

E. Algminavičiutė, Gen- 
drutos rolėje, davė žiūrėto
jams smagių įspūdžių, pieš- 
dama svajonėmis gyvenimo 
gražybes. Bet, žiūrint į 
į techniškąją jos lošimo pu
sę, patėmytinas balso silp
numas, arba, geriaus sa
kant, nemokėjimas jį varto- 
toti. F. Bruškaitė, tarnai
tės rolėje, lošė gražiai, bet 
irgi nemokėjo išnaudoti sa
vo balso jėgos, kalbėjo lyg 
nebūtų klausytojų. J. Vai
norienė, kaip visada, lošė 
šauniai. Z. Mileika už
imančiai atlošė senelio rolę. 
K. Valys, dvarininko rolė
je, lošė tinkamai. Jo bal
sas butų geras, geros spal
vos, jaigu jį atsakančiai su
naudotų; tvirtas silabų iš
tarimas kalbą padaryti) aiš
kiai suprantama. P. Bobe
lis, taipgi ir P. Pučkorius 
neblogai atlošė; tik vis ne-' 
mokėta vartoti balsas.

Po perstatymui buvo po
ra monologų. V. Biskipai- 
tis monologavo “Lietuvos 
ponaitis Amerikoj” ir J. 
Vainorienė — “Magdę”. J. 
Sadulienė padeklemavo.

Labiausiai publikos dva
sią sujudino “Aido” choro 
dainelės. Liberas.

Cleveland, O.
Teatralinis Choras spalių 

20 d. parengė vakarą. Bu
vo visokių pasilinksmini
mų: lietuviškų žaidimų ir 
taipgi lenktynės obuolio 
valgyme, su dovana. Pasi
linksminus, buvo prakalbos. 
Kalbėtoju buvo V. A. Grei
čius. Kalbėjo apie muziką; 
ragino jaunuomenę rašytie- 
si prie Teatr. Choro; nuro
dinėjo, kad iš to nevien jie 
patįs, bet ir tauta turės 
naudą, nes kįlant žmonėms, 
keliasi ir tauta; ypač ragi- 

TĮO neleisti veltui laiko — 
griebtiesi mokslo, kaip kas 
įstengia lankyti vakarines 
mokyklas. Vakarinėje mo
kykloje p. Greičius yra mo
kytoju, taigi ir užprašė vi
sus atsilankyti.

Vakaras buvo labai sma
gus ir žmonių buvo pilna 
svetainė.

P-no Greičiaus paragini
mas lietuvių šviesties ir at
nešė naudą. Atsidarius va
karinei mokyklai, mokinių 
prisirinko pilna mokykla. 
Tiek tik nežinia, kaip ilgai 
jie ja naudosis... gal dau
gumas pirm laiko atkąs 
dantį; o tai butų labai gai
la. Sykį pradėjus, reikia 
išturėti iki galui ir šį-tą at
siekti !

P-nas Greičius taipgi ir 
Teatr. Choro yra mokytoju. 
Trumpu laiku jam pasisekė 
sutaisyti didelį chorą ir pra- 
lavinti dainuoti. Mokyto
ju visi pakakinti.

Lapkričio 9 d. S. L. R. K. 
A. 8 kuopa rengia vakarą 
u perstatymu, taigi užkvie

tė ir Teatr. Chorą su daino
mis. Korespondentas.

Hudson, N. Y. i
Spalių 15, 8 vai. ryte, 39 

S. Front st. buste, rasta nu- 
sižudžiusį Joną Jermošką, 
Nusižudymo priežastis ne- * 
žinoma; gal prie to prisi
dėjo girtuoklystė ir su pa
čia nesutikimai, su kuria 
kelias savaites buvo lyg 
persiskyręs. Nusižudė jis 
pas savo pusseserę, M. Ku- 
baitienę. .Ryte 7 vai. atsi
kėlęs paprašė pusseserės 
parnešti citrinų ir degtinės, 
nes turįs šaltį, tai gydysią- 
sis. Kubaitienė, sugrįžusi 
su pirkiniais, rado jį lovo
je jau bemerdintį. Tuojaus 
sušaukė kaimynus. Žino
ma, niekas nenorėjo tikėti, 
kad jam kas galėjo atsitik
ti blogo — manė, kad pagi
rioja. Žmonėms suėjus, 
jis jau buvo be žado ir ne
užilgo mirė. Visi subruzdo 
ieškoti mirties priežasties. 
Rasta, kad persišovęs per 
krutinę, iš muškietos... Pra
nešta jo žmonai ir pašaukta 
daktaras ir policija.

Tokia velionio netikėta 
mirtis sujudino ne vien lie-

■ tuvius, bet ir visus, kurie jį
■ tik žinojo. Jam mirus lie

tuviai neteko vieno žymes
niųjų muši) miestelio veikė
jų. Visokiuose reikaluose 
— ar į teismą, ar pas advo
katą, ar pas daktarą, jis vi
siems širdingai patarnauda
vo. Turbut, mažai tėra lie
tuvių ir lenkų, kuriems jis 
kame nebūtų padėjęs. Sve
timtaučiai jį todėl praminę 
“paliokų karalium”. Di
džiausiu jo silpnumu buvo 
gėrymas — degtinė ir alus, 
kas jį ir privedė prie tokio 
nelaimingo galo.

Velionis paliko pačią ir 
tris vaikučius: Jonuką 12 
m., Pranuką 9 m. ir Vincu
ką 3 m. Amerikoje ir Lie
tuvoje jis turėjo daug bro
lių ir seserų. Savo gyvastį 
buvo apsaugojęs net trijose 
kompanijose ir prigulėjo į 
penkias pašelpines draugi
jas.

Spalių 17, 18-kos karietų 
lydimas, likosi palaidotas 
ant visų tautų kapinių, ku
riose velionis išlaiko buvo 
pasirūpinęs savo kapui vie
tą.

Jis paėjo iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Viduklės pa
rapijos.

Tegul bus lengva jam šios 
šalies žemelė.

Ten buvęs.

nepribuvantiems buvo po 6 
penus pabaudos uždėta.

Kaip pasirodė, dabar 
draugija išde turinti netoli 
300 svarų sterlingų (apie 
pusantro tūkstančio dole
rių). Draugija gyvuoja jau 
kelinti metai ir narių skai
čius vis didinasi, nes įsto
jusieji nei vienas nesigaili 
— visiems dr-ja reikalinga.

Nedėlioj, spalių 6, atsibu
vo parapijos bertaininis.su- 
sirinkimas savame kliube. 
Pirm susirinkimo buvo šo
kiai ir lietuviški žaislai.

Iš susirinkime išduotų 
bertaininių parapijos at
skaitų pasirodė, jog para
pijos išdan inplaukė 100 ir 
51 svarų sterlingų, o išplau
kę 100 ir 30 svarų.

Naujų įnešimi), nebuvo. 
Susirinkimas užsibaigė be 
ginčų, ramiai.

Iš tikrų šaltinių sužino
jau, kad p. K. Pilėnas pa
daręs su “Birutės” leidėju 
Vanagaičiu, Tilžėje, sutar
tį, sulyg kurios “Birutė” 
Anglijos lietuvių reikalams 
svarstyti įves tam tikrą 
skyrių — taigi bus taip 
kant Anglijos lietuvių 
ganu. Tik klausimas, 
toks mažas laikraštėlis 
įstengs atlikti; juk ir Prū
sų lietuvių vietiniams rei
kalams jis nėra perdidelis. 
Nežinia, ar p. Pilėnas prie 
“Birutės” prisidėjo ir pini- 
giškai, ar tik taip sau. Re- 

! dakcijos reikalus Anglijoje 
vesiąs p. Pilėnas.

Beto, prie “Birutės” san- 
darbininkauti prisidėjęs 
dar p. J. Gabrys ir kiti.

Minėtasai p. Pilėno su
manymas yra labai pagirti
nu dalyku. Galijotas.

Waterbury, Conn.
Rugsėjo 29 d. čia buvo 

cicilikų prakalbos. Kalbė
jo L. Pruseika “Laisvės” 
redaktorius. Atvažiavo net 
subatoje, na ir lošė su Wa
terbury’o cicilikais kazyro- 
mis.

Nedėliojo sakė prakalbą, 
bet vis nesisekė — mato
mai, galvoje visą laiką su
kosi kazyros.' Su Water- 
burio cicilikais, matomai, 
jam taip patiko lošti, kad 
čia išbuvo net visą savaitę. 
Dabar šie pastarieji tik di
džiuojasi: sako, niekas ne
moka taip gerai lošti kaip 
Pruseika.

Ištikro, didvyris redakto
rius, nėra ko sakyti.

M. Bakas.

sa-
or-
ar 
tai

Toronto, Ont., Canada.
Nesenai čia susitvėrusi 

“Lietuvos Sūnų” draugija 
žymiai auga narių skaičiu
mi, o taipgi ir naujų gerų 
sumanymų skaičius didi
nasi.

Spalių 19 minėtoji drau
gija turėjo pasilinksminimo 
vakarą; dalis pelno buvo 
skiriama ir draugijos kny
gyno reikalams. Vakaras 
buvo gana smagus ir gra
žus, nes lietuvių susirinko 
didelis skaičius iš vietinio 
ir aplinkinių miestų ir visi 
draugiškai linksminosi iki 
vėlybam laikui. Nebuvo jo
kių nesmagumų, nes nebu
vo nei vieno girto ir vaka
ras praleistas be gėrimų, 
kaip kiltiems žmonėms pri
guli. Nors muzika buvo 
gana ubagiška, atlikta ke
lių žydelių, bet jaunimas 
vis vien smagiai praleido lai
ką. Girdime, kituose mies
tuose lietuviai turi savus 
muzikantus — tai bepigu 
jiems: gali pasidžiaugti tau
tiškais šokiais savo vaka
ruose. Mes gi turime ap
sieiti, kaip tenkama.

Kiek matosi, ir Toronto 
lietuviai vis arčiaus rišasi 
krūvon ir vis didesniais 
žingsniais ima žengti pir
myn, vyties! juos pralenku
sius kituose miestuose vien
genčius. Ačiū kelių narių 
rūpesčiui, “Lietuvos Sūnų” 
draugija sumaniusi inkurti 
lietuviams viešą knygyną. 
Taipgi, kaip girdėties, tuo- 
jaus po Kalėdų žadama pa
rengti antrą lietuvišką va
karą su perstatymu.

Labai smagu matant, jog 
mes gyvuojame.

Liūdnas.

' i 9. r <«•
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geležinkelio bėgių,', Mais lai
bais taisoma perstatymai, 
iatrie pas visus gimdo ne
paprastą žingeidumą. Tų 
“perstatymų” autoriumi 
yra Australijos inžinierius, 
nekoksai Augus, .kuriam 
Australijos valdžia- davus 
savo išradimo išmėginimui 
30.000 svarų sterlingų ir pa
skyrus pagelbon dorus ir są
žiningus žmones. “ Persta
tymas ” yra sekantis: iš vie
no ir antrojo geležinkelio 
galų davus ženklą ima va
žiuoti dvi lokomotivos. Jų 
mechanizmas taip nutaisy
tas, kad noriuts ant jų nėra 
nei vieno žmogaus, taip sa
kant, nei gyvos dusios, tai 
vienok jos paleistos važiuo
ja bėgiais vis didesniu grei
tumu. Kadangi abi loko
motivos vienodai “užsuk
tos”, ar tai “nustatytos”, 
tatai bėgdamos vienodu 
greitumu privalo susidurti 
kelio viduryj, susimušti ir 
subįrėti į drebezgus. Tuo 
tarpu 300 metrų atokume 
kiekviena lokomotiva, pa
jutus turinti priešai save 
antrą lokomotivą, susilaiko 
bėgime ir pagaliau abidvi 
per kokius 50 metrų ato
kiai viena nuo antros susto
ja. Bet dar ne viskas. Jos 
pataisytos tuo budu, kad 
jei mašinistas užsižioplinė- 
tų, pasigertų, arba užmigtų 
— tai tam tikros prietaisos 
mašinistą persergėtų apie 
prisiartinantį pavojų, tai 
yra apie tai, kad ant tų pa
čių bėgių randasi kitas 
traukinis. Ir kuomet nu
važiuos taip atokiai, kad ga
lėtų jau but pavojus, ima 
lokomotivos smarkiai skam
binti, taip kad mašinistą ir 
negyvą gali prižadinti. Ir 
jei mašinistas kartais ir į 
tai neatkreiptų domos, tada 
lokomotivos pačios sustoja.

Išpradžių tos lokomotivos 
buvo vienos leidžiamos, bet 
paskui imta prie anų ka
binti tuščius nuo anglių va
gonus. Pagaliau dabar 
tuos vagonus susėdą Aus
tralijos ir Anglijos valdi
ninkai, žinoma, geležinkelių 
žinovai. Ir dar nei sykis 
nepasitaikė lokomotivoms 
susimušti. Bet “keliaunin
kai” visvien labai bijosi be
važiuodami.
galvoja: 
aparatas 
atliks ir 
muš ?

Nemažiau yra indomu 
dar ir tas, kad tokios loko
motivos, kurios kita prieš 
kitą sustoja, galima iš vie
tos išnaujo sujudinti tiktai 
panaudojus tam tikrą rak
tą, priešingai gi nei viena iš 
anų nei iš vietos nesijudįs, 
norints mašinistai ir kasžin- 
ką darytų.

Mėginimai atsibuna kas
dien pusiaudienyj ir inži
nierius Angus, išradėjas, 
kasdie savo išradimą per
tikrina ir visaip taiso. Jis 
pasakoja, kad ateityj trau
kinių susimušimai visiškai 
išnyksią. Visi tečiau gele
žinkeliai turėsią jam už iš
radimą užmokėti stambius 
pinigus. ' į
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Jie nenoromis 
O jei tuomsyk 

savo užduoties ne- 
lokomotivos susi-

Sugriuvo rūmai. Aledio- 
lane sugriuvę grafo Villar- 
di rūmai, kuomet anuose 
buvę susirinkę daug svečių. 
5 ant vietos užmušta, o visi 
kiti sunkiai sužeista.

Londonas, Anglijoje.
Spalių 5 d. atsibuvo šv. 

Kazimiero Dr-jos bertaini- 
nis susirinkimas Lietuvių 
Kliube. Susirinkimai! veik Į Arti miesto Bristol,^An- 
visi nariai atėjo, nes mat ’ glijoje, ant vieno privatinio

IRT-OMUS IŠRADIMAS.

Susekta suokalbis. Salos 
Kuba sostainėje Havana 
policija susekus suokalb' 
iries konservativų kandida- 
,ą i prezidentus, generolų 

pJenoeala. Daugumas suo
kalbininkų suimta.

Apysakos, Pasakos, Romanai, Novelės.
Amalunga arba tyro duktė. Labai graži apysaka 

apie baltveidžius ir indijonus, kurie Amerikoj 
mušėsi už savo tėvynę. Pusi. 
Ta pati audeklo apdarais 

Antras krikštas, šių laikų 
Br. Vargšas. Labai žingeidi 
jimą šių dienų Rusijoje ir 
Pusi. 83. Kaina .................
Ta pati apdaryta ................

Apsakymėliai. Keturi puikus apsakymėliai 
Surinko ir išvertė Siūlelis. 1) Neišmiegotas Mo- 
tiejienės miegas, 3) Iš senovės Egypto padavi
mų. 4) Ar atsimeni? Chicagoje. Pusi. 75. Kai
na ............................................................................

Aštuonios Istorijos. Visokios rodos. Pamokinimai, 
ir juokai. Mahanoy City, Pa. Pusi. 48............

Apsirikimu komedija. Atsitikimas iš Ame
rikoniško gyvenimo. H. Sienkieviė. Išguldė 
Lapšaus Vaikas. Antra laida. Labai juokingas 
aprašymas apie užsidėjimą vieno Amerikos mies
telio. Pusi. 32. Kaina .....................................

ALLUMA ir kitos pasakos Guy de Maupassant ’o, ver
tė J. Laukis. Telpa šios pasakos: 1. Ali ūma, 2. 
Netikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 4. Du ma
ži kareiviai, 5. Dienynas padūkėlio, 6. Mėnesie
noje, 7. Vaidulys, 8. Užšalusioj padangėj, 9. At
sikirtimas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sūnūs ir 
12. Rožė. Guy de Maupassant yra vienas iš ge
riausių raštininkų pasakų iš žmonių gyvenimo. 
Chicago, Ill. 1908, Pusi. 136..........................

Aliutė duktė kunigaikščio Kerniaus. Puiki api- 
sakaitė iš stabmeldystės laikų Lietuvoje. Pusi. 
24. Tilžėje. Kaina......................................................

Amžiaus galas Pontsko Piloto, kuris buvo su- 
džia Viešpaties Jėzaus Kristaus. Ketvirtas spau
dimas. Bitėnai. 1906. Spauda ir kaštu M. Jan
kaus. Pusi. 16. Kaina..........................................

Andersono pasakos. (Supaveikslėliais). Kny
gutė Pirma. Išguldė P. Nerys. Tilžėje, 1$95. 
Šioje knygelėje telpa 10 puikių pasakėlių garsaus 
raštininko Andersono, kurio pasakos yra jau iš
guldytos į visų civilizuoti; tautų kalbas. Jos tin
ka skaitymui kaip mažiems, taip lygiai ir suau
gusiems. Puslapių 82. Kaina..............................

Akyva Istorija apie kalvį Paškų. Mahanoy City, 
Pa. 1907. Puslapių 61........................................

Anima Vilis. Apysaka Marės Radzevičiūtės. 
Lietuviškai išguldė Jonas Montvila. 1898. She
nandoah, Pa. Yra tai labai puiki apysaka iš 
kovos su likimu vieno nuvykusio Sibyriun jauno 
vaikino. Kaip aplinkybės stūmė jį į nelaimes 
ir kaip jis kovojo su jomis Pusi. 169. Kai
na.................................................................................

Ant nakvynės. Lapelis iš užrašų d-ro Baltušio 
Tilžėje, 1894 m. Puiki apysakaite iš tikro atsiti
kimo. Pusi. 16. Kaina..............................................

Atminimai. Parašė žemaitė. Aprašymas iš tik
ro atsitikimo Lietuvoje ant egzekvijų. Tilžėje, 
1902. Pusi.. 23. Kaina..........................................

Auka Nihilistų. Juokingas aprašymas. Stebu
klas Kūčios Naktį. Mahanoy City, Pa. 1906. 
Smagi pasiskaitymui knygelė perleidimui laiko. 
Pusi. 60. Kaina.....................................................

Akyvos Istorijos, šioje knygelėje telpa 7 la
bai juokingos pasakaitės. Mahanoy City, Pa. 
1901, pusi. 88............................................ .................
Aventino Neregė. Apysaka iš pirmųjų Krikš
čionystės Amžių su paveikslėliais. Išvertė iš 
Lenkiško S. R. Brooklyn, N. Y. Yra tai puikus 
aprašymas iš laikų krikščionių persekiojimo vieš- 
patajant Ryme ciesoriui Neronui. Pusi. 50..........

Amerikiškos Vestuvės. Iš Prancūziško vertė 
A.Adata. Viena iš gražiausių novelių. Rygoje,

1905. m. Pusi. 92 ......................................................
Apuoko Sapnai. Čionai yra rinkinėlis Tšių pa
veikslėlių iš gyvenimo: Laipsniai, Po mirties, 
Kietasprandis. Parašė juos gabus feljetonų rašy
tojas šlibaris. Jo paveikslėliai aštriai siektelė 
visus opiausius gyvenimo apsireiškimus. Vieto
mis reikia verkt, vietomis juoktis. Parašyta la
bai aiškioje kalboj, kad ir mažai mokantis leng
vai skaito. Brooklyn, N. Y. 1908, Pusi. 44......

Auštant. T. T. Ježo apysaka, lieviškai vertė 
Jonas Montvila. Užimanti ir verta perskaitymo 
kiekvienam. Brooklyn, N. Y. 1904 Pusi. 298 ....

Aštuonios Istorijos. Pranuko nelaimes; Audra; 
Kodėl Baltraus neleido į dangų; Bausmė už 
šikštumą; Mažo šiaučiaus didėli reikalai; Se
nelis; Dienos kentėjimo Nantoj; Netobulas 
žmogus. Mahanoy City, Pa. Pusi.61............

Brolis ir Sesuo. Apysaka Parašė Vaikas. La
bai užimanti šių dieni; atsitikimų apysaka, ver
ta perskaityti kiekvienam lietuviui tėvynainiui.

Pusi. 57. Kaina............................................................
Baisi Žudinsta ir Urlikas žmogžudys. Dvi pasakos 

labai gražios. Mahanoy City, Pa. Pusl.44.... .20c.
Bučkis. Rosny ’o apysakaitė.
Labai 
Kaina.

Baltramiejaus Naktis. Istoriška apysaka 
apie krikščionių išskerdimą gugenotų Prancūzijo
je pabaigoje XVIII šimtmečio. Parašė Prosper 
Merimee, vertė Rčk. Brooklyn, N. Y. 1909, Pusi. 
202 .......... ...................................................

Biurokratai. Apysaka iš laiko karės Masko_ 
lijos su Japonija. Parašė Jonas Kmitas. Shen
andoah, Pa. 1907. Pusi. 79 ...................................

Boleslovas 
venimas. 
ne 1907, Pusi.

Bailys. Graži 
Bukite Tobuli.

Chicago, Ill.
Censtakavos
kų švedų karės, iš H. Sienkievičiaus apysakos 
“Tvanas” perdirbo S. J. Vertė Adol. Vėgėlė, 
Vilniuje 1908, Pusi. 139 ........................................... 30c.

Dvarinė Pana. Dvi puikios Istorijos. Mahanoy
City, Pa. Pusi. 61.....................................................20c.

Devynios Istorijos. Taipgi visokios rodos, pamo
kinimai ir juokai ir t. t. Mahanoy City, Pa. 
Pusi. 123 .................................................................30c.

Dvi Istorijos: Valiukas iš girios ir Ant Nemu
no antgrabis be parašo. Mahanoy City, Pa.

1908 ...........................................................  20c.
Dvi Pasakos apie Sakiną Nedorą žydą ir Du 

draugai. Mahanoy City, Pa. Pusi. 136...........   .35c.
Dvi Pasakos apie Karalaitę Magelioną ir Petrą 
Kareivį; Nušauto atsiminimai. Mahanoy City 
Pa. Pusi. 60 ................................................. ,............20c.

Dvi Pasakos apie Ali-Baba ir 40 žmogžudžių 
ir Nužudintas per vergę. Mahanoy City, Pa.
1902. Pusi. 45 . .............. 15c.

Dvi Pasakos apie Velnišką Malūną ir Ant kalno 
Viedniaus. Mahanoy City, Pa. Pusi. 45.......20c.

Dvi Istorijos ape Neužmokamą žiedą ir Drūtą
Alksnį. Mahanoy City Pa. Pusi 62...................... 20c.

Dvi Istrijos apie Antaną Kareivį ir Urvą žmog
žudžio. Mahanoy City, Pa. Pusi. 62.................. 20c.

Dvi Istorijos apie Aniolą Dievo ir Seną Klas
teriu. Mahanoy City, Pa. Pusi. 47...................... 20c_

91 25c
50c
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16
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24

25

27

28

29
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31

35

36

38

39

40

41

42

44

45

46

47

apysaka. Parašė 
apysaka apie padė- 
buvusia revoliuciją.

25c.
50c.

20c.

15c

15c.

35C.

10c

5c.

20c.

20c

75c.

5c.

5c.

15c.

20c

50c

20c.

15c.

75c.

30c.

15c.

Shenandoah, Pa. 
užimantis juokingas aprašymas. Pusi. 16.

5c.

75c.

20c.
arba tolymesnis Genavaitės gy- 

Morališkas vaizdelis žmonėms. Kau-
86 ......................................................

pasakaitė........................................
Gražus pamokinantis skaitymas.
1909. Pusl.42......................................25e.

Apgynimas. Apysaka iš lai-

20c.
10c.

48 Dvi Istorijos apie Joną ir Aleną ir Pavojinga
klaida. Mahanoy City, Pa. Pusi. 45...................... 15c.

49 Dvi Pasakos apie Valdimierą ir Bedalį.M ahanoy
City, Pa. Pusi 44.....................................................20c,

50 Devynios Istorijos: Kas yra Kristus? Prieš tei
sybę nekalbėk; Senas žmogus pavojuje; Na
mų sūdąs; Kvailas tikėjimas; Karalius čigo
nų; Iš 1795 metų; Nedoras Ponas ir Girtavi
mas. Mahanoy City, Pa. Pusl.61..........................30c,

51 Duonos ieškotojai. Apysaka Henriko Sien-
kevičiaus. Lietuviškai išguldė V. Stagaras. She
nandoah, Pa. 1897. m. Puiki apysaka apie vieną 
lietuvišką šeimynėlę, atvykusią Amerikon sau 
laimės ieškoti ir vargus, kurie čia juos patikę. 
Užimantis ir pamokinantis aprašymas. Pusi. 82. 
Kaina.............................................................................. 35c.

52 Devoniškių Kryžius. Puikus aprašymas apie
kryžių, stovintį Dėvoniškių kaime, Suvalkų gub. 
Shenandoah, Pa. Pusi. 39. Kaina............................. 10c.

54 Duktė Marių. D. T B. Mahanoy City, Pa. 1910
Labai užimanti apysaka. Pusi. 63........................  25o

55 Dievo žmogus. Apysaka iš darbininkų gyve
nimo. Pagal M. R-s. Parašė G—žis. Boston, Mass.
pusi. 64 ........................................................................ 15a

56 Dvi Puikios Apysakos: Bausmė Dievo ir Ale_
nutė. Boston, Mass., 1905, Pusi. 36 ........................ 5c.

57 Dievaitis, šių laikų apysaka M. Radzevičaitės,
pagarsėjusios raštininkės. Lietuvių kalbon iš
vertė K. Puida. Šiauliuose 1908, Pusi. 308........... 85c.

59 Dėl Tėvynės. Paraše Šatrijos Ragana. Vaizde
lis paimtas iš Lietuvos žmonių gyvenimo. Kau

ne 1907, Pusi. 35 ...................................................... 25c.
60 Eustakijušas. Istorija iš pirmutinių amžių

krikščionybės. Versta iš lenkiško, Shenandoah, 
Pa. 1910, Pusi. 128 ................................................ 25c.

61 Erškėčių Vainikas. Parašė Jaunutis Vienuo
lis (Juozapas Garbačauskia). Turinys yra tokis: 
1) Prakalbos vieton. 2) Tautos širdis. 3) Pažin- 
kim patįs save. 4) Dvi maldi. 5) Kur musų tau
tybės dvasia? 6) Laisvės Perėtojas. 7) Nauja 
Babilonija. 8) žmogystė ir Viršžmogystė. 9) Ge
ras karalius ir 10) Ko aš geidžiu? Krokavoje
1908. Pusi 84............................................................ 50c,

62 Emigracija. Iš darbininkų gyvenimo paveiks
lėlis: Parašė J. Sliuburis. Brooklyn. N. Y. Pusi.
47 ............................................................................... 15c.

63 Finai ir jų gyvenimas. Viensėdis ir pirmu
tinė šalna. Dvi daili apysakėli. Vilniuje 1893 
Pusi. 38. Kaina .......................................................... 15c.

64 Gailutis Mielaširdingas kunigaikštis. Paraše D.
T. B. Mahanoy City, Pa. Pusi 62...................... 15a-

65 Gulivero Kelionės. I nežinomas’ šalis. Ver
tė P. žemutis. Yra tai labai puikus ir juokingas 
aprašymas apie atsitikimus keliaujant po išsvajo
tas šalis. Užimanti ir podraug pamokinanti kny
ga. Su paveikslėliais. Pusi. 98. Kaina .................. 40c.
Apdaryta ................................................................... 55c.

66 Gyvenimo Mokykla. Parašė Orison Svett-
Marden. Lietuviškon kalbon išvertė K. žegota. 
užrašai pagarsėjusių žmonių. Labai naudinga 
knyga. Didelo formato. Chicago, Ill. 1907, Pusi.
235 ............................................................................... $1.2h
Apdaryta ...................................................................  *1.50

67 Gyvenimas Genovaitės. Pamokinanti ir labai su
judinanti apysaka išsenovėslaikų. Antra laida. 
Plymouth, Pa. 1906, pusi. 225. Kaina............. 50c

68 Girininkas Pašakarnis Begėdis Jonas. Pasa
kojimai. Parašė V. K. Račkauckas Scranton, 
Pa. 1911. Pusi. 42 ..................................   25*.

70 Iš Gyvenimo. Lašai iš visokių kalbų. Čia telpa 
sekančios apysakėles: Surato kavinyčia, Prie
šas, Judošiaus paskutinė naktis, Karė, Gatves 
vaikai, Gyvatė, Krėvos pylis Tilžėje 1904.
Pusi. 30 .................................................................... 10<k

72 Gyvenimo džiaugsmai. Parašyti 20tyje
skirsnių. Pagal Sera Džoną Leboka. Sutaisė P.

N. Tilžėje 1902, Pusi. 68 ........................................ 25c.
73 Gražus Pamokinimai. Sidabro stiklinė, 2.

Anūke, 3. ĮkirusPetrlukas. IšledoGiedris. Bitė
nuose, 1894, Pusi. 36 ................................................  10c.

74 Gyvenimas Stepo Raudnosio ir kiti naudingi
skaitymai (ketvirta dalis “šiaulėniškio Sene
lio”). Juokinga pasaka su 16 paveikslėlių. 
Tilžėje 1894, Pusi. 52 .............................................. 15c.

75 Gyvenimo Gabalėliai. Parašė K. Stiklelis.
Turinys: 1. prakalbos vietoje, 2. Saulutė teka, 
3. Pavasario stebuklai, 4. Vasaros rytas, 5. Pie
menėlis, 6. Senelis, 7. Jomarkas, 8. Antanukas, 
9, Vienturtis, 10, Skaitymas, 11, Dienos, 12, Iš 
dienų bėgio, 13. Laukas. Gražus gabalėliai, ver
ta perskaityti Chicago, Ill. 1908. pusi 50.............. 15c

76 Grabnyčių žvakė. Flamandų tautiška pasaka
Verte J. B. Tilžėje 1901 Pusi. 31 ......................... 10c.

78 Gyvenimo Vaizdeliai. Susidedanti iš devy-
. nių sekančių gražiu pasakaičių: Atsisveikinimas, 

Vagis, Kas kai tas,Gatvės vaikai, Paparčio žiedas, 
Miško sargas, Signalas, Keleivis, Buvo esybė,. 
Chicago, 111. 1902. Pusi. 99...........................15c.

79 Graži Dovanelė Lietuvos Artojams.Graži knygutė
Aukauja broliams Lietuviams Musė. Plymouth,

Chicago, UI.................................................................. 10c-
80 Humoras ir Satyra. Labai linksma knyga,

kurioje aprašoma senovės ir šios gadynės juo
kai, juokingi prietikiai, meiliški atsitikimai, 

linksmos patarlės ir tt. Chicago, “Katalikas” 
1910, pusi. 159.. ....................................................... 50<
Drūtuose apdaruose ................................................ 75a

86 Idėja ant mėšlyno. Apysaka musų dienų,
Aukauja broliams Lietuviams Musė. Plymouth, 
Pa. 1900. Labai graži apysakaitė iš laikų tau
tiško lietuvių atgijimo. Pusi. 56. Kaina............ 10c

87 Istorija apie Genovaitę. Išguldė Laurinas
Ivinskis. Ryga. Labai gražus ir graudingas ap
rašymas apie Genovaitės vargus, rūpesčius ir ste
buklingą Dievo surėdymą, kaip Jis geriems už
moka geru, o blogiems piktu. ši knyga verta 
Kiekvienam perskaityti. Pusi. 152. Kaina, tik
tai ............................................................................... 20c

88 Istorija apie gražią Katriuką ir jos vi
sokius atsitikimus. Antra laida. Plymouth, Ta. 
1901 m. Yra tai labai graži ir užimanti apysa
kėlė. Pusi. 32. Kaina ................................................ lOo

89 Istorij . apie graz, Mageliona Dukt -į
Karaliaus iš Neapolio ir apio Petrą Kareivį Orą- 
pą. Visokie atsitikimai, nuliūdimai ir linksmy
bės, laimės su atmainomis beskurstant ant šio 
svieto. Tilžėje, 1907. Labai gražus aprašy

mas. Pusi. 48. Kaina ............................................ 15c
89a Istorija Septynių Mokytojų. Išleidimas 

Trečias. Plymouth, Pa. 1904 m. Labai puikus a- 
prašymai apie išguldymus įvairių nuotikių septy
nių galvočių mokintojų. Labai užimantis ir pa
mokinantis skaitymas. Pusi. 158. Kaina .... 50o

90 Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Vel
nių. Surinko Dr. J. Basanavičius. Chicago, 
Ill. 1903. šioje knygoje surinkta daugybė įvai
rių gražių pasakų iš senovės liaudies padavimo; 
apie rojų, dangų, čysčių, peklą; apie giltinę, ma
rą, cholerą; apie dvasias (dūšias), velnius, vaidi- 
masi ir t. t. Pasakos užrašyta tokioje kalbėjo ko
kioje buvo girdėtos; Pane vėžy j — pagal panevė
žiečių tarmę; Šiauliuose — pagal šiauliečių tar
mę; . Suvalkų gubernijoje — Suvalkų tarmes;
Prūsų Lietuvoje — pagal Prūsų lietuvių 'Milinę; 
Džukijoj — pagal dzūkų tarmę ir tt. Labai /nau
dinga knyga tiems, kurie nori žinoti apie, tjęnlų 
padavimus ir jų prietarus. Pusi. 470. Kaina .... $1.50
Ta pati apdaryta ..........................................:!.... $2.00

JONAS M. TANANEVICZE, 
3249-53 So. Morgan St., Chicago, Ill.
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LAPKRITYS, 1912 m.
7 K. Florehcijaus v.
8 P. Severo.
9 S. Teodoro.

10 X. 24 sav. po Sekm. Andriejaus.
11 P. Martyno vysk
12 U. Martyno pop.
13 S. Didako išp.

čiai pamini apie nesenai 
Kaune mirusį a. a. Anuprą 
Vaitkevičių. Kun. J. T. 
(Tumas) “Viltyj” apie na- 
bašninką sekančiai rašo:

“Augintinis b. Žemaičių 
seminarijos rektoriaus ir 
dailių religijinių lietuviškų 
knygelių rašytojo a. a. Je
ronimo Račkausko; kilęs iš 
nepaprastai ramaus budo 
žmonių giminės, —• a. a. 
Anupras buvo pasirinkęs 
kunigo pareigas. Išėjęs 
Kauno seminariją, jau bai
gė Peterburgo akademiją. 
Ir kada visi tikėjosi jį vei
kiai sulauksią kunigu, ga
vęs teologijos kandidato 
laipsnį, nusivilko jupą, ve
dė žmoną ir Įstojo (ar tuo
jau, nežinau) į Verkų dva
ro administraciją.

Dvarui perėjus netikėtai 
į kitas, bet ir visai “kito
kias” rankas, a. a. Anup
ras pasišalino, bet kito už
siėmimo nebeieškojo, kaip 
tik prie kokio-nors lietuvių 
darbo. Ilgai kantriai lau
kęs, betgi įstojo į šv. Ka
zimiero draugijos adminis
traciją ir ėmė dalyvauti 
veik visų Kauno lietuvių 
draugijų gyvenime, kaipo 
jų valdybų narys. Niekur 
neprasikišdamas, kaip visa
dos, ramus, tylus, a. a. 
Anupras vežė betgi sunkų
jį vežimą. Jo vieta kau
niečiams nelengva bus už
imti: žmonių visur yra, tik 
kantrių darbininkų visur 
maža. Pasiturėdamas a. a. 
Vaitkevičius nesigailėjo pi
nigų nei vienam naudingam 
lietuvių sumanymui. Te
turėjo, rodos, vienat-vieną 
silpnybę — bibliomaniją. 
Sako, jisai prenumeravęs 
griežtai visus lietuvių laik
raščius ir kuorupestingiau- 
sia rinkęs visus jų nume
rius. Taigi ir a. a. V.- 
“ silpnybe” mes pasinaudo
sime”.

Apie skelbimosi laikraš
čiuose.

Šiuomi sykiu tenka 
mums paskui svetimtaučių 
laikraščius šis-tas patemyti 
apie lietuvius krautuvinin
kus ir pirklius, nenorinčius 
skelbties lietuviškuose laik
raščiuose. Musų krautuvi
ninkams rodosi, kad jei kas 
turi pas juos ateiti, tai atei
siąs ir be apskelbimo, o pi
nigai, išmokami už apskel
bimus, paliksią kišenių j e.

Toksai sanprotavimas at
velka labai liūdnas pasek
mes, nes nesiskelbiantis 
krautuvininkas netik pat
sai nuo savęs atvaiko kli
entus (kostumerius), bet 
dar nemoka apsieiti ir su 
tais pačiais, katrie be ap
skelbimų jo krautuvę lan
ko ir tuo budu juos laips
niškai padaro, taip sakant, 
atšalėliais.

Pavyzdin, krautuvė, kuri 
yra skelbiama, suteikia kli
entui tai, ko jis nori ir tuo 
laiku, kada jis nori, nes 
krautuvininkas apsiskelb
damas tikrai žino, kas jojo 
krautuvėje randasi, o ko nė
ra. Neskelbiamose krau^/ė- 
se tankiausiai nesiranda par
duoti tokio daikto, kokio 
klientas pareikalauja.

“Mes visuomet tuos daik
tus laikome — pasako par
davėjas — bet dabar yra 
jau išsibaigę”.

Panaši historija neatsi
tiks skelbiamo j krautuvėj, 
kadangi šios savininkas yra 
išmokęs taupyti klientų lai
ką, parsigabena tiktai nau
jausius daiktus, kokie ga
li but greitai išparduodami 
ir juos visuomet laiko po 
ranka.

Apsiskelbiantis krautuvi
ninkas skaitosi populeriš- 
kas žmogus, nes publikai 
suteikia tai, ko ji nori- ir 
kada nori.

Apsiskelbiantis krautuvi
ninkas savo klientams pra
neša, kas pas ji krautuvėje 
veikiasi. Toksai krautuvi
ninkas žino gerai, kad jei 
klientas jo krautuvę aplan
kys, padarys tai visupirmu 
todėl, kad gavus pirkti Spe
ciales prekes, kokios laik
raštyj buvo skelbiamos.

Krautuvininkas žino ge
rai, kad jei jis savo priža
dėjimų, paminėtų apskelbi
me, neišpildys, žmonės jam 
toliau nenorės užsitikėti, 
tatai jisai apskelbimu sten
giasi dar labiau ingyti žmo
nių užsitikėjimą ir skaitosi 
geru krautuvininku.

Jei matome kokios nors 
krautuvės apskelbimą laik
raštyj, tai gerai žinome, 
kad tenai reikalai yra iš
mintingai vedami.

Svetimtaučiai krautuvi
ninkai ir pirkliai labai ge
rai supranta apskelbimų 
reikšmę, todėl jie padaro 
milijonus.

Ar-gi nevertėtų ir lietu
viams krautuvininkams 
sekti s^imtaučius ?

I1 *♦ *
A. a. Anupras Vaitkevičius.

Lietuvos laikraštija pla

A. a. Vaitkevičius palai
dotas Kaune rugsėjo 28 d. 
š. m. Prakalbą ant kapi
nių turėjęs šv. Kazimiero 
dr-jos pirmininkas ir 
“Draugijos” redaktorius 
kun. A. Dambrauskas.

Amžina jam atsilsis!
* 

* *
Areštuota, bet ne Micke

vičius.
Pereito “Kataliko” nu- 

meryj šioj vietoj paskui 
“Darbiniu. Viltį” paminė
jome, kad St. Clair, Pa. 
areštuotas nekoksai “kuni
gas” Mickevičius. Bet pa
skiau “Darbininkų Viltyj” 
pranešta, kad užuot Micke
vičiaus areštuota ex-kuni- 
gas Dyša. Apie tai rašo 
pats exkun. Dyša, kad jis 
buk Mickevičiaus buvęs pa
siųstas į St. Clair organi
zuoti tarp lietuvių neprigul- 
mingą parapiją. - Jis ten 
atlaikęs pamaldas, susiko- 
lektavęs kelis dolerius ir 
viename saliune “truputį 
išsimėtęs” (exkun. D. žo
džiai). Paskui tan saliu- 
nan atėję du airiu kunigu, 
parsivedusiu pas save ir 
areštavusiu...

Exkun. Stanislovas Dyša 
yra buvęs kitados tikrasis 
kunigas Kauno vyskupijo
je, bet ten vyskupo suspen
duotas atkeliavęs į Ameri
ką ir užsidėjęs su kokiuo 
tai Mickevičium ir kitais 
atskalūnais.

Matyt, exkun. Dyša ne
paprastas žmogus, jei pats 
viešai sakosi, kad buvęs 
“truputį išsimėtęs”.

#

galiūnas ir “nikeliniai*’ 
teatrėliai.

Nekuriems visuomenės 
veikėjams jau senai teko 
patemyti, kad ten, kur esa
ma daug teatrėlių su kru
tančiais paveikslais (mov
ing pictures), salunui žy
miai puolanti, nes tie visi 
žmonės, kurie laisvus vaka
rus praleizdavo saliunuose 
del vienuolybės išvengimo, 
mielai lanko minėtus pi
gius teatrėlius. To tvirti
nimo pavyzdžiu gali būti 
pavietas Schuylkill Penn- 
sylvanijoje, kur šiemet šiais 
laikais nei vienas žmogus 
neatnaujinęs saliuno užlai
kymui leidimo.

Pavieto vyresnybė nu- 
sprendžius ištirti to prie
žastį ir greitai susekta, kad 
minėtame paviete saliunin- 
kai buvę priversti bankru- 
tyti prisiveisus daugybei te
atrėlių.

Iš to pasirodo, kad jei 
tam tikros vyresnybės pa
sirūpintų krutančius pa
veikslus padaryti morales
niais ir pamokinančiais, ra
si, greitai visur imtų nykti 
saliunai, o su anais ir gir
tuokly bė.

*
Inicialu ir referendumo 

Įstatymų panaudojimas.
Pirm kelių savaičių Ohio 

valstijoj gyventojai abel- 
nu balsavimu priėmė inici
atyvos ir referendumo Įsta
tymus. Dabar Clevelande 
pirmusyk tais įstatymais 
pasinaudota. Būtent le- 
gislaturon įnešta peticija 
su reikalavimu, kad legis- 
latura nuspręstų ir paleis
tų gyventojams perbalsuo- 
ti sumanymą, kad valstijos 
kalinių pačios ir vaikai bu
tų užlaikomi tų pačių kali
nių uždarbiais. Po petici
ja pasirašęs prokuratorius 
J. A. Cline iš pavieto 
Cuyahoga.

Cline jau kelinti metai 
yra agitavęs užgirti Įstaty
mus sulyg kalinių pačių ir 
vaikų užlaikymo, kadangi 
už vyrų prasikaltimus ne
reikalingai priverstos kęsti 
skurdą likusios pačios su 
vaikais.

Dabar taip turės būti, 
kaip nuspręs patįs gyvento
jai abelnu balsavimu.

Iniciatyvos ir referendu
mo įstatymai reikalinga 
Įvesti visose valstijose.

& ♦ *
Ankstyvas sniegas.

Iš Skuodo, Telšių pav. 
štai kas rašoma į lietuvių 
laikraščius:

“Rugsėjo 20 dieną pas 
mus pasirodė nepaprastas 
gamtoje atsitikimas, kokio 
dar nei seniausi žmonės ne
pamena, mat, iškrito snie
go tiek, kad visur apdengė 
žemę apie 12 colių gilumo 
(apie vieną pėdą) ir tru
putį pašalo, sniegas užkri
tęs ant medžių, dar visur 
su lapais tebesančių, dau
geliui nulaužė šakas nuo 
pat viršūnės, ypač vaisinių. 
Tokio sniego taip anksti, 
kaip senuoliai pasakoja, 
musų krašte dar nėra bu
vę; ūkininkams kuone visur 
apsnigo nekastas bulves ir 
daržoves, blėdies didumą 
kas gali apskaityti”.

Panašiai rašoma iš Už
venčio ir iš kitur. Lietu
viai pramato sunkiuosius 
laikus prisiartinant.

* 
* *

Paskui Pruseiką sekioją... 
detektyvai.

“Laisvės” rašytojai nors 
patįs moka šauniai pasigir

ti ir išsi^kįemuoti, jei kas 
kitas to nepadaro. Štai iš 
Bayonne^ N. J. “Laisvės” 
“pranešta”, kad tenai spa
lių 21 dĮeną apsilankęs su 
prakalba^ “Laisvės” redak
torius LJf jP^useika. Kaip 
tik Prus ęįka, ėmęs kritikuo
ti Roosevelto ir Tafto po
litiką, tuoj svetainėn int- 
ėjęs poliemonas su dviem 
detektyvais net iš Jersey 
City. Ištempę ausis klau
sėsi kalbos, regis, norėda
mi prikibti...

Ir ne dyvai, kad paskui 
tokį “didvyrį” sekioja ka
pitalo bernai — detektyvai.

Panašaus humoro nei 
Jurgis Baronas savo “laik
raščiuose” nėra parašęs.

** *
Dar apie Bagočių.

“Laisvėje” apie Bagočių 
štai dar ką skaitome:

“Bagočiaus įskundimas 
valdžiai S. L. A. padarė su
bruzdimą ir tarp Chicagos 
socialistų. Štai L. S. S. 37 
kuopa vienbalsiai nutarė 
įnešti Pildomajam Komite
tui reikalavimą, kad Bago- 
čius butų prašalintas iš Są
jungos. Manoma, kad tą 
patį darys ir kitos kuopos;

“Literatūros Kom. na
riai, Ilgaudas su Strazdu, 
pranešė Pild. Kom., kad jie 
atsisako spręsti kokiam- 
nors reikale, kolei nebus 
paskirta į Bagočiaus vietą 
kita ypata.

Tai mat ko žmogelis su
silaukia !

** *
Savas saviškio nepažįsta.
“Keleivis” pagaliau su

sivaidijo su “Laisve”. Kiek 
patėmyta, susivaidijo už 
Bagočių, ųžyjo negražius 
darbus, kenkimą Susivieni
jimui Lietuvių Amerikoje. 
“Keleivis”, kaip paprastai, 
Bagočių pagyrė už kenkimą 
lietuvių tautiškai organiza
cijai, bet “Laisvė” Bago
čiaus pasielgimą tiesiog pa
smerkė. Be to, vaidams 
paskui atrasta ir įrankių, 
negražių besikoliojimų.

Išteisybės indomu, kad 
savas saviškio nepažįsta, o 
ypač dar kaiminystėje bū
nant.

ANTRŲ RANKŲ (SEC
OND HAND) MAISTO 
DALYKAI, PARDAVI
NĖJAMI SVETIMŠALIŲ 
APGYVENTOSE MIESTO 

DALYSE.
(Rašo Elias Tobenkin).

(Šis straipsnis atspauz- 
dintas Chicagos dienrašty
je “Tribune”. Kadangi ap
rašymas kliudo ir lietuvius, 
tai lietuviams verta jį per
skaityti).

“Mes naikiname pragy
venimo brangumą. Mais
to dalykai pigus. Mėsa už 
žemiausią kainą ’ ’.

Tokis apgarsinimas gali
ma buvo pastebėti ant tū
los grosėrnės ir bučernės 
lango, viėhojė Chicagos tir
štai apgyventoje apielinkė- 
je. Visa apielinkė buvo 
užgyventa italų, čekų, len
kų, lietuvių ir slovakų. Ar 
jie gali tokį apgarsinimą 
perskaityti ar ne, nežinia, 
bet visi jie toje krautuvėje 
perka. Nes krautuvė viso
je apielinkėje pagarsėjusi 
nepaprastu pigumu.

Tasai lange apgarsinimas 
savo senumu galėjo pergy
venti patį krautuvės savi
ninką. Ir ištiesti jis nieki
na pragyvenimo brangumą. 
Groserio dalykai, mėsa, 

daržovės ir kenuoti (bloki
nėse) valgiai ten parduoda
ma 15 iki 25 centų pigiau, 
kaip kur-nors krautuvėje 
šalimais tos ypatingos apie- 
linkės.

Krautuvės savininkas, 
suprantama, nepaneša jo
kių nuostolių pragyvenimo 
brangumo naikinimu. At
bulai; jis diena iš dienos 
turtėja. Jis yra teisingu 
žmogumi, nes jis visus tuos 
maisto produktus perka ir 
už juos užmoka. Kaip, to
dėl, jis gali visokius valgio 
dalykus pardavinėti nuo 15 
iki 25 centų pigiau, kaip ki
tas koks paprastas krautu
vininkas, gyvenantis pa
prastoje amerikėnų apielin
kėje, ir neprieina trumpa
me lalike galo? Atsakymas: 
Parduodamas “antrų ran
kų” maistą.

Chicagoje kasdien tūks
tančių dolerių vertės su
vartojama “antrų rankų” 
mėsos, kenuotų maistų ir vi
sokių valgymo dalykų.

Antrų rankų maistų!
Tas išrodys perdėta. Bet 

taip yra. Chicago — dide
lis miestas. Jame yra 
tūkstančiai krautuvių, šim
tai “wholesaleriu” (parda
vėjų tik po daug antsyk), 
didelių ir mažų. Kiekvie
noje tų krautuvių atsiranda 
tam tikras daugis kokio 
nors maisto dalykų, kenuo
tų daržovių arba kenuotų 
žuvų, kurios, taip sakant, 
surūdijo, pražilo besto ve
damos ant lentynos. Žiū
rintis reputacijos pardavė
jas nekuomet neišdrįs par
duoti “ištinusią“ ar surū
dijusią blekinę žirnių ar 
tamėčių, kuri ilgus metus 
buvo pas jį gulėjusi. Bu
tų tai saužudystė parduoti 
atsakančiam pirkėjui skry
nią salmonų arba sardinkų, 
išstovėjusių jo krautuvėje 
trejatą metų. Pirkėjas to
kį pirkinį sugražintų jam 
atgal ir daugiaus pas jį nie
ko nepirktų.

Bet tos ištinusios vaisių 
blekinės ir tos senos sar- 
dinkos neišmetama. Yra 
pirkėjų, kurie tik ir ieško 
tokių prekių. Tokie žmo
nės vadina save aukcionie- 
riais (licitatoriais). Jie 
tokius niekam nevertus 
maisto dalykus pusdykiai 
superka iš visokių “who- 
lesalerių” ir paprastų gro- 
sernių ir paskui, pagarsinę 
licitaciją, parduoda viso
kiems bėdiniausių miesto 
apielinkių krautuvinin
kams (groserninkams).

Aukcionieriai tokių apie
linkių krautuvininkus su
kviečia laiškais, paaiškinda
mi, kad tada ir tada didelė 
valgomų daiktų arba ke
nuotų valgių krautuvė iš
parduodama ant licitacijos 
(išlicituojama). Ištikimas 
krautuvininkas tokius laiš-- 
kus sumeta gurbam Bet 
krautuvininkai, naikinanti 
brangų pragyvenimą, viską 
pigiai parduodanti, tokių 
laiškų tik ir laukia.

Suprantama, licituojami 
kenuoti valgiai savo pavir
šiumi neparodo savo am
žiaus. Jie būva perlėbe- 
liuojami, pertaisomi. Blo
kinių viršus būva pilnai at
naujintas ir išrodo visai 
naujas.

Pigiai parduodamoji mė
sa taipgi prie antrų rankų 
skyriaus priguli.

Net ir geriausiose “who
lesale” krautuvėse kas sa
vaitė susigadina tam tikras 
mėsos daugis. Tūlas mėsos 
daugis taip sakant “pra- 
rugsta”. Nemažai sugen

da neatsakančiai sutaisytų 
kumpių. Taipgi nemažai 
mėsos susensta, nors ji pir- 
miaus buvo gera. Tokia 
mėsa neišmetama. Tokios 
mėsos ieško tam tikrų mies
to apielinkių mėsininkai, 
naikinantieji brangų pragy
venimą. Jie ją superka jų 
paskirtomis kainomis.

“Wholesaleris”, turėda
mas greit gendančios mė
sos, nevisada laukia, kol 
koks aukcionierius pirks, 
bet pats telefonuoja jam ži
nomiems mėsininkams, ku
rie, jis žino, turi tam tikrus 
kostumierius, kuriems tokią 
mėsą lengva parduoti, ir 
taip nuo jos atsikrato. Vi
sokie drebėzgai, visokios 
“nuometos”, yra mėsinin
kui antru šaltiniu, leidžian
čiu parduoti mėsą, ypač 
taip vadinamą “kapotą mė
są” (“čapmyt”, ar “čioką” 
kaip lietuviai sako), už pu
sę tiek, kaip už kapotą mė
są reikalaujama mėsinyčioj, 
kuri negali pasididžiuoti 
kaipo pigiausia apielinkėje.

Yra ir kitokia mėsa, ką 
pigiai parsiduoda. Bet ji 
yra biznio paslaptis. To
kios mėsos menama ne
sant. Tokia mėsa, jaigu ji 
butų gaminama skerdyklo
se (stokjarduose), valdžios 
perdėtinis jos neišleistų iš 
ten. Tam tikri gyvuliai to
dėl pjaunama laukuose, in- 
gabenama Chicagon ir pus
dykiai parduodama mėsi
ninkams, kurie nori pigios 
mėsos. Tokie mėsininkai 
paskui pigiai parduoda 
žmonėms ir uždirba dide
lius pinigus.

“Antrų rankų” randasi 
ir daržovių. Tokios daržo
vės netenka savo vertės, 
kuomet kelyje, bagažiniuo
se vagonuose bevežamos, 
peršyla. Yra “antrų ran
kų” vaisių. Tai pernokę 
vaisiai. Tokių daržovių ir 
vaisių visados yra pilnai 
ant didžiosios rinkos. Krau
tuvininkai abelnai tokių ne
ima. Bet iš bėdinosios 
apielinkės krautuvininkas, 
atpenč, tokių tik ir ieško, 
nes jis juos gali pigiai nu
pirkti ir pigiai parduoti.

Tie “antrų rankų” valgo
mi daiktai, mėsa ir daržo
vės, tarytum, sumažina pra
gyvenimo išlaidas. Bet iš
tikimųjų ne taip yra. Nes 
jie nėra maistu, tik maisto 
pavaduotojais. Jų varto
jimas bėdiniemsiems ne vi
sados yra pražūtingas, bet 
visados kenkia ir brangiai 
atsieina. Jei netikite, pa
klauskite gailiaširdės se
sers (nursės), nuskirtos 
lankymui svetimšaliais ap
gyventose apielinkėse bėdi
nųjų.

Tokių apielinkių gyven
tojai be atvangos serga 
įvairių-įvairiausiais niežu
liais ir skausmais, kuriems 
jie neranda nei vardo. Įeik 
bustan ir paregėsi šeiminin
ką išdriką begulint. Jis 
blogai jaučiasi, pasakys. 
Jam skauda. Dieglys, ar
ba, dar paprasčiau, pilvo 
skaudėjimas jį užpuolęs ir 
negalįs atsistebėti, kaip jis 
atsirado. Pietums jis bu
vo valgęs blekinutę salmo
nų. Žuvis neturėjo “smo- 
ko“, bet tas nieko negali 
kenkti, jis mano. Eina į 
arčiausią aptieką “nuo pil
vo ar dieglio liekarstų”, na 
ir antryt geriaus jaučiasi. 
Už kokių trijų dienų pa
sveiksta. Išliko kelias die
nas iš darbo del ligos ir to- 

Idel pigus maistas daugiau 
lėšavo kaip geriausias-

Jei jis butų nuėjęs pas 
gydytoją, butų atsižinojęs, 
kad užsinuodino ptomainu. 
Blekinė su žuvimis, bebū
dama ilgus metus, viduj su
rūdijo ir maistas pavirto į 
nuodus.

Kaipo patikrinimą dide
lio “antrų rankų” maištų 
vartojimo susigrudusiose 
apielinkėse, matome aptie
ki; languose apgarsinimus 
visokių “pilvo vaistų”, vi
sokių “negromuliojimo, ne
matinio vynų”, prižadančių 
“išvalyti kraują”, užtikri
nančių “panaikinimą nuo 
veido pučkų” ir t. p. Tokie 
vaistai aptiekose geriausiai 
parsiduoda.

Tų apielinkių gailiaširdės 
sesers ir gydytojai jums pa
sakys, kad nevalus kraujas, 
pučkai ir pilvo ligos atsi
randa nuo netikusių, pigių 
maisto dalykų, pasekmė su
mažinimo pragyvenimo iš- 
kaščių, vartojant seną mė
są ir kenuotus valgius, tin
kančius numesti į išmatų 
statinę, ne padėti ant stalo.

Jaigu nekokį laiką pasto
vėsi! siauroje gatvėje, tirš
tai apgyventoje svetimšalių 
apielinkėje, pamatysite 
kaip baisiaakė motina, lai
kydama ant rankų kokių 
trijų-keturių metų kūdikį, 
jau beveik merdantį iš 
skausmų, bėga pas gydyto
ją. Vaikas gavo konvulsi
jas. “Negeras maistas”, 
gydytojas patėmys. Kon
vulsijos yra gana papras
tu atsitikimu bėdinųjų vai
kų tarpe. Jų priežastim 
yra “antrų rankų” mais
tas, jaigu jį kokiuo maistu 
galima pavadinti. Apie tai 
niekas geriaus nežino, kaip 
gydytojai.

“Kodėl jus nepersergsti- 
te žmones, kad jie liautųsi 
valgę tas senas mėsas ir su
gedusius maistus?” pa
klausta gydytojo.

“Persergėjimas jokios 
naudos neatgabens”, jis at
sako. “Negali kas link to 
būti perdaug atydus, kuo
met žinai, kad tavo vyras 
uždirba 8 dolerius savaitė
je, ir tai ne visada. O tas 
yra lygiai tiek, ką aplinki
niai žmonės čia uždirba”.

Kaip galima pamatyti 
vėją.

Paimk kokį nors plokštų, 
nužvilgintą, dviejų ar dau
giaus pėdų metalinį daiktą 
su tiesia briauna; didelis 
rankinis pjūklas, pav., bus 
tam dalykui atsakantis. Pa
rink vėjingą dieną, vis vien 
šaltą ar šiltą, giedrią ar ap
siniaukusią, tik kad nebū
tų murkni arba lietinga — 
kitaip sakant, kad butų 
sausas oras. Tąjį metalinį 
daiktą atkišk plokščiu prieš 
vėją ir truputį palenk, kad 
atsimušęs vėjas galėtų per
čiuožęs paviršiumi tekėti 
viršumi briaunos. Paskui 
atydžiai žiūrėk per viršų 
briaunos į kokį mažą, bet 
aiškų daiktą, o per briauną 
pamatysi vėją — orą tekan
tį, tarytum, vandenį viršum 
tvenkinio.

LITERATINĖ ŽINIA.
P-nas P. Lapelis prašo 

pranešti, kad lietuvių kal- 
bon verčiama latiniškai pa
rašyta 5-kių veiksmų tra^ 
gėdija “Hermenegildas”.

Geras atsakymas.
— Kas do priežastis tų 

skaitlingų persiskyrimų?
— Skaitlingos moterystes 

prašau poniutės.
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APIE KARĄ BALKA
NUOSE.

Tatai sulyg teisybes euro
pine Turkija turėtų but pa
dalinta šitaip: Konstanti
nopolis ir visos pietuose gu
linčios žemės turi tekti iš
imtinai Graikijai; Makedo
nija — Bulgarijai; Senoji 
Serbija — Serbijai; Albani
jos dalis, apgyventa slaviais 
— Černogorijai, gi kita da-

Greita, energiška ir kaip 
ligšiol laimiu ga keturių 
Balkanų viešpatysčių akci
ja prieš turkus, ima labai 
blogai pranašauti Mahome
to paveldėjystei Europoje. 
Tiesa, dar ne labai greitai
tegalima Turkija visiškai 
užslopinti. Nereikia pa
miršti, kad. ligšiol ugnyje 
buvo tiktai nekurios toliau 
iškištos dalis didžiosios tur
kų armijos, kuri šiais lai
kais tik dar mobilizuojama 
ir koncentruojama kur tai 
tarp sostines ir Adrianopo- 
lio. Reikia atsiminti tai, 
kad 1878 metais taippat ke
turios viešpatystės vedė 
bendrų kampanijų prieš 
Turkija — Rusija, Rumuni
ja, Serbija ir Černogorija. O 
tečiau daug reikalauta lai
ko ir aukų, kol pasiekta 
Konstantinopolio murai ir 
pagaliau be nieko sugrįžta 
namo.

Šiandie vienok yra didis 
skirtumas sulyginime su 
karu 1878 metų ir tai ant 
Turkijos nenaudos. Anais 
metais visur mobilizacijos 
buvo labai apsunkinta, taip 
kad kol visos keturios vieš
patystės, o ypač Rusija, su
spėjo su savo armijos mo
bilizacija inpusėti, Turkija, 
būdama namie, jau senai 
buvo pasirengus karau.

O šiandie išrodo taip, kad 
jei Balkanų armijos susi
jungs ir bepertrukio stum- 
sis vis toliau, kai kad dabar 
daro, tikima, trumpu laiku 
pasieks Konstantino]toli ir 

• tai dar pirmiau, kol Turki
ja į ten suspės sutraukti sa
vo armijų iš Mažosios Azi
jos.

Užėmimas Balkanais 
Konstantinopolio ir ištrė
mimas turkų iš Europos 
yra apsagstytas skaitlin
gais pavojais del visos Eu
ropos.

Pergalėtojai teisingai lai
kysis savo, kad jiems butų 
leista naudoties tos perga
lės vaisiais. Kas pralieja 
savo kraujų, ištremdamas 
užpuolikus iš savo šalies, to
kiam juk leidžiama tų šalį 
pasilaikyti sau. 

lis turi apturėti nepriklau
somybę ir sutverti sau at
skiriu karalystę. Visos tos 
viešpatystės drauge priva
lo sudaryti vienų federalę 
viešpatijų,- pav. kaip dabar 
yra Vokietijoje.

Bet klausimas, katra iš 
didžiulių Europos viešpa
tysčių sutiks su tokia Bal
kanuose kombinacija? Su 
tuomi sutiktų Francija, jei 
nebūtų susirišus santarve 
su Rusija. Sutiktų ir An
glija, nes pati, negalėdama 
paimti Konstantinopolio, 
velytų tų miestų matyti 
Balkanų Lygos rankose, ne
gu Rusijos rankose. Bet 
su tuomi nesutiktų nei Ru
sija, nei Austrija, kuri ap- 
reiškus, jogei turinti Bal
kanuose svarbius reikalus, 
kuriuos pasirengus visuo
met ginti. Rusija jau ke
lintas metašimtis sapnuoja 
apie Bosforu ir Dardanelius 
ir iš ten jai pasitraukti su 
savo svajonėmis butų labai 
sunku.

Abidvi tos galingos ir di
delės rivalės išties savo ran
kas, kad pagriebus sveti
mus vaisius ir susipeš tarp 
savęs besidalindamos, pas
kui prie anų kibs kitos vals
tybės, štai ir Europos ka
ras!

Nckuomet dar taip vadi
namas rytinis klausimas ne
buvo opus . kaip šiandie. 
Jau labai bloga buvo, kuo
met 1879 m. Rusija su Bal
kanų armija buvo pasiekus 
Konstantinopolio sienas. 
Tuomet visuotinas Europos 
karas kabojo kaip ant siū
lo. Bet tada Anglijai pasi
sekė Rusijų įbauginti ir 
priversti traukties atgal. 
Rusijai už tų nuolaiduma 
užmokėta menku žemės 
sklypu Azijoje, Austrija be 
karo pasisavino Bosnija ir 
Gercogovinų, Anglija pasi
ėmus salų Kiprų, o metais

Naujas didis karo laivas “New York” pereitoj savaitėj įleistas New Yorkopomc^rV* Taigi koks gali 
dokuose vandenin.

vėliaus paėmė sau Egiptu 
o Franci j a su Vokietija, 
dar nepasveikusios nuc 
1871 metų karo, negavo nie
ko ir turėjo ramiai užsilai
kyti.

Šiandie invyko daug at
mainų. Šiandie Anglija jau 
nebaidys Rusijos, nes pati 
bijosi Vokietijos.

Francija šiandie yra tur
tinga, galinga ir tobulai pa
sirengus. Vokietija pasi
rengus kibti už Anglijos ir 
Franci jos, o su Austrijos 
pagelba taippat ir už Ru
sijos. Austrija šiandie 
taippat tvirta ir reikalauja 
savo valstybę pratęsti kur į 
jūrės pakraščius, būtent į 
Salonikus, arba į Odesų.

Be to nūdien visos tau
tos yra nutįsusios ir nu
alintos taip vadinama gink
luota sandora, kuri tautoms 
atsieina dar brangiau nei 
karas ir ne viena jau senai 
mušto: geriau butų tuojaus 
išsimalti ir paskui išsigin- 
kluoti, negu be pabaigos 
tame militarizine puti, visus 
turtus ant jo aukuro krau
ti.

Nėra abejonės, kad Bal
kanų viešpatystės šian ka- 
ran pastūmėjo Rusija. Kuo
met šiek-tiek kelias bus 
praskintas lig Konstantino
poliui, ir ji pati ant turkų 
pulsis. Gi Austrija taip
pat pasirengus ir nesnau
džia.

Netolima ateitis labai in- 
domi. Europų laukia ga
lutinas krizis.

NAUJŲ ŽVAIGŽDŽIŲ 
ATSIRADIMAS.

Kaskartas ant dangaus 
lapo tenka patėmyti vis 
naujas žvaigždes. Senovės 
laikais tokie atsitikimai 
tarp žemės gyventojų pa
gimdydavo didžiausius nuo- 
gandus. Šiandie pasaulio 
gyventojai mažai atkreipia 
domos į naujai atsiradusias 
padangėse žvaigždes, apie 
pastarąsias rūpinasi tik vie
ni astronomai. Nežiūrint 
to vienok naujos žvaigždės 
atsiradimas tokioj vietoj, 
kurioj pirmiau jokio dan
gaus kūno nebuvo matoma,

KATALIKAS

reiškia kokių-nors baisių 
catostrofą/ ihilžiniškų švie
ti; gaisrų, feirife veikia mi- 
i j onus mylių tolumoj nuo 
musų žemės, bet geriau sa
kant, jau savo darbų atlikęs 
pirm kelių1 šimtų, o net 
tūkstančių metų. Panašus 
naujų žvaigždžių apsireiš
kimai buvo pastebiami
pirm kelių mėnesių Dvynu- 
čių konsteliacijoj, o pra
džioje 1911 metų kitoj 
konsteliacijoj.

Kaip gemsta naujos 
žvaigždes? Kas link to, 
viešpatauja įvairus moksli
ninkų daleidimai. Papras
čiausias daleidimas tai tok
sai, kad du tamsus dangaus 
kūnai susimuša ir iš nepa
prastai smarkaus susitren- 
kimo ima degti. Tasai dan
gaus kūnų gaisras, tai ir 
yra nauja žemės gyvento
jams žvaigždė. Apart ne
suskaitomų žvaigždžių pa
dangėse, kurias mes papras
tai vadiname saulėmis — 
norints jos išrodo labai ma
žos delei savo tolumo — gy
vuoja dar didi daugybė 
tamsių kūnų. Kadaisia jie 
taippat buvo blizgančiomis 
saldėmis arba žvaigždėmis, 
bet laikui bėgant išdegė ir 
išgeso. Taippat ir musų že
me yra tamsiu dangaus ku
liu, kurio šviesa jau senai 
išgeso.

Jei dvi tokios erdvėje ke
liaujančios tamsios žvaigž
dės perdaug arti į save pri
eina, tatai iš nepaprastai di
delės į save pritraukiamos 
jėgos išeina iš paprasto sa
vo kelio ir susidaužia. Nuo 
smarkaus susitrenkimo už
gimsta ugnis ir dangaus kū
nai ima liepsnoti, sutverda
mi tuo budu mums naujų 
žvaigždę. Tokios naujos 
žvaigždės, ab'elnai imant, 
trumpam laikui yra mato
mos.

Ir taip pav. naujausiai 
nauja žvaigždė susekta 
Dvynučių konsteliacijoj, 
kovo 12 d. 1912 m. Jų su
sekė vienas Norvegijos 
liaudies mokytojas; nauja 
žvaigždė išpradžių aiškiai 
buvo matoma, bet dabar 
anų galima įžiūrėti tik di
deliais žiūronais. Naujų 
žvaigždžių šviesos nykimas 
aiškinama tuomi, kad ant 
jų pasibaigia ugnis, koki 
gema anoms susidaužus.

Kaip augščiau pažymėjo
me, reikia žinoti, kad apsi
reiškus naujai žvaigždei su
sitrenkimo kataklizmas ne 
toj valandoj veikia, kuomet 
mes naujų žvaigždę pama
tome, bet jis buvo veikęs 
jau pirm šimtų, ar tūkstan
čių metų. Panašiai kaip 
ištoli šaunamos kanuolės 
balsų išgirstame tik praslin
kus nekuriam laikui, ka
dangi balsas pereiti 340 
metrų reikalauja vienos se
kundos, kad pasiekus musų 
ausis, taippat ir naujų 
žvaigždę pątėmijame tik 
praėjus daugeliui metų. Pa
sidarius kame nors nauja 
šviesa, ji reikalauja musų 
akis pasiekti skrizdama po 
300.000 kilometrų sekundo
je, bet turime atminti, kad 
tokios žvaigždės susikulia 
kur už milijardų mylių to
lumoje, tatai ir nėra dyvų, 
kad ne tuojaus, joms atsi
radus, mes pamatome jų 
šviesų.

Saulės šviesa žemę pasie
kia per 8 miliutas, bet rei
kia žinoti, kad saulė nuo 
žemės yra atokiai ne dau
giau 50 milijonų kilometrų. 
Astronomai apskaito, kad 
per ištisus metus šviesa nu
keliauja 9500 milijardų ki-

but tolumas naujų žvaigž
džių, jei mes jų šviesų pa
matome tik praėjus šim
tams metų.

Apie naujų žvaigždžių at
siradimų esama dar ir kito
kių hipotezų (daleidimų), 
bet anos yra perdaug suvel
tos ir abejotinos, taip kad 
apie tų visų ir aiškinti nė
ra reikalo.

POTERIŲ REIKALE.
(Atsakymas kun. Jakščiui į 
straipsnį apie poterius — 

“Draugas” No. 43).

•- Niekad nesitikėjau, kad 
Komisijos pataisytieji po
teriai butų galėję kų už
gauti! Jei kų užgavau su 
tais poteriais, šiuomi pasis
tengiu viskų atšaukti ir ati
taisyti Įdek yra galima. 
Nors aš niekam nepasiūliau 
kalbėti pataisytuosius po
terius ir mažai kas pamylė
jo juos kalbėti, tiktai aš 
vienas juos mėginau prisi
pratinti, tečiau jie, rodos 
niekam neužkenktų palikus 
juos kaipo atminimų Komi
sijos pasidarbavimo, nes jei 
nieks nedegina tų “Vado
vo” egzempliorių, kuriuose 
jie tilpo, kodėl turėčiau aš 
tiktai vienas sudeginti savo 
Katekizmų delei tų poterių 
ten patilpusių? Kunigo 
Krušo Katekizmų aš jau se
nai naudoju pirma patari
mo man jį sunaudoti, nors 
ir tas nėra aprobuotas jo
kio lietuviško vyskupo kai
po ir manasis, nes vienas ir 
kitas turi vien kunigo lie
tuviško, kuris yra gavęs nuo 
airio vyskupo tiesas ir var
dų “Censor librorum” ap- 
robatų! Rodosi, nėra jokio 
pavojaus buk žmonės jokio 
kunigo neraginami pradėtų 
kuomet tuosius poterius 
kalbėti. Taigi tikrai ma
nau, kad ir “Censor libro
rum”, kuris davė aprobatų 
mano knygutei, sulyg auto
ritetu joje pačioje paminė
tu, ne kitokiu žvalgiu pasi
remdamas galėjo tai pada
ryti. Bet gi aš jau turiu 
pilna tiesų išmesti iš dabar
tinių senoviškųjų poterių 
žyvatų,o jo vietų pavaduosiu 
įščia, nes kunigo Skvirec- 
kio užtvirtintoje vyskupo 
Biblijoje jau nėra jokių žy- 
vatų nei žyvatavimų — tik
tai visur įščia, įščios, ir tai 
labai gerai, nes iš žyvato 
net lietuviai Liuterio sektos 
daro šlykštų pasityčiojimų 
iš katalikų poterių.

Kun. P. Saurusaitis.

Parako sandelis eksplio- 
davo. Vienas iš didžiausių 
Chinuose sandelių, atsiran
dantis Tanchenge, Hubah 
provincijoje, nesenai eks- 
pliodavęs. Aplinkui labai 
daug namų sugriauta ir 
daugiau 100 žmonių užmuš
ta. Ant upės Hankiang vi
si tiltai sugriauta. Neku- 
rie tiltai buvo padirbdinti 
pirm 500 metų. Nuostoliai 
milžiniški.

Caras areštuota. Spaloj 
andai miestsargis gatvėje 
vėlai susitikęs beeinantį ci
viliškai apsitaisiusį carų ir 
į ana surikęs: “Čevo ty 
tak pozdno šliaješsia” norė
jęs areštuoti, bet tuo tarpu 
iš artimų rūmų išbėgę keli 
caro tarnai ir savo “batiuš- 
kų” nuvedę gultų. Kas 
paskui atsitiko su miestsar- 
giu, nežinia, bet faktas, kad 
tuojaus pas carų pakviestas 
Varšavos gen.-gubernato- 
rius Skalūnas.

Indomųs Dalykėliai.
Mirštančiųjų garsių žmonių 
žodžiai, paskutiniai išsitari

mai ir pasielgimai.

taip sveikiems išrodo) viso
kių baisiausių įspūdžių bei 
nesveikų smagenų. Tų pa
tiriame ir iš “apsėstųjų”, 
kuriuos senovėje kartais 
degindavo. Todėl jei del 
kokios priežasties mirštan
čio smagenįs paima psychi- 
atriko-bepročio smagenų 
stovį, ligonis ir elgiasi, ta
rytum, velnio ar piktos dva
sios apsėstas.

Nežiūrint jo bendrų filo
sofų raminimo ir inkalbinė- 
jimo, Voltaire pirmose sa
vo ligos dienose pasirodė 
norinčiu grįžti prie Dievo 
(geriaus tariant — tiky
bos). Jis šaukėsi kunigo. 
Paskui prie liudininkų pa
darė raštų atšaukimui savo 
netikybės. Atsisakė nuo 
savo draugų ir šaukėsi prie 
Kristaus. Kartų jį rasta 
bandantį melstiesi. Jis iš
puolė iš lovos ir visas trau
komas ir putodamas raitėsi 
desperacijoje ant žemės, ta
rydamas: “Ar gi tasai Die
vas, Kurio aš nepripažinau, 
išgelbės mane irgi? Negali 
begalė milaširdybė mane 
taipgi pasiekti?” Pakvies
tas gydytojas atsitraukė 
nuo jo sakydamas, jog ta
sai žmogus laukia baisios 
mirties. Žmonės nubėgio- 
jo nuo jo lovos sakydami, 
kad į tokių mirtį peršiurkš- 
tu žiūrėti. Daktarui jis ža
dėjo pusę savo turtų, jei šis 
galės prailginti jo gyvybę 
šešis mėnesius. Atsakius, 
kad jis negali ilgiaus gy
venti kaip šešias savaites, 
ligonis tarė: “Tai aš eisiu 
pragaran, o tu eisi paskui 
mane”. Po to jis miręs.

Tokia baisi Voltairės mir
tis, žinoma, nepaėjo iš to, 
kad jis buvo netikėliu, nes 
tūkstančiai didesnių už jį 
“pagonų” ir netikėlių nu
miršta ramia mirčia, bet 
delei jo neramaus gyvenimo 
ir psychiškos perversmės. 
Jis jaunu būdamas buvo pil
nai tikinčiu žmogumi. Prieš 
mirtį jam sugrįžo jaunystės 
dvejonės bei tikėjimas ir 
pradėjo kovų su jo .nepa
judinamu, išdidžiu pobū
džiu ir persitikrinimais vė
lesniame gyvenime, nuo to 
jį apėmė kyšteri  ja ir bepro
tiška baimė pražuvimo. Pa
našiai gali atsitikti ir ne su 
netikėliais, jaigu jie per
žengia proto lygsvaros ru- 
bežių.

Širdingi žodžiai.
Jie nedaug kainuoja.
juos pasakyti nedaug rei

kia laiko.
Bet daug jie gali pada

ryti.
Jie prisideda pakėlimui 

kalbėtojaus budo.
Širdingi žodžiai švelni

na kitų būdą.
Jie iš klausytojų atima 

nedraugiškumų ir šiurkščią, 
paniurusių dvasia paverčia 
į taipjau širdingų.

Šalti žodžiai žmones šaldo, 
karšti žodžiai juos uždega, 
sarkastiški žodžiai erzina, 
apmaudingi žodžiai sukelia 
apmaudų ir piktumą; bet 
širdingi žodžiai nupiešia 
mintyse vaizdų, visados pil
nų skaistybės ir smagumo.

Perskiros.
Hindostane by kuri pusė, 

nors ir del menkiausios 
priežasties, gali palikti kitų 
ir vėl apsivesti.

Senovėje žydai turėdavo 
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pilnų galybę atsiskirti su 
savo pačiomis.

Tibete persiskyrimas re
tai leidžiama. Jaigu jau 
neišvengiamas, tai leidžia
ma tik abiem pusėm suti
kus. Atsiskyrusioms ap- 
sivedimas aštriai užgintas.

Cochine, Chinijoj, užsi
manę atsiskirti, liudininkų 
akiveizdoje perlaužia porų 
pagaliukų, kuriais chinai 
valgo, ir tuomi-visas daly
kas atlikta.

Jaigu turkomano pati pa
prašo savo vyro leisti išei
ti, ir tasai atsako “cik”, 
bet neprideda “ir vėl su
grįžk”, tai jau jiedu per- 
siskyrę.

Siberijoje jaigu vyrui 
koks nors, kadir mažiau
sias, pačios pasielgimas ne
patinka, tai jis nutraukia 
jai nuo galvos mučią, arba 
perplėšia uždengiantį veidų 
veliona ir jiedu liekasi per
skirtais.

Siame vyras su pirmųja 
pačia gali atsiskirti, bet ne
gali jų parduoti, kaip kad 
kitas savo pačias. Tokia 
pati gali pareikalauti savo 
pirmojo vaiko. Kiti vai
kai priklauso tėvui.

Jaigu mauro pati nepa- 
gimdo berniukų, tai prita
riant gentei jis gali su ja 
atsiskirti ir paimti kitų jos 
vieton.

Šiauriniuose (arktiškuo- 
se) kraštuose vyras, norė
damas su pačia atsiskirti, 
perpykęs išeina iš namų ii 
kelias dienas nesugrįžta. 
Pati susipranta ir išsikraus
to.

Kaip sužinoti merginos 
metus?

Jaigu mergina nenori pa
sisakyti savo metus, tai iš 
jos galima tai išgauti sekan
čiu budu: Reikia paprašy
ti, kad ji ant poperėlės, nie
kam nerodydama, parašytų 
numerį kelintame mėnesyje 
gimus. Tų numerį ji turi 
padvigubinti ir pridėti 5, 
paskui viskų padauginti ant 
50, pridėt savo metus, atimt 
365 ir dar pridėjus 115 pa
sakyti, kokių apturėjo 
skaitlinę. Toji skaitlinė pa
rodys kelintų mėnesį ji gi
mus ir kiek turi metų.

Leiskim, mergina 20 me
tų ir gimusi birželio mėne
syje; birželis yra 6 mėnesis, 
todėl 6 padvigubindama ap
turės 12, o pridėjusi 5 gaus 
17, padauginus ant 50 gaus 
850, pridėjusi savo metus 
gaus 870, atėmusi 365 gaus 
505, pridėjusi 115 gaus 620. 
Šios skaitlinės pirmas nu
meris parodo, kad ji gimu
si 6 mėnesyje, o du pasku
tiniai numeriai — kad ji 
yra 20 metų.

Jaigu nori dar gudriau 
padaryti, tai gali paklausti, 
kokių ji apturėjo skaitlinę, 
kuomet padauginus ant 50, 
pridėjo savo metus. Gavęs 
skaitlinę atimk nuo jos 365 
ir pridėk 115.

Gera mintis.
— Žinai kų, Audrink, ei

sime į laižybas, kuris iš mu
dviejų daugiausiai išgers!

— Ne, mano mielasis Ste
ponai, susiderėkime taip: 
aš gersiu, o tu mokėsi, ma
tysime, katras iš mudvie
jų ilgiausiai išlaikys.

Baisi baufeme.
— Ar tu žinai, koki pas 

mus bausmė už dvipatystę?
— Taip kaip visur — dvi 

uošvės...
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SNIEGAS.
DRAMA 4-se VEIKMĖSE.

VERTĖ VINCAS AKELAITIS.
Brone. Kazy, Kazy, ar aš sapnavau, ar ištikro čia buvo 

Makrina? ,■• • • 'Kazys. Aš sutikau ją koridoriuje.
Bronė. Ta-aip? Sutikai ją?... Pasakyk, kas tu tokis?
Kazys (slaptingai juokdamasis). Ha... gal būti, Makri- 

nos brolis, nes niekas tavęs taip nemylėjo ir 
nemyli, kaip Makrina ir aš.

Bronė. Tai tiesa, tiesa.
Kazys. Tiesa, iš toli atėjo pas tave Makrina, iš toli atė

jau pas tave ir aš, kad pasakyti, jog myliu ta- 
tave... (Tyla).

Bronė. Taip, taip tu ir Makrina. (Ineina tarnas).
Tarnas. Ponia, sniegas nušluotas.
Bornė. Ak, kaip aš tau už tai dėkinga... O aketės iš

kirstos? ‘
Tarnas. Taip.
Bronė. Žvejus tu liepiai sušaukti?
Tarnas. Taip.
Bronė. Žibintuvai parengti?
Tarnas. Taip, poni.
Bronė. Dėkoju. Gali eiti. (Tarnas išeina).
Kazys. Ką tas reiškia?
Bronė. Nieko nereiškia, eisiu žuvų gaudyti... (Klausda

ma). Ar tu, Kazy, eisi su manim?
Kazys. Kur tik nori, eisiu. (Tyla).
Bronė (staiga linksmai). Atmeni musą puiku čiuožinė- 

jimą ant tvenkinio vakar ir užvakar?
Kazys (užsimąstęs, žiūrėdamas į tolį). Atmenu.
Bronė (iškarto smarkiai, paskui vis lėčiau). Kas tai tu 

tiap staiga užsimąstei ir užsižiūrėjai į mėliną 
tolį, sniego tolį, į juodus laukus, kur sužaliuos 
želmenis, kada išnyks sniegas?...

Kazys (užsimąstęs, žiūrėdamas į tolį). Atmenu.
Bronė (iškarto smarkiai, paskui vis lėčiau). Kas tai 

tu taip staiga užsimąstei ir užsižiūrėjai į mėliną 
tolį, sniego tolį, į juodus laukus, kur sužaliuos 
želmenįs, kada išnyks sniegas?...

Kazys (kaip aidas). Kada išnyks sniegas...
Bronė. Kazy, tu mane ištikro myli?
Kazys. Myliu!
Bronė. Bet tu juk žinai, kad aš myliu vien Tadą?
Kazys. Žinau. .
Bronė. Ir tu toks geras, kad galėtum mane neapkęsti, 

jaigu aš tave taippat mylėčiau. -
Kazys. Taip, aš neapkęsčiau tavęs, jaigu tu nors vienu 

judėjimu išreikštam savo meilę į mane.
Bronė. Na, o jaigu aš tavęs ko-nors labai, labai prašy

čiau, ar tu galėtum tą išpildyti?
Kazys. Ką?
Bronė (klausdama). Net ir tą? (Valandėlė tylos; ilgai 

žiuri vienas į kitą).
Kazys (užsimąstęs). Viską, viską.
Bronė (staiga). Kur šinelės?
Kazys. Kam tos šinelės?
Bronė. Del akią, del akių!...
Kazys. Gerai... Kaip nori.
Bronė. Lai būna.
Kazys. Hm... Lai buna.
Bronė (labai baisiai). Tas turi atsitikti?
Kazys. Taip. (Šypsosi). Bet kam tu liepei sukviesti 

žvejus? Kam žmonės? Žibintuvai?
Bronė (žiuri į Kazį). Tiesa, tiesa! Juk tas galima taip 

padaryti, kad niekas nei nežinotą. Ha, ha, ha! 
Kokia kvaila fantazija! Jie dar gali išgelbėti 
žmogų paskutinėje valandoje, — ha, ha, ha, 1— 
ak, kokią kvailą komediją pasakė man, mano 
bėdina širdis... (Skambina). (Ineina tarnas).

Tarnas. Ką paliepsite, ponia?
Bronė. Pasakyk, kad šiandie žuvą gaudymo nebus. Ry

toj išryto, supranti? — rytoj išryto.
Tarnas (nustebęs). O jau viskas parengta.
Bronė. Labai gerai. Bet žuvą gaudymas bus tiktai ry

toj išryto, — ha, ha!... nepaprastą žuvą...
Tarnas. Reiškia, ir žibintuvai nereikalingi?
Bronė. Tu manęs vis dar nesupranti?
Tarnas. Suprantu, ponia. Bet tvenkinys jau nušluotas.
Bronė. Labai gerai.
Tarnas. Aketės iškirstos.
Bronė. Dar geriau.
Tarnas. Reiškia, atidėti viską?
Bronė. Bet juk aš tau jau tūkstantį kartą tą sakiau.
Tarnas (linktelia ir išeina).
Kazys. Na, eime.
Bronė. Eime! Tau juk vistiek kur nuobodžiauti, čia ar 

ten? (Histeriškai juokiasi).
Kazys. Visiškai tas pat; na, ir apart to, mano asmuo 

geriausiai paliudys keistą, teisingai pasakius, 
labai paprastą atsitikimą, kad du žmonės in-
puolė aketėn. (Abudu juokiasi).

Kazys. Net palikimo rašyt nereikia...
Bronė (neramiai rengiasi). Ha, ha, ha! Be palikimo, 

be palikimo!... Tu jau pasirengęs?
Kazys. Seąj^i.
Bornė. Kinio gi, eime... (Dairosi aplinkui, atsisveikina 

su kambariu akimis, paskui abudu išeina). 
(SSeha nekurį laiką tuščia; ineina Makrina, 

, dairosi į visus kampus).
Makrina. Išėjo jau, išėjo... Mano pjūtis... mano pjūtis... 

vieną nešiojau ant savo ranką... o dabar ki
tą... kita... (Povaliai vaikščiodama po kambarį,

KATALIKAS;

prieina prie kanapos). Čia sėdėip mano bran
giausioji, balta balandėlė, čia... jtš ją mylėjau 
daugiau už viską... (Toliau vaikščioja po kam
barį, dasilytėdama prie rakandą). Čia mano 
balandėlė slėpė savo ašaras. (Prieina prie kė
dės). Čia dar šiandie ryte sėdėjo /Bronė... Bro
nė... Bronė... Ir nesugrįš jau, nesugrįš..* Ir 
tas gražus sakalas nesugrįš... Taip turėjo atsi
tikti... Baltas jos motinos šešėlis vaikščioja po 
namus ir šaukia... šaukia... Nesugrįš jau, nesu
grįš niekados... O dabar jau aš čia pasiliksiu... 
(Nejudamai atsisėda ir taip pasilieka). (Už
danga).

— GALAS. —
---------- o----------
RUDUO.

Kasdieną jau oras šaltesnis 
Ir saulės mažiau spindulių, 
Ir miškas kaskartą gelsvesnis, 
Ir lapą maž’ bėra žalią.

Lapeliai išblyškę jau krinta 
Nuo medžią žemelėn juodon 
Ir liks jie visi sunaikinti 
Po sniegu žiemužės baltos.

Ir miškas nulindęs dejuoja, 
Neb tek damas lapelią gražią; 
Ir paukščiai jame nebdainuoja 
Dainelių taip širdžiai saldžią.

Tik vėjas per dienas vien gaudžia 
Po laukus ir liūdnus miškus, 
O balsas graudingas jo spaudžia 
Krutinę... Nerimsta žmogus.

Visur jau gyvybė sustingus: 
Laukuose nebėra javą;
Gėleles laukinės meilingas
Jau pridengė sluogsnis purvą.

Jau paukščiai apleidž’ musą šalį 
Ir traukia už jūrių būriais, 
Ii’ klykia iš augšto, kiek gali: 
“ Sudie vu” balsais įvairiais.

Žvėreliai gi slepias į urvus
Ir laukia žiemužės speigą. “ 
Šit šaltis naikina jau purvus 
Ir žemę deng’ skraiste sniegą.

Tik šitas žaliuoja ir grumias ?
Su vėjais, lietais ir šalnomis,
Tik jo nesimaino žalumas, 
Tik jis tekovoj ’ su audromis!

Ir žmogui, pažvelgus į gamtą.
Pas’daro širdyje liudnu
Atminus, kad nėra jam lemtą
Pratęsti jaunybės dieną. •

Jog dienos jaunybės malonios, 
Kaip vasaros laikas praeis, 
Išnyks greitai saldžios svajonės 
Ir žila senatvė ateis.

Ateis ji visiems neprašyta,
Lyg rudenio liūdni laikai,
Ii* viskas taps jos sunaikinta,
Pridengs galvą balti plaukai,

Tik liks atminimai meilingi 
Dievui naudingai praleistą, 
Tik jie lig mirties bus galingi . 
Ir širdį paguos lig kapą. Dievaitis.

“A.”
---------- O—,--------

Į JAUNIMĄ.
Skaistusis jaunime, gyvenimo grožė, 
Tamsiosios šviesa ateities!
Kol žydi, lyg mielą pavasarį rožė,
Krauk vaisią žaliosios vilties.

Sustiprink sau dvasią kultūros galybe, 
Žengk drąsiai pirmyn prie šviesos, 
Sugriovęs, išardęs tamsos viešpatybę, 
Skink taką kitiems prie tiesos.

Senuolius po darbo ramiai atilsėti
Jau užkvietė angels mirties,
Ir taugi, meilutis, šit laikas padėti
Blaškyti tamsybes nakties.

Sutiksi ant kelio gal narsųjį priešą
Ir jo karei vi jos burius;
Reiks stoti į kovą tau kruviną, viešą, 
Net smūgius kentėti aštrius.

Padangės’ gal taipgi išvysi rūstybę:.^
Plauks jose juodi debesiai, .?
Išgirsi kerštaujant perkūno galybę,
Ir plaukus šiauš jo bildesiai. £. Si 

Bet baimę prašalink, maldauk Sutvėrėją ‘ 
Pagelbos, palaimos darbams, ;
O moksle jieškoti stiprybės davėją —/• < 
Atrasi tuoj galą vargams.

P. M-jas. “At.”
--------__0----------
Į ŠIAURĘ.

Per plačią, baltu sniegu užklotą lauką jurą;čiaužia 
skambėdami važiai ir eina žmonių krūvelė. Veidai ją 
suvargę, sušalę, galvos liūdnai nulinkusios, o kojos ir 
rankos geležimi apklotos.;.

Nebe pirma jau diena jie keliauja per tuos sniego 
laukus, barami ir beširdžiai stumdomi vis tolyn ir to
lyn nuo savo gimtinių. Tvirtesniėji dar eina, o kalėji
muose ir kelionėje išvargusius veža pusgyvius į tą šiau
rinį pasaulio galą. - ' - ° >■>' ■» -

Skamba-džiarška grandai, traška važiai ir dejuo
dami, skųsdamies brenda per sniegą žmonės, ginkluotą 

kareivią ratu apsupti, kad, rodos, ne tik jie, bet ir ją 
mintįs negalėtą ištrukti?..

Temsta... Sniegas pradeda kristi didelėmis snai- 
guolėmis ir dengia žemę baltais minkštais rubais. Ke
lionė darosi dar vargingesnė. Vieni, statydami pasku
tines savo jėgas, eina dar tvirtu žingsniu, tik akyse ži
ba neapykanta, kerštas, tik lupos drūčiai sukąstos, kad 
neišbėgti} gyvenimo skundas. Kiti — led eina, vilk
dami ant koją sunkius geležies grandus, dažnai krinta 
į sniegą... O kareiviai nuolat varo, nuolat klykia: “pir
myn, pirmyn!”

Daug aną, varguolių, yra, didelė krūva — tai vis 
tiesos, laisvės ieškotojai!

Varo anuos į šiaurinius tyrus, — tarp Sibiro snie
go daug liuosybės turės, — varo anuos ten, kad atšaldy
tą ją kaštas krutinės šiaurinių vėją audros, kad iš
blaškytą jaunas svajones, varo ten anuos iš visą kraštą 
iš visų pusią...

Štai ir musą viengentis lietuvis čion esąs. Ilgai 
brido jis per sniegą, bet dabar silpnutis guli važyje, it 
pakirstas aržuolas, išblyškęs, sudžiūvęs, vos alsuoja. O 
ar senai buvo jis tvirtas, kaip milžinas-galiunas! Vai
tojo miško medžiai, kad ėjo jis miškan su kirviu, deja
vo žemelė, kad vagojo jos tvirtą krutinę arklu, ir aidas 
jo liuosos dainos, kad užtraukdavo ją švaistydamas 
dalgiu po žalią pievą, plačiai skambėjo per kalnus, gi
rias... O dabar kas? Vargai ir nelaimės sunaikino 
tvirtumą, po kalėjimus blaškymo metai pakirto jaunas 
spėkas, o skausmai, ilgėjimos jo širdžiai, jo sielai ra
mumą suardė...

Karščio apimtas, be atminties blaškos jis važyje, o 
iš lupą veržiasi kitas po kito skundai...

“Nuimkite pančius, duokite liuosybės!” Šaukia 
jis. “O kam mane taip kankinat?! Žinau... Norit, 
kad tėviškės išsižadėčiau... Ne, ne!... Tėviškė!! Kaip 
ten puiku!.... Matau... saulė leidžias, girelė tyliai šla
ma apie praeitį, vakaras toks šiltas, ramus... o ten, gra
žiai atvertame darželyje Marytė laisto rūtas... O leis
kit mane ten... leiskite prie savąją, kur ant upės kranto 
patyliai snaudžia sodžius, kur ramybe kvepia laukai!... 
Matau aš juos, matau visus, tik leiskite nueiti!... O ten 
kas taip graudžiai dūsauja?... Tai matušė-sengalvėlė 
verkįa-vaitoja... išvežė jos sūnaitį, išvežė į šaltą snie
guotą šiaurią... O nežino jiji, kad čia taip gražu, bal
ta, kad čia nėra saulės... žmonių... širdies... čia vien tik 
sniegas... blizgantis... gražus... Nežino ji, kad čia dan
gus šaltas, baisus, pilkas-šviesus, kaip kardas... brr... 
čia dangaus nepramuš nei malda, nei skundas!... O duo
kite liuosai numirti... nuimkite grandus!... Štai, gir
džiu... Tėviškės balsą... Jis neša man ramumą... ir 
šlama man pievos, girios... nežus... mus... Tėvynė...”

Nutilo... .
“Ką, nurimo?” paklausė kareivis kito.
“Rods užmigo... užkimšo galop gerklę!” Nutruko 

gyvenimo siūlas!... Galas ir kančiomis ir vargo kelio
nei!...

Nutilo, ir ramus dabar gulėjo, tik pančiuose išties
tos rankos rodos meldė-raudojo, ar skundės. Nulėkė 
jo dvasia draug su vėjeliu, nulėkė laiminga, Tėviškės 
lankytą... Nulėkė ten, kur žalios girios ošia, gaudžia, 
kur darželyje sesės dainuoja, ir kas rytą žemčiuginė 
verkia rasa...

Skamba pančiai... Eina sunkiai alsuodami, sušalę 
žmonės... arkliai... o į orą plaukia keiksmai, dejavimai, 
skundai...

Iš dangaus krinta baltas minkštutis sniegas, krinta 
didelėmis snaiguolėmis, išpalengvo, iškilmingai, krinta 
ir kloja žmones, laukus, ir pamėlynavusį lavoną...

Nemakščiai 6—IV—11. “A.”.

AB PBIGULI PBIE SUSIVIENIJI. 
MO LIETUVIŲ AMEBIKOJE?

Jai nepriguli — prisirašyk ir prigu
lėk. Jai priguli — kalbink kitus pri
sirašyti. Štai delko reikia prie Susi
vienijimo prigulėti:

1. Susiv. Liet. Am. moka savo na
rių paveldėjams posmertines pašalpas: 
I laipsnio — $150.00; II laipsnio — 
$300.00; III laipsnio — $600.00 ir IV 
laipsnio — $1000.00. — Beto Susiv. 
Liet. Amer. moka Pašalpų ligojo po 
$6.00 savaitėje. Visi nariai gauna or
ganų “Tėvynę”.

2. — Susivienijimas Liet. Amer. 
Priima visus Lietuvius ir Lietuvaites, 
ir visiems, kaip vyrams taip ir mote
rims, Susivienijime yra lygios tiesos.

3. — Susivienijimas iki 1912 m. yra 
išmokėjęs suvirš 80 tūkstančių dolerių 
įvairiems lietuvių apšvietos ir kultū
ros reikalams.

4. — Susiv. Liet. Amerikoje neap
leidžia nė vieno nario, papuolančio j 
nelaimę ir per 27 metus SLA. gyvavi
mo nebuvo dar atsitikimo, kad nebūt 
išmokėta posmertinė.

5. — Susivienijimas yra seniausia, 
didžiausia, turtingiausia ir progre- 
syviška pašalpinė organizacija, tar
naujanti visų lietuvių išeivių reika
lams. Prie Susivienijimo rašosi ir turi 
rašyties kiekvienas, kas tik skaito sa
ve lietuviu, kam rupi jo brolių-lietuvių 
reikalai ir kam rupi jo paties ir šei
mynos ateitis.

Todėl neatdėliokit, tuojaus rūpinki
tės prisirašyti prie šios organizacijos, 
nes juo jaunesnis prisirašysi, juo ma
žiau turėsi mokėti. Prisirašyk prie 
kuopos, kuri yra tavo miestelyje. Jai 
nėra kuopos, tai pasikalbėk su savo 
draugais, pareikalauk iš Centro infor
macijų ir sutverk kuopelę. Gausi nario 
įsteigos vardų, o ir Susivienijimui pa
gelbės: jo prakilnius tikslu gyveniman 
vikdinti. Kreipkis į savo miesto kuopa, 
arba į centrą.

Centro raštininko antrašas: 
A. B. Strimaitis

307 W. 30-th St. New York N. Y.

SESIOS KVORTOS
DEGTINES $1.00

Kad išplatinus žmonėse musų paskubusius 
gėrimus, ■ pasiųsime kiekvienam, savo lėšomis, 
"ZANOL” šešias pilnas kvortas degtines už 
$1.00, sulyg jūsų pasirinkimo. Pasakykite ko 
norite — Ruginės, Burbono, Komų ar Rūgš
čios Braginės degtinės. Džino, Romo, Persiką, 
Obelių, Abrikosų. Konjako brandčs, Slyvi
nes, Boroviskos Rasalkos, etc. ?

NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ.
Parodysime kaip. Mes esame prityrė deg

tinės dirbėjai, ir parodysime, kaip kiekvienas 
gali pasidaryti gėralus namie, SUTAUPANT 
PENKIASDEŠIMTA NUOŠIMTI PIRKLIŲ 
PELNO su pagelba “ZANOL” Extrakto. 
Įstatymų leista. Padaroma i dvi minuti. Gė
ralas padarytas su “ZANOL” yra labai ska
nus ir grynas. Gauta Aukso Medaliai Co- 
lumbijos Parodoje. Tūkstančiai patenkintų 
vartotojų. Gvarantuota sulyg Suv. Valst. 
Gryno Maisto ir Vaistų įstatymais.
PAMEGINIMUi VIENA KVORTA DEGTINES DYKAI-

Pamėginkite, kaip tik jus sau norite, ir 
jeigu tai nebus geriausia degtinė, sugrą
žinkite likusią mums atgal musų Jė jomis, o 
mes sugrąžinsime jums pinigus. Siuskite už
sisakymus šiądien, o mes pasiųsime “ZANOL 
ŠEŠIAS PILNAS KVORTAS DEGTINES UZ $1.00, 
Viską mes apmokėsime. Reikalaukite, ko
kios rųšies tik norite. Dvylika pilnų kvortų, 
$1.50; dvidešimt-keturios pilnos kvortos, $2.80. 
DYKAI knygute “Paslaptis ir Istorija Deg
tinės Dirbimo Namie” pasiųsime kiekvienam, 
kuris tik suteiks mums savo adresą.

UNIVERSAL IMPORT CO.
5128 Universal Bldg., Cincinnati, O.

HALSTED FURNITURE CO.
1936-1938 S.Halsted St., tarp 19 ir 20 gatvių

SpeciališkI Pigumai šią sanvaitę

Naminių Rakandų, karpetų ir Pečių
Pinigais arba ant lengvų išmokesčių.

Šitas didelis Pečius, 
gvarantūotas, verda ir 
kepa gerai, nikeliuo
tas, geriausias pečius 
padirbtas $17.95 
dabar........... ■ ■

Šitas šildomas Oak 
pečius, degina kietas, 
ir minkštas anglis ni
keliuotas, CO QQ 
kaina............."

Šitas stalas padirb
tas iš aržuolo, su idi- 
dideliu stulpu, 6 pėdų 
padidinimas $0.95 
$15 vertes....

šita gero aržuolo Komoda 
su dideliu veidrodžiu ir 5 di
deliais stalčiais, CTf QC 
visur po $12, tik.......v I *

I l» >

" '' M *

Šita plienine lova, drūta su
lenkiama, visokio CO QQ 
didumo dabar.........

<
t
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katalikas’

Klausk
Seipp’s Export Alaus
Seipp’s EXTRA PALE
Seipp’s MALT SINEW

LOXOL

3248 S. Morgan St

II kliasa $50.00
I kliasa $70.00

— November 16
— November 30
—- December 7

4012
State Street 

t ] .Oakland 1441

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltų alų, geriausių vynui 

ir ruginę degtinę, o egiarai tai net 
iš pat Kauno, o prie to turiu didelę 
svetaine, delei veselijų ir kitokių su
sirinkimų.

T. RADAVICZIA 
036 W. 33rd St. Chicago.

Kataliogas GatavasRussian - American Line
Plaukiojanti reguliariškai tarpe Mas- 
kolijos ir Amerikos be sustojimo jo
kiam tarpiniam porte.

Nauji dubeltavais sparnais laivai.
CZAR, KURSK, RUSSIA Į Rotter- 

damų eina 8 dienas, į Libavų 11 dienų 
$31.00 III kliasa $33.00 
$45.00

$60.00
Russia
Kursk
Birma

Del smulkesnuių žinių kreipkitės 
prie musų agentų arba prie pačių 
perstatytojų.

A. E. JOHNSON & CO„
27 Broadway, New York, N. Y.

A. E. JOHNSON & CO.,
155 West Kinzie St., Chicago, Hl.

I tMMWHtO •*
Katinai WireSUI®11

Jūsų Namuose
NEWYORK

Hfaf : - ... —- ■-

J. Oppenheimer & Co
CORNER ASHLAND AVE. & 47th ST

Dovanų Tikietai su kožnu pįrkniu 
Vyrų ir jaunų vyrų siutai ir Overkorai, daug gražumo ir ma
dos, gerai pasiūti iš čystos vilnos materijos, tam- g OH 
saus ir mėlyno koloro, taipgi naujausios rudos H&h 
ir rusvos materijos, taipgi maišytos, geriausi siu- 
tai ir kotai..................................................................

Moterų Kersey Kotai, 
apsiuvinėti su caracul mate
rija, su dideliais guzikais, 
gražiai tinkantis 
$10 vertes............. .

Extra Speciališkumas Vyrišku M a. r š kiniu.
Visa daugybe sampelių viršutinių marškinių pirkta nuo vieno 
iš atsakomiausių išdirbejų, gražiai pasiūti, didumo nuo 14 iki 
17, paprasta kaika 81.25, dabar parsiduos tiktai 69c
Vaiku žieminiai Over- 
kotaisu dviem eilein guzikų 
lYi iki 17 metų, taipgi Rusų 
mados nuo 2 H. iki 10 metų, 
juodos ir rudos m a- 
terijos, $4, dabar ... fc"

Moterų Dreses su kalnie- 
rium ar be, visokio koloro, 
žilos, rudos materijosC^ ĘA 
15 iki 44, $3.75 ver. .*4 w

Vaiku Kotai —Speciali 
pasiūti iš meškines materi
jos, su dideliu kalnierium, 
ir rankovėm, rudos ir 
mėlynos mat. 2.98 ver. I“

d. H. OLSON
ARU ir karštu v 

r.deniu šildymo 
prietaisų ’vedimas 
ir pataisymas.

Geriausias Buteliavas Alus 
Illinojuj. Parduodamas vi
sose Cafe’s, Saliunuose ir 
KOTELIUOSE :: :: :: :: ::

Czia paminėtas alus parduo
damas po visus liet, saliunus.

CONRAD SEIPP BREWING GO., 
Bottling Department, 

Chicago, III.

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalbinimus atlieka 
kuoveikiausiai,

824 West 35th Street 
Netoli Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

J. W. Zacharewicz
NOTARAS

Ištiria abstraktus perkantiems 
namus ir padirba visus kitokius 
legališkus dokumentus, Ameriko
niškus ir Europiškus, Asekuruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono atsa 
kančiose kompanijose ir skolina 
pinigus ant pirmo morgičiaus.

Kreipkitės prie tautieczio kuris yra 
atsakantis o visados gausit teisinga pa- 
tarnavima. Prieszai Szv. Jurgio bazn. 
911 W. 55rd St. Tel Yard 5423

M. KARA
1919 South Halsted Street
GERIAUSIA IR DIDŽIAUSIA CZEVERYKU 

KRAUTUVE JUSU APIELINKEJE.
Kada reikės ,gerų, drūtų ir gerai tinkančių 
čeverykų del jūsų arbo jus familijos, atsi- 
lankykit pas mane. Aš užtikrinu kad jus 

rasite mano Rrautuvej tavorą kurio jieško- 
I te, nes aš visada laikau visokius naujau- 
a sios mados čeverykus. Ateikite, o aš pri- 
mL taikysiu porą, ir užtikrinsiu jog ma- 
Įba. no tavoras kogeriausias. Mano kai- 

nos yra prieinamos ir užtikrinu kad 
užganėdinsiu. Pabandykit mano 
krautuvę, o visi busit užganėdinti.

Vyrai Išgydomi j 5 Dienas
VARiCOCELĘ, HYDROCELĘ (Be peilio ir skausmo)

Aš nonų išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų.

Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų, 
ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims, kurie 
buvo gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį 
būdą, kuriuomi tikrai ir ant visada išgydau.

Ateik į mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. 
Tamsta gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo speci- 
jalisto vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių. Kepenų ir inkstų nesveikumus
(Nemokėk už iteišgydymą—Neišgydo, nemokėk)

Juozapą Ridiką 
3253 Illinois Ct. kerte 33 g.

Szaltas Alus, gardi Ariel- ■ 
ka, kvepenti Havanos Ci
garai. ‘ Turiu didelę salę 
dėl mitingų, veselijų ir tt.

TELEPHONE YARDS 2710'

URRA

VISI

PAS

Slaptos
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepeniį ir Inkstų. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį,Kraujo užnuodija
mą, Slapumo bėgimą.

Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą.
Rodą Dovanai.

Išgydo, kad botum sveikas

Užnuodi j i m ą

SSsSS&L^ Ti L
Specialistas : 2 

Vyrų ir Moterų Ligų
Kalbu Lietuviškai,

ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, PalinnsiasUyslas, Nai
kinančius Nubėgimus, Įsise
nėjusias Ligas.
Ligos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai Strė
nose, BĮltbsios tekėjimas j'r 
kitos ligok išgydomos-visiškai.. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos 
Ištyrimas DOVANA 1.

VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas įieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai', jeigu tamstą' tik 
pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti- prie mano atsa
kančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliūosuok nuo kančią.

Dr. ZINS,183™BCHIGAG0
Valandos: 8 ryto iki 8 va k. Nedalioms, 8 ryto iki 4. po pietų.

“SAULE"
J

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

r 'i ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas Ir petnycia.
---------------- - PRENUMERATA KAŠTUOJA:

AMERIKOJ f ,spilSClmatų
EUROPOJ $3-s°> A"gli'_____  t J°J ir Škotijoj 15 s. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

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

KUH BEGI FILIPAI?
Ugi pas VITKAUSKU. į lietuvišką 

karčemą. Ką-gi ten jauti brolyti? ; 
Tai tu to dar nežinojei ką visi jau 
senai žino. Kad jis yra geras vyras ’ 
ir pagelbsti žmogų visose rodose.
Jei turi provą korte, jis duos rodą, kad niekad nepraloši, jei nesukalbi an
gliškai, jis bus tau geras vertėjas*. O alus tai, skanus, nes yra iš Kauno 
pargabentas, stiklai milžiniški, na jeigu netiki tai einam išsitraukti po 
skunerį ir persitikrinsim.

K. VITKAUSKAS
333 E. 14th Street CHICAGO HEIGHTS, ILL. Tel. 636R.

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvaran tuo ja.
3252 Emerald Avenue - - Chicago, Ill*

Telephone Yards 4527.

DR. RICHTER'S
Pain Expel ler

Telephone 
Calumet 

869

PAIN-EXPEUE
Be®. U.S. Pat. Off.

49% ALCOHOL 
EAiRICHTER&Go 

SISPearl Str.

Dr. Richter's galingos externa 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje

Išnaikina skaudėjimą nuo Reu- 
'matizmo, Kraujo Sukrekejimo, 
jSttenų Degimą, Strendieglis ir 
'Neuralgijos.

Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 
mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą. 

(Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudėju 
mą kaklo. Trukdo nuo krajo sukepimą 
ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvos 
skaudėjimą it dautų gėlimą. Gepamirš- 
kite gauti teisingas gyduoles ubpečetita 
su pečetim pūkeliuose. ,

25c ir 50c. už butelį.

F. Al). Richter & Co.
American House

74*80 Washington St. New York

The American Life 
Insurance Company of Illinois. 
Po priežiūra Valstijos rando 

$100.000.00 
sudėta Illinois Valstybos kasoje. 

Visoki apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami. 
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG. 

72 West Adams St:., kampas Clark gat. 
NETURI NIEKUR FILIJU.

£? G
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MAŽĄ FARMĄ UŽ DYKĄ!
Perstatykite numerius toje žvaigždėje taip, jogei^ 

abgulmine suma .iš visų pusių išeitų po 15.
žednas užaugęs žmogus, kuris pirmas prisius tei

singai išrištą tą pozelį, gaus už dyką MAŽĄ FARMĄ, 
o visi kiti gaus kreditavą paliudijimą ant 100.00, 
kuris bus musų priimtas, kaipo dalis užmokesčio — 
vertės tos žemės, kuri randasi Now Jersey, ne toli 
nuo New Yorko.

Kaina tos žemės 149.00, vienok žednas, kuris ap
turės kreditą ant $100.00, tai primokės prie tos že
mės tiktai $49.00, mokėdamas po $5.00 į mėnesi.

Yra tai gera proga įgijimui geros žtmės už tokią 
mažą užmokestį.

Kaimiečiai! ne atidėkite tą dalyką, nes jeigu gyve
nate netoli, atvažiuokite ir persitikrinsite, arba ra
šykite, prašydami žemlapių ir informacijų ant adreso:

Lithuanian Dept. C. 25 Church St. Room 114, New York.

9 8

Ansaugcjam nuo Ugnies.
Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkėj 

kad musų ofise randasi geriausios ir didžiausios'kompanijos del 
apsaugojimo nuo ugnies (Fire Insurance), namus, biznius ir ra
kandus. Jūsų namas,-ar biznis ar brangus naminiai rakandai dar 
neapsaugoti nuo Ugnies, tai ateikit pas mus. Tuomet nebijosite 
gaisro, nes sudegus gausite už juos savo pinigus.

J. TANANEVICZc'
3244 S. Morgan St. Chicago, III.

s

CORK TIP 

CIGARETTES
$ Turi ypatybes užganėdinančias ir neužganėdinamus rūkytojus. 

Padaryti iš geriausio turkiško tabako, užganėdinančio visus 
rūkytojus.

STEBĖTINI 
ATLASINIAI NUSTEBI- 

NIMAI 

susidedanti iš 
KARALIENIŲ, INDIJO- 

EŲ IR VĖLIAVŲ.

Kiekvienoj dėžėj su

/Be .
Į Cigarettos 

io už sc.
PARDUODAMI VISŲ 

PARDAVĖJŲ
Nusipirk dėžutę, o pamatysi. 
Gausite puikitis satlninius 

paukščių ir gėlių paveiks
lus.

F> LORILLARD CO.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas

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

Užlaiko krautuvę vyriškų aprėdalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, dėl moterų, vyrų ir vaikų, taipg ir vyriškų siutų. Taba" 
ką ir cigaretus išsiunčiame visose dalyse Amerikos.

Duodame tikietus prie pirkinių.. Po išpirkimui už 
$15 tavoro, mes duosime už 50c tavoro dykai.

Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus.

Kas prisius savo adresą gaus mano naują 
iliustruotą Kataliogą už dyką, Deimento žiedų, 
laikrodėlių, lenciūgėlių, laikrodžių, kolionikų, 
šukų ir visokių sidabrinių dalykų. ,

P. K BRUCHAS
CHICAGO, ILL.

visados turėtų rastis zopostos geres
nes degtines, kaip del priėmimo savo 
pažystamų arba draugų ir del apsi
saugo ji tflo nuo ligų kiekvienas gydy
tojas velija Handmesome Bourbon. 
Riebus, skanus, švelnus. Labai tin
kanti arielka šeimynom. Pasimkit 
butelį namo šehdie. Gaunamas visuos 
geresniuos saliunuos ir pas:

National Wine & Liquor Co.
2927-29 Archer Ave. Chicago, Ill.

Kalėdų dovana, kuri turi vertę per vjsą metą
Aprupinkit savo namą su

Elektros Šviesa
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei

kia šviesą tūkstančiams namų ir tūkstančių arklių 
pajiegos fabrikams perdėm visą pietvakarinę dalį 
Chicagos.

Jus galit turėti jūsų namą, arba šapą pritaisy
tą su šviesa arba pajiega arba abiem, pagal jūsų 
pačių supratimą už mažą mokestį pridėtą prie mi
telio bilos.

Pasiųsti Postalcardę, ateiti arba telefonuoti pas:
THE COSMOPOLITAN Electric Co. pakaks.
Adresas:

General Contract Agent
i General Offices, (Peoples Gas Bldg)

122 Soi. Michigan Blvd.
_, f Randolph 3341
Phones: j Autom 64612

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 
šviesos ir pajiegos.

Edmundo Steponaičio raštai
pilnas posmertinis eilių ir prozos rinkinys, jau Spaustas.

KAINA TIK $1.00. f I
Tuos, mus jaunučio poętos, poezijos žiedus, galima ,RVlti pas:

AL. STEPONAITIS,
745 GLENMOBE AVE., BROOKLYN„ N. Yj ’H-

9
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Kataliogas Knygiį. >43

KATALIKAS

Kastrijotas. Išvaduotojas Albanijos, 
knygelėje yra labai puikus apra- 

apie tūlų Albanijos kunigaikščio sūnų,

:7lą.

6d

Iš mano atsiminimų. Parašė D-ras Vincas 
Pietaris. Spaudon parengė d-ras J. Basanavičiui, 
(Su autoriaus paveikslu). —Platus bijografiški 
apipasakojimai nekuriu Lietuvos vietų. Labai 
naudinga knyga. Chicago, Ill. 1905. Pusi. 301: 
Kaina .......................................................................

Janita, iš vokiečių kalbos vertė K. S. Drąsii= 
sis japoniškasis kareivis, tikras atsitikimas iš ka= 
rėš Japonų su Kiniečiais. Tilžėje. 1907, pusi. 2š 
Kaina ...... .................................................................

Jurgis 
Šioje 
šymas
kurs mažutėliu būdamas karo laiku paimtas ir iš
auklėtas Turkų sultono rūmuose, bet užaugęs at
minė apie savo tėvynę, sukėlė savuosius prieš 
Turkus ir išvadavo savo tėvynę. Kaina.............
Iš gyvenimo Samojedų. Apie lizdininkus ir 

naudingi pamokinimai. Iš rųsų kalbos vertė J. 
Tilžėje 1903, Pusi. 54 ..........................................

Juodas Perlas. Apysaka Viktorien Sardou. 
Lietuviškai išguldė V. Stagaras. Shenandoah, Pa.
1906, Pusi. 51 ............................................................

Judošius. Parašė L P. Aprašymas iš lenkų 
maišto 1863 m. ir kaip tūli lietuviai tampa išda
vikais savo brolių maskoliams ant sušaudymo, 
arba ištrėmimo į Sibirą. Tilžėje 1902, Pusi. 
12 ............. ...............................................................

Juozapas Koniuševskis. arba kankinimas uni- 
jotų po valdžia maskolių. Plymouth, Pa, 1888, 
Pu,si. 56 ......................................................................
Jbnašas Korčakas. Puiki Istorija. Parašė J. I. 
Kraševskį Vertė D. T. B. Mahanoy City, Pa. 
1902. Pusi. 262............................................................
Jonukas Karklynas eina Lietuvos pažin. 
tu. Gražus vaizdelis. Parašė Prietelis. She
nandoah, Pa. 1904, Pusi. 47 ................................. .
Japonų Pasakos. Pagal rusiškų vertimų su
taisė S. Vaitiekupiunas. Telpa čia 7 apysakos. 
Kaune 1907, Pusi. 21 ..............................................

103 . Iš po budelio kalavijo ir Kaimas. Dvi 
apysakos. Parašė M. Carneda. Vertė V. Stagaras 
Plymouth, Pa. 1894. Labai užimantis ir pamoki
nantis aprašymas Pusi. 256. Kaina.... . ... .

Keturios Istorijos: Graži haremo nevalninkė; 
Luošis; Istorija vienos .motynos; Vaikučių ple
pėjimas. Mahanoy City, Pa. Pusi. 61.....................
Ketvirtas prisakymas Dievo ir Keliautoje! į šv. 
žemė. Puikus skaitymai. Mahanoy City, Pa.
1907. Pusi. 58............................................................
Karalaitis ir Ubagas. Iš angliško. Puikus aprašy
mas. Mahanoy City, Pa. 1906. Pusi. 182.........
Kaimynų pašneka. Parašė J. Vilniuje. Gra
žus aprašymas iš lietuvių kaimiečių gyvenimo. 
Pusi. 18. Kaina ............................... .........................
Kas kaltas? Apysaka iš musų dienų. Para, 
še A. V. Vilniuje. Gražus apsakymas iš Lietu
vos sodiečiu gyvenimo; apie gužynes ir tt. Pusi. 
27. Kaina ........ ...........................................................
Kėkštų Šimas. Ūkiška apysaka. Parašė Me- 
naitis. Plymouth, Pa. 1901 m. Labai gražus ir 
naudingas pasiskaitymas apie ūkininkus. Pusi. 40 
Kaina ..................................................................... ...
Kryžiokai. Istoriškas aprašymas. Henryk Sien- 
keviez. Lietuviškai išguldė Jonas B. Smelsteris. 
Tomas I ir II. Mahanoy City, Pa. 1902. Yra tai 
puikus aprašymas iš laikų karionės lietuvių su 
kryžiokais laikuose D. L. K. Vytauto ir kara
liaus Jagailo. Knyga šioji turėtų rastis kiekvie
noje lietuviškoje grįčioje. Pusi. 495. Kai
na .......... . $2.00
Križiokai. Tomas III. IV. V. Yra tai toles
nis trūkis pirmo ir antro kryžiokų tomų, kur la
bai dailiai aprašyta karė lietuvių su kryžiokais 
po žalgiriais (Grunvaldu), kur D. L. K. Vytau
tas su lenkų pagalba baisiai sumušė kryžiokus ir 
panaikino jų zokonų. Joje yra ir tos kovos pa
veikslas. Puslapi, 1034. Kaina ........................... $2.00
Kraujo Sėja. Apysaka iš laikų kares Masko- 
lijos su Japonija. Parašė Waclaw žmudzki, lietu
viškai išvertė V. Stagaras. Dviejuose tomuose. A- . 
pysakoje aprašyti mūšiai ant jūrių. Viskas apra
šyta taip aiškiai, kad rodos viskų matai savo a- 
Kimis besiskaitydamas jų. Kraujo sėja yra 
viena iš naudingiausių skaitymui knygų. She
nandoah, Pa. 1906-1907. Pirmas tomas Pusi.
289. Kaina ...............................................................  $1.00
Antras tomas Pusi. 246. Kaina ............................. $1.00
Kapitonas Velnias. Prietikiai Cirano De 
Bergarae. Verte įš Prancūzų kalbos kun. Dr. M. 
Juodišius. Mahanoy- City, Pa. 1908. Yra tai la
bai užimanti ir juokinga apysaka, padalin
ta į tris tomus. Visi trįs tomai vienoje knygoje 
404 puslapių didelio formato kaštuoja tiktai 1.15c 
Klaida. Originališka apysaka iš lietuvių gyve
nimo “Laisvės metų”, parašyta Lazdynų Pelė
dos. Yra viena iš geriausių apysakų. Vilniuje,

1910, Pusi. 520 ..................... s......... .’...........
Krikščionis ir Raudonas Gvazdikas. 
Dvi apysakos. Vertė Pranas Siūlelis. Shenan
doah, Pa., 1909, Pusi. 52 ................... . ...................
Koks tas paukštis “kun.” V. Dembskis? Tilžė
je, pusi. 34.. .<.........................................................
Kas priešius? Akyva apysakėlė iš lietuvių gy
venimo. Parašė Lazdynų Pelėda. Tilžėje 1900, 
Pusi. 32 ...................................................... ..........
Kaip Motiejus po peklų keliavo ir Vy
nas. Dvi apysakos. Iš lenkiško vertė Pr. 
Siūlelis. Shenandoah, Pa. 1908, Pusi. 23..............
Kas teisybė tai ne melas. Parašė Aišbe 
’’Aušros“ išleidimas. Septynios naujai pertaisy
tos pasakaitės. Vilniuje 1905, Pusi. 63 ..............
Kent kaltas, kent ne kaltas. Vaizdelis iš 
žmonių gyvenimo, parašytas žemaitės. Vilniuje 
1907, Pusi. 39 .................................................. .
Kaukazo belaisvis. L. Tolstojaus apysakėlė. 
Vertė S. O. Tilžėje 1894, Pusi. 40................'....
Kelionė į Europą. (Su dviems paveikslė
liais iš visasvietinės parodos Paryžiuje 1900 m. 
Lietuvių skyriaus). Kūn. J. Žilinsko. Shenan
doah, Pa. 1902, Pusi 52 ..........................................
.Kares laukuose. (kareivio atsitikimai), 
Parašė Vsevolod Garšin. Verte A. L-lis. Labai u- 
žimanti apysaka iš laikų karės maskolių su tur
kais. Chicago, III. 1906, Pusi. 81. Kaina.......
Katorgon. Labai gražus skaitymas. Chicago.......
Katoržnykas. Puikus aprašymas apie katorgą. 
Spauda ’’Kataliko“ Chicago..............................
Keturios Istorijos. Prasižengėlis; Doras Timkus; 
Jonas Tvardauckas; Ugnis kaime T. Mahanoy 
City, Pa. Pusi. 45............................................ .
Keturios Pasakos apie Dukterį Akmenoriaus; 
Klarą; Nuspręsta ir Ant kiek moters užlaiko 
paslaptį Mahanoy City, Pa. Pusi. 61.................
Keturios Istorijos ape: Kaip kapitonas Stormfield 
buvo danguje; Pabėgėlis; Kas.gi ištyrė? ir Pri
gautą vagi. Mahanoy City, Pa. Pusi 60..............20c.
Keturios Istorijos. Ant prapulties be kranto; 
Mistras ir Krepešius; Kampelis duonos; Iš ko di
dėli ponai. Mj^unioy City, Pa. Pusi. 105..............
Keturios ISlįSgos: Sugertuvės traukynije; žibin
te BažnytariSgjiį; Aliutė duktė kunigaikščio Ker
niaus; Bokšl^t ant salos Dago. Mahanoy City, 
Pa. 1902. Pusi“ 64. .................................................
Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko 
J. Basanavičius. Dalis I. Čia telpa 141 labai

5c
95

96

98

99

100

101

102

107

108

109

110

111

112

113

114

115

118

120

121

122

24

125

126

127

128

129

130

131
132

134

135

136

137

133

143

10c.

15c.

5c

25c.

35c.

15 c.

5c

30c

25c

20c.

35e

5‘

10c

10c.

$1.00

15c

10c

10c

10c

25c

10c

10c

15c

20c 
10c

15c.

20e.

20c.

30c

20c.

Vii

,45

.47

148

149

150

151

152

156

158

159

160

162

163

164

165

106

167

169

170

171

172

173

177

178

179

180

181

182

183

184

185

190

191

192

193

194

195

196

gražių, juokingų, išmintingų ir žingeidžių pasa
kų. Chicago, Ill. 1903, Pusi. 280 ...........  : $W
Drūtai apdaryta ...............................   .i
Lietuviškos Pasakos Įvairios. Surinkd 
Dr J. Basanavičius. Dalis II. čia telpa 205 Id= 
bai gražių ir juokingų pasakų, berijančių kieŠ= 
vieną skaitytoją ir klausytoją ir labai naudin= 
gos. Chiaago, III. 1903, Pusi. 330 .......................  fi.2 j
Drūtai apdaryta ......................................................  $1.5°
Lietuviškos Pasakos įvairios Surinko 
Dr. J. Basanavičius. DalisIII. čia telpa 202 daf 
gražesnės ir juokingesnės pasakos. Chicago, Ill.
1904, Pusi. 333.....................................................  $1.26
Drūtai apdaryta .........................................,........... $1.59
Letuviškos Pasakos Įvairios. Surinko 
Dr. .J Basanavičius. Dalis IV. Chicago, Ill.
pusi. 299. šioje dalyje taip kaip ir pirmes

nėse dalyse Dr. Basanavičiaus surinktų pasa
kų, telpa keli šimtai užimančių ir juokingų pa
kų, telpa keli šimtai užimančių rr juokingų pa- 
gų I. II III. ar IV. dali, turės per visą savo am. 
žiu neišsemiamą pasakų turtą ............................... $1.25
Drūtuose apdaruose ................................................... $1.59

Apysaka iš pir-
Vertė Vytautas. Til-

:98

i 00

200

201

1100

50c
75c

10c

5c

10c

15c

15c

20c

Lietuvaitė. J. Kvietkovskio. -Vertė P. G. 
Apysaka iš senovės lietuvių gyvenimo*Chicago, 
Ill. 1906, Pusi. 296 ..................................................
Apdaruose ................................................ .................
Lietuvių Ašaros. Trys vaizdeliai iš Lietuvos 
gyvenimo. Labai graži pasakaitė. Tilžėje 1903, 
pusi........................................................................ .
Lietuvi, Mylėk savo kalbų. Paveikslė
lis iš dzūkų gyvenimo. Parašė Kunigas. Graži 
apysakaitė iš lietuviškų gužynių. Vilniuje 
1905, pusi. 17 .............................................................
Linksmi žiedeliai. Surinko K. Stiklelis. 
Čia telpa 104 įvairiaus linksmo turinio gabbalė- 
liai. Tilžėje 1907, Pusi. 32 .......................................
Laikrodininko Atminimai.. Pasak Erk- 
man-šątrijaną sutaisė S. M. Paveikslas iš Napo
leono I. paskutiniųjų kariavimų. Chicago, Ill. 
1907, Pusi. 44 .......................................;...................
Laisvė ir kitos naudingos pasakos. Pa
rengė K. Brūklys. Shenandoah, Pa. 1911, Pusi. 
40 ..................................... .
Morkus ir Aurelionas. 
mų amžių krikščionystės, 
žėje 1899, Pusi. 82........
Matulė paviliojo. Stebuklingoji tošelė ir ki
tos labai gražios apysakos iš žmonių gyvenimo, 
Parašė Lazdynų Pelėda. Vilniuje, 1980, pusi. 
262 .............................................................................
Mylėk savo artymą. Apysaka iš laiko ka. 
rėš Prancūzų su Arabais Afrikoje. Pagal
F. Hoffmanų parašė P. B. Chicago, Ill. 1908, 
pusi. 131 ................................................................. .
Ta pati apdaryta..........................................................
Maksim Gorkij.Pasakojimai iš Rusų kalbos 
vertė A. L—is. Turinys: Giesmė apie sakalų, Ne
naudėlis, Makaras Čudra, Rudenyj, Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, Ill. 1906, pusi. 103 ..........
Mythai. Pasakos ir legendos žemaičių. Surin
ko Dr. Ed. Veekenstadt, vertė dr. J. šliupas 
Dalis I. Yra tai žingeidžios ir juokingos senoviš
kos pasakos apie visokius stebuklus ir prajovus, 
apie darbus gerų ir piktų dievų, apie laumės, lai
mes, Raganius, Vilkalvkos ir tt. Plymouth, Pa. 
1897, pusi. 190 .........................................................
Musų Socijalistai. Apysaka iš paskiausiujų 
Lietuvoje atsitikimų. Parašė Jonas Kmttas. 
Shenandoah, Pa. 1906. Pusi. 57.....................
Mokytojas iš Nazareto. Parašė Antanas 
Vyslouch. Vertė L.' P. Apysaka iš laikų užgimi
mo Kristaus. Vilniuje 1907, pusi. 103 ................
Meilės karštligė. Mintys ir prilyginimai a. 
pie ..dabartinį supratimų meilės. Parašė L A.
Chodov, vert® iš rušisko J. Stropus... So. Boston, t 
Mass. 1911, pusi. 51 ........ . ...................
Mokslinčius Tvardauckas. Apysaka iš 

žmonių padavimų. Parašė J. J. Kraševskis, ver
tė į lietuviškų F. M. Plymouth, Pa. 1908. Pusi. 
174 ...................................................... ................. =. j.-.'
Miškas vis smarkiaus degė. Piešinys 
Skitaleco. Vertimas iš rusų kalbbos. Brook
lyn, N. Y. 1911, pusi. 32 ................... ;....__ ..... „15c
Mobilizacijos pasekmės. Vaizdelis iš gy-„ -- - 
veninio. Parašė žemaitė. Perspauzdinta ,iš “Ūki
ninko”. Tilžėje 1905, pusi 15 ....s 5c 
Meilės linksmybe. ”Da niekad ant svieto 
tokios nebuvo!” Išdavė J. A. Faraonas. Tilžėje . 
1907, pusi. 32 ........... ........................ 10c
Mūsiškiai užsienyje. Juokingas aprašymas 
kelionės Į Paryžių ir atgal. Mikalojaus ir Glapi- 
ros Ivanovų.Parašč N. A. Leikin. Lietuvių kal
bon vertė Magnus Parvalkietis. Chicago, Ill. 
1909, pusi. 216 ....................................................... .--i 50c
Milukijada arba nepaprasti dzūko viršžmo- . 
giški nuopelnai ir juodesnis už pragarų tiems 
nuopelnams pavydas. Chicago, Ill. Pusi. 37. 
Magdalės Marija. 
Chicago, Ill. Pusi. 
Nuskendimas laivo 
ir aprašymas. Surinko M. ' Paltanavičių. So. 
Boston, Mass. 1912 Pusi. 17.............................
Našlaitė. Ne pasaka. Labai užimanti apysakėlė 
iš dabartinių lietuvių gyvenimo. Parašė» Lazdy
nų Pelėda. Tilžžėje 1902, pusi. 62.....................••••
Namelis ant Volgos. Apysaka, parašė S. Step- 
niak, versta iš rusų kalbos. Chicago, Ill. 1909, 
Pusi 72............    1

Nebepirmas. Paveikslėlis iš mokslaeivių gyveni
mo. Parašė B. Tilžėje. 1902 Pusi. 23........ . .
Nakvynė. Pasaka apie vienų mažesniųjų gyve, 
nimo vargų, paprastai vadinamų beda. Parašė 
R. L. Stevenson. Iš anglų kalbos vertė L. Juras, 
Chicago, ‘ Ill. 1911, Pusi. 38................................
“Nie gadaj” arba baisus sapnas Paraše ž. 
Tilžėje .1902 Pusi. 18.......................... . .................

'Našlaičiai. Paveikslėlis U'praeities. Vertė Arto
jas. Chicago, Ill. 1904. Pusi 256....................
Namelis pustelninko. Pertaisytas antras leidimas. 
Graži morališka apysaka. Shenandoah, Pa. 1906 
Pusi 170................................................ ...................
Audimo apdaruose ................................... .
Neužmokamas žiedas. Dvi gražios pasakos, 
Mahanoy City, Pa. 1907. Pusi. 62.....................
Onuka. Labai dailus apsakymas iš tikro atsi
tikimo. Mahanoy City, Pa. Kaina ....................
Obrusiteliai 
kolių 
zas. 
liški 
viais 
Olga 
nimo
Stasys Kirvis. Chicago, Ill. Pusi. 40. Kaina___
Olitipa. Graži apysaka iš laikų savitarpinės 
karės šiaurinės Amerikos indijonų. Vertė A. 01- 
ševskis. Antra laida pataisyta. Chicago, Ill. 1906 
pusi. 95 .........................................................................
Prakeiktas Meilingas Kriminališkas aprašymas, 
vertė D. T. ir F. W. Bočkauskai Mahanoy Ci
ty, Pa. Pusi. 202 ....................... .’................... .
Pirmoji Gegužės; Sapnas apysaka. Parašė Skruz
dė. Brooklyn, N. Y. 1908, pusi. 39................... .
Parsidavimas ir 
Prūsų Lietuvoje. 
(Papasakojimas kaip 
Didžiosios Lietuvos, 
pravardę ir tikėjimų 
čiai jį išvarė.) Plymouth, Pa. 1901. pusi. 32

a 
b 
c
d 

1102

a 
b

geri'3C?

10«

10c

Pelkės. Apyajkt 'F lietuvių darbininkų gyve
nimo Lietuvių1 kalbon išvertė Kazys Puida: .
Vilnius. 19gS Tusi. 468.._. .ST........... $i.f°~
Pasaka aįne ■nekantrių Alenų dukterį 
turkų ciesoziauso -Antonijaus, kuri per 22 metus 
vaikščiodama-po > svietų, daugybę bėdų ir vargų 
iškentėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė A. OR 
ševski^. Chicago, Ill. 1902, pusi. 66 
Paludieniai. t V. I Orkan. 
menčlio 

garas, 
pusi. 16 
Pasaka 
prie sulyginamosios mythologijos.
Laf argue, pagal i vokiškų vertimų lietuviškai su
taisė P. Miškinis. Chicago, UI. 1908, push 
31 ......................................................... ............. ••
Patarlės ir dainos. Surašė nuo žmonių M< 
D. Silvestraitis. Tilžėje 1899, pusi. 30 ...............

Vaizdelis iŠ i>ie= 
gyvenimo. Lietuviškai išguldė V. Bta- 
Anįra laida. Shenandoah, Pa. 1906; 

t........................................
apie Adomų ir Jievų Priedas

Pa'fašo Paul

MALDAKNYGĖS

$1.00
$1.25
$2.00
$2.50

F BREVIORELIS
Katalikiška Maldų knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiška? 
........ Jaunuomenei.

Knygelės miera 2%x3% col. Pusi. 140, storis % c61. 
Mažiausia gražiausia ir smagiausia maldaknygė neštis baž
nyčion. Mišios, mišparai ir suplikacijos yra dviejose kalbo 
-fe į lietuviškai ir lotyniškai. Turi visas reikalingas maldar 
i? kalendorių, teip kaip didelė knyga. Balta, plona, 
POpiera. čia yra jų paveikslai i? kainos:

1135 Juodi kieti, drū
ti audimo apdarai, iš
rodo kaip skuriniai, gra
žus išspausti išmargini
mai, lapų kraštai raudo- • 
ni..................................30e •

1136 Juodi, kieti, 
ti audimo apdarai, 
do lyg skuriniai, gražus 
išspausti išmarginimai, 
auksuotas kryžutis ant 
šono, auksuoti lapų kraš
tai. .... .............. 35c

dru- 
išro-

Kad atituštinti .vietų maldakny
gėms, kurių norime ištisų eilę įdėti 
j savo knygų krautuvę, priversti ėsa- 
tne išparduoti už pusę kainos visas čia 
paminėtus STEREASKOPUS arba Te- 
LESKOPUS.

Stereoskopai yra dirbti garsiausių ar
tistų; Stereoskopai yra tai puikiau
sia dovana merginai arba vaikinui. 
Toki stereoskopa mergina gavusi, vi
sada laikys atminti kaipo didžiausių 
lovanų ir kada tik per jas pažiūrės, 
visada atmins jos prisiuntėjų.

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai priętaisa arba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiu- 
■ai ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta į 
naturališką paveikslų, kuriame matai 
'ielas grupas žmonių, trlobų, visų mies- 
svU, plačius laukus, miškus, daržus ir 
caipt- toliau, taip kaip kad pats toje 
vietoje būtumei ir viskų savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia į 
naturališką esybę, padidina jį askirs- 
to žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau 
ne paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Mes turime dabar ant pardavimo 
gražiausius stercoskopiškus paveikslus, 
kaip matote žemiau surašytus.

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa- 

velkslėliij iš Kristaus gyvenimo. 
Kaina $1.00 už bakselį su 22 pa
veikslėliais.

štai kų juose gali pamatyti: 
' Kristaus užgimimas Betlejaus Stai- 

nėlėje.
Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris
tų ir dovanas jam kloja.

Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo
kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

Kristus 
lejaus. 
nų.

Kristus 
Judošius

Kristų : ,
Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.
Šventa Veronika apsiuosto 
Kristui.

Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.

11. Kareiviai ir šv. Poras prie kalno 
Golgotos.

12. Kristus paveda savo motinų Jonui.
13. Skaito Kristui myrio dekretų ant 

kalno Golgotos.
14. žydai ruošiasi kalti Kristų prie 

kryžiaus.
16. Kristaus kūnų ima nuo kryžiaus.
17. Kristus keliasi iš grabo.
18. Kristus žengia į dangų.
19. Regykla šiandieninio Betlejaus.
20. Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku

rioje Kristus gimė.
21. Bažnyčia apreiškimo šv. P. Ma

rijos.
22. Bažnyčia budavota ant grabo šv. 

■' P.:Marijos.
23. r.........................._ .

kėlė su aukso ir sidabro 
lapeliais, aukso litaro 
mis knygos vardas at
spaustas, lapų kraštai ap
ščiai auksinti, ant vi
durio kabutė......... $1.00

1137 Baltos celuloidos 
gražus apdarai, išrodo 
kaip balčiausias sloniaus 
kaulas, čysta, slidi, 
žvilganti popiera; ant 
šono graži kvietkos ša75c 

$1.00 
$1.00 
$2.00

šaltinis arba Aukso Altorius, Dangiškų Skatbų.
Naujausia spaudimas pagal tikra dešimta ir šeš
tų spaudimus.
Prastais apdarais paauksintais kraštais be kabės.
Ta pati su kabe ..................................................
šagrino apdarai apkaustyta auksuoti kraštai ..
Morokko skuros minkšti apdarai su kabe............
Balsas Balandėlės arba mažas šaltinėlis malonės 

Dievo, Naujasis spaudimas, be ar su “Officium” 
su “Officium” yra brangeses 10 centų.
Prastais apdarais paauksytais kraštais su kabe... 
šagrino skuros apdarais su kabe......... ...................

c .Morokko skuros kietais apdarais.............................
Morokko skuros minkšta su kabe.................  ..
Aksomo apdarais su auksiniais kryžiais ant šo
nų. Labai daili knyga paaukavimui.........................$2.75
Garbė Dievui ant aukštybės o pakajus žmonėms 

ant žemės geros valios. Puiki knygute, turinti 
daugelį litanijų ir šeip jau maldų.
Prastais apdarais.............. . ........................«... ..

Prastais apdarais paauksuota..................... . ...............
’Kantiškos arba Giesmių Knygos.. Surinktos ir 

perveizėtos per M. Voločiauskų žemaičių Vyskupų, 
Vilniuje 1906 metuose.
Prastais apdarais............................. ..........
Drūtas apdaras paauksuotos..................... ..............
šagrino apdarais paauksuotos....................................$1.00
Mažas Naujas Aukso Altorius, didei naudinga 

maldų knygelė, pavesta visos Lietuvos Katalikų 
Jaunuomeniai, pagerinta ir per naujų devintų 
kartų atspausta su dadėjimu visų rožančių.

d 
e

1104

a

1105

a 
b
c

1107

. 75c
$1.00

50c
75e

1138 Juodos prancūziš
kos skurelės kieti lygus 
apdarai, auksiniai para
šai ant šono ir nugaros, 
lapų kraštai apščiai rau
donai auksuoti, rundini 
kampai..................... 70c

1139 Juodos prancūziš
kos lygios skurelės, min
kštai iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti, auk- 

• ainiai parašai ant nuga
ros ir šono, raudonai ap
ščiai auksinti lapų kraš
tai, rundini kampai. 90c

2.

3.

ant svodbos, Kanoj Gali- 
Permaino vandenį į vy-

50c

25c

50c

50c

25c
50c

20c

1113 
lėliais, 
gražia

1109 Skuriniais apda
rais paauksintais kraš
tais, be kabes.... 50c

1110 šagrino minkštais 
apdarais, su kabe.. 75c

lį 14 Prancūziškos sku
relės su gražiais paau
ksinimais ir su kryžiais 
ant všonų.............. $1.75

tų prekė.. $1.00

Su baltais kau- 
medalikėliais ir 
kabutė.... $1.50

7.

8.

9.

24.

25.

10c

Ii;:
15c

5.
6.

1131 Puikiai išgro- 
žinta, su auksuotis 
kryžiais, taip-gi vi
duryje yra auksinis 
kryžils.......... $1.60

10c.

30c

1111 Prancūziškoj .sku
relės, gražiausia vi
sų už

1112 Morokko švelnios 
skurelės su gržiais paau
ksinimais ir su kryžiais 
ant šonų.. $1.50

apdarais
Prekė .

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda 

žydams.
kryžių

veidų

jo ne-

05c.
Labai gražus skaitymas. " 
75.................................................... 15c,

‘ ‘ Titaniko ’ ’. Paveikslai

20c

5c.

1121 Prastais, drūtais 
apdarais, auksintais kra
štais, apkaustytom^ 
briaunoms pasidabruoto
mis blėtelėmis, su kabu
te.............................   60e

1123 Prancūziškos sku 
relės minkštais apdarais 
apvaliais kampais, au
kso kvietka, kryžius, pa
rašai ir kraštai .. $1.25

Galerija paveikslėlių iš mas- 
gyvenimo Lietuvoje. Parašė Dėdė Atana- 

Tilžėje, 1898. čia yra aprašyta, kaip masko- 
činovnikai elgiasi su mųsų broliais lietu- 

mųsų tėvynėje. Pusi. 76. Kaina ...................
' Liubotavičiutė. Vaizdeliai iš gyve, 
nihilistų. Parašė M. Stepniakov. Vertė

pelnas. Iš . prietikių 
Pagal' A. Swiętochoškj. 

vienas lietuvis atėjęs iš 
atsidavė vokiečiams, net 
permainė, o paskui vokie-

1141 Baltos skurelės 
minkšti iškimšti apdarai 
per abudu galu auksuo
tos juostos, auksuotas 
kryžius ir ant nugaros 
parašas, auksuoti lapų 
kraštai, rundini kampai 
prekė....................... 60c

VAINIKĖLIS.
Katalikiška maldų knygelė pateikta Katalikiškai Jau

nuomenei. Su aprobata Vilnia* Vyskupo kun. E. Roppo. 
Miera knygutės 3x5. Spausdinta 1909.

1128 Prancūziškos sku
relės, 'minkštais apda
rais 60c

1140 Baltos skurelčs lo
ti drūti apdarai, gražus 
išspausti išmarginimai, • 
auksuoti lapų kraštai 45c

1127 Prastais apdarais 
gražiai paauksuota. 40c

1129 Morokko gražiais 
apdarais, minkšta sku
rdė, paauksuotais kraš
tais...............................50c

1130 Prancūziškos sku
relės su auksiniais išgro- 
žinimais.................... $1.00

nukry-

sicnimtifcw 
III1IIIIIUIIIII1I 
filtmiwniHttim 
fHiiiiiiiiiiimiiii

Kaip šiandien išrodo Kristaus gra
bas.
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.
Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai 
žmogus ’ ’.

SERIJA U.
Susideda iš 100 Stereoskopiškų pavelk- 

lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 
bakselį.

šitoje serijoje yra 4 sykius tiek 
veikslėlių kų pirmutinėse serijose, 
štai kų juose galite pamatyti:
26. Besiartinanti audra ant ežero Erie.
27. New Yorke tavorų krovimas į di

delį oceaninį laivų.
28. New York. .. ........................  ‘

Garden).
29. Boston.
30. Atlantic 

maryj.
31. Niagara, 

tys nuo 
Falls from Goat Island).

JONAS M. TANANEVICE
3249-53 S. Morgan St.

Chicago, Ill.

pa-

Pilies daržas (Casttie

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

Patkavinis vandenskri- 
ožinčs salos. (Horse Shoe

1142 Aniolas Sargas. Maldaknyge
Didumas 3x4 col. Rožančiai, Mišių maldos, stacijos ir kitos 
reikalingos maldos; litanijos, giesmės, ir tt. Pusi. 448. -Ma- 
hanoyCity, Pa. 1908

a) Audimo apdaru paauksuoti kraštai
b) šagrino apdaru, paauksinta

su bažnyčios aprobatu.
Uranium Steamship 

Company
Reguliariška Pasažierinė Linija tarp

NEW YORK ir ROTTERDAM 
’Jerlausi Laivai — Ruimingi kambariai 
Marconi bevielinestotis—Geras Valgis

20c

10c

25c

50c
75c

1122 Morokko skuros 
minkštais apdarais, ap
valiais kraštais, paau
ksinta, parašai ir auksin-

10c. ta kvietka ant vieno šo
no................   $1.00

5c.
1124 Apdėta baltais

50c. sloniaus kaulais ir celu- 
loida, 3 sidabrininai me-

• dalikėliai kabo ant len
50c. ciūgėlių, aksomo nugara,
75c. apkaustytos briaunos si

dabruotomis bletelėmiš,
25c. su kabe, auksinti į kraš

tai...........................  ^1.00
25c -_  š>: j.:

50c.

15c

10c

1125 Baltos celuloidos 
apdarai, vienų ornamen
tai kaip ant šio paveik
slo, kitų gi graži aukso 
šakelė ir aukso litaro- 
mis knygos vardas at
spaustas, su kabute, au
ksinti kraštai .... $1.50

1126 Baltos celuloidos 
apdara, ant vieno šono 
kvietkuotas kielikas, su 
kauline kabute, auksinti 
kraštai............... . .. $1.75

1150 Biblija arba šv. 
Raštas Naujo Įstatymo. 
Lietuviškon kalbon iš
guldė Vyskupas Kuni
gaikštis Juozapas Arnul
pas Giedraitis, antru 
kartu atspausta kaštu 
kun. S. Pautieniaus su 
komentorium parenktu 
kun. A. Staniukyno, tel
pa čia išguldinėjimas šv- 
evangelijų visų keturių 
evangelistų. Apaštalų 
tai, pusi. 494 Jotyniško- 
darbai ir Apaštalų laš
inis litnromis.......... $2.0(

1152 Bybele (Biblija) 
tai esti: visas šventas 
Raštas Senojo ir Naujo
jo Testamento. Devin
tas spaudimas. Berlyne 
1908, pusi. 1128. Drutuo 
se apdaruose, spauda 
graži, lotyniškos raidės, 
graži knyga pasiskaity
mui tiems, kurie 
žinoti apie šventų 
t?..........................

Austrijos,Hungarijos ir Rusijos 
pasažieriai gali važiuoti į visas 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship Company už daug 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Del Tikietu ar informacijos kreipkitės

Uranium Steamship 
Company

13 Broadway, - New York
J. V. Zinner ®. Co.,

140 N. Dearborn St.. Chicago, III.
Arba pas mus agentus kurio randa

si visur Suvienytose Valetijose.

4

.'•■'..’į*'

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan Si

nori 
Raš" 

$3.00

Chicago, III.

John Cochinsky 
LAWYER

Lietuvy* Advokatas
60 W.Washington St., Room 1510 

CHICAGO
Atlieku visokius legališkus reikalus at

sakančiai, ypatingai susižeidimo ii kitus. 
Užsiimu vedimu visokių civiliškų ir kn- 
minališkų bylų. Taipgi peržiurti abstrak- 
tus ir padirbu visokias popieras ir doku
mentus pardavimo ir pirkimo namų, lotų, 
biznių ir tt. Lietuviai, kurie tunte kokį 
legaliską reikalą, atsišaukite pas tautietį.

Ofiso vai.: nuo 9 ryto iki 5 po pietų. r 
Gyvenimas: ___

2318 W. 23rd Pl., Chicago, Ill.
Gyvenimo vai.: nuo 7 iki 9 vakaro.
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Anmokah Anglišką kalbą?

3252

3252

H

Draugysčių Reikalai Me. DKZ3KX

Du metai atgal jis

Meldžiu atsišaukti:

su

Dr. G. M. Glaser

Atsibus2200.

SV,

Tanane-
Chicago,

Sworn to 
this 4 day

Tanane- 
Chieago,

Chi- 
pats

dainelės ir dekle- 
subatos ir nedėlios 
(nov.) 9 ir 10 d., 
bažnytinėje salėje, 
J. Paveikslus ro-

Paieškau gero bučerio, katras nu
simano atlikti tą darbą, tegul atsišau
kia tuojaus po No. 12022 So Halsted 
st., West Pullman, Ill. 
ra,

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

(Seal).
(My čomission expires March 18, 

1913).

SALIUNAS PARDAVIMUI.
Pigiai parsiduoda saliunas su 2% 

metą lease. Kreipkitėsi numeriu: 
670 W. 18th st., Chicago, UI. (43—45)

Parsiduoda karčema geroj vietoj 
tarp lietuvią apgyventa. Priežastis 
pardavimo, savininkas turi du biz
niu. Atsišaukite: J. Tamuliunas, 1443 
So. 49th avė., Cicero, III

Mokestis ge- 
Gyvenimas ant vietos (45—47) Užsisakant “Rankvedį”, reikia drauge ir pinjgus siųsti per pačto Mo

ney Orderį arba registruotam laiške adresuojant šitaip:

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

2. Lietuvią veikėjai, 
paveikslai. -.4. Vil-

5. k'a«»O gnbeYnija.
7. Apie buvusią- Lię-

8. Prusą Lietu-

Visos lietuvių laikraščių redakcijos, kunigai ir daktarai sako, 
jogei Sveikata verta aukso tiek, kiek pati sveria.

Pinigus siųsdami adresuokite:

JONAS M. TANANEV1ČIA
3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.

ADMH.JSTRACIJA LIET. TEATRAL. 
pr. AUGUSTĖS PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO.
Petr. Andrejauckas, Pirm., 

918 — 33rd St.
Stan. Stonevicze, Vice-prez., 

3206 Auburn Ave.
Ant. Kasparas, Prot. Raštiniu 

3416 Auburn Ave.
Dom. Kadzekski, Fin. Rašti., 

1900 W. 17th St.
Mart. Kadzievskis, Kas.

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

2118 W. 20th St.

STATEMENT OF THE OWNERSHIP, 
MANAGEMENT, CIRCULATION 

ETC.,
Of “Katalikas” published weekly, at 
Chicago, Illinois, required by the Act 
Of August 
Kame of 
Etitor P. 

gan St.;
Managing

Vicz, 3249 S. Morgan St., 
III.

Business Manager Stanley P.
vicz, 3249 S. Morgan St., 
Ill.

Publisher John M. Tananeviez, 
S. Morgan St., Chicago, Ill.

Owners: John M. Tananeviez,
S. Morgan St., Chicago, Ill

John M. Tananeviez. 
and subscribed before me 
of October, 1912.
John Zaeharewicz, 

Notary Public.

24, 1912.
Post Office Adress.

Tumasonis, 3249 So. Mor- 
Chicago, III.
Editor Stanley P.

ADMINISTRACIJA DB-STĖS SV. 
STANISLOVO V. IR K. 
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave. 
Mot. Randis Pagelbininkas, 

4521 S. Marshfield Ave.
Paulius P. Baltutis, Prot. Raštin., 

3249 S Morgan St. 
Jurgis Brazauckas, Fin. Rašt., 

4530 S. Wood St. 
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

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

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

425 S. Grant St.
J. Ažis, Pagelbininkas, 

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, < 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalkai 

31 \Techery St.
KLTUBAS LIETUVOS KUNIG. 

x MINDAUGIC.
J. V. Zaehareviče, Prez., 

917 — ;-3rd St.
Martinas Kadzievskis, Sekr^

• 3244 S. Morgan St._
J. M. Tananeviče, Kasierius, 

3244 So. Morgan St.
Kun. M. Kraučunas, Kapclonas, 

32nd Pl. and Auburn Av?.

ADMINISTRACIJA KR-STĖ3 SV. 
•JUOZAPO <aIM. SM. 

Juazapas /alandauckas, Prez., 
3234 Illinois Ct.

Ant. Petrukas, Vice-Prezidentac, 
4341 S. Hermitage A v.

Juozapas Palėkus, Prot. Rašt. 
4520 S. Marshfield Av.

Juoz. Volskis, Raštin. Finansą, 
4524 S. Wood St.

Stan. Anučiauskis, Išdininkas, 
4617 S. Hermitage Ave.

ADMIN? JTRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WlIKh-S-BARRE, PA.
Adomas Cikanauskas, Pimsėdū, 

78 Lee Park Ąve.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

78 bee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius,
R. F. D. No. 1 Box 17L

e ‘KATALIKO” KLIUBO 
ADMIN ISTR ACIJ A. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

ADMINISTRACIJA DP-8TĖS 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Petr. Andrejauckas, Pirm., 
918 — 33rd St.

Antt.nas Mazelauskis, Pagebininkas,
3244 S. Morgan St.

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

An'anas Kasparavičia Rašt. Fin., 
_ 3416 Auburn Ave.

Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 
918 — 33rd Street.

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

ŠV. MYKOLO DK-SXBS WILKES- 
BARRE. PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras r-iiecaas, Prezidentas, 
462 E. South St.

šaitanas šeškevišius, Vice-prezidentas, 
501 New Grant tit.

Vincas Adominas, Prot. Sekr., 
34 Logan St.

Kazim. Deltuva, Finansą Sekr. 1-maa, 
96 Logan St.

$)U3 Linukus, Finansą Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant Su.

Juozai šnipas, Kasierius,
FŲ 336 New Gro.e Si

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTES 
SV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE, PA. 
J. Laukus, Prezidente., 

425 S. Grant . t.
7. Staneika, Vice-prezid., 

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

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

18 N. Meade Eš 
V. Adomynas, I Finaurą Sekr., 

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

New Grovj St

TEMYKITE 
LIETU VIAI!

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGUOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

Jonas Bagdonas, Vice-prezi., 
3236 So. Morgan St.

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

Fine. Grigaliūnas, Finansą Raštinink.,
1906 So. Union St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, - 
840 — 33rd PI.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DID2. 
L KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
MITELIŲ ANT TOWN OF L.A.KE.

J. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

P. čiapas, Pagelbininkas, 
4436 So. Hermitage Ave.

B. J. Kepcrša, Nutarimą Raštin. 
4644 So. Paulina St.

K. A. Ciapas, Pin. Rašt.
4742 S. Hermitage Ave.

V. Jasulaitis, Kasierius, 
4552 So. Ashland Avė.

K.Trakšelis, Gvardijos Jenerolas, 
1852 W. 45 St.

Y. Jasulaitis, Gvardijos Adjutantas,
L. Boniaviče, Gvardijos Maršalga.

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

3244 S. Morgan St.
J. Ridikas, Kasierius,

3200 Illinois Ct.
M. Kadzievskis,

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO R. ir K.

Kaz. Naugžemis, Pirmsėdis,
3202 Auburn Ave. _

Joe. Gurinskas, Pagelbininkas,
3347 Auburn=-Ave.

Ign. Mateliunas, Prot. Raštin., 
1424 So. 49 Ave., Cicero TH.

-J. S. Palyanskas,, Fin. - Raštin., 
S325 S. Morgan St.

' Vine. Stankus, Išdininicac,
’ 2934 — 29 St.

DIDELIS IŠKILMINGAS BALIUS.
Parengtas Draugijos Sadžiausios 

širdies Viešpaties Jėzaus, kuris atsi
bus nedėlioj, 10 d. lapkričio, 1912 m.; 
Freiheit Turner svetainėj, 3417-21 S. 
Halsted st. Balius prasidės 5 vai. va
kare. Inžanga 25c. porai Meldžia
me kuoskaitlingiausiai atsilankyti ant 
musą iškilmingo baliaus. Muzykė 
grieš puikiausius lietuviškus šokius — 
galėsite gerai pasišokti ir linksmai lai
ką praleisti. Kviečia,

KOMITETAS.

Paieškau sesers Karolinos Piškinai- 
iios, paeinančios iš Vilniaus gub., 
Vilniaus pav./. Gelvaną vok, Zeveliš-’ 
kią sodžiaus. > Metai kaip Amerikoje. 
Girdėjau kad Įgyvena Brooklyn, N. Y. 
Ji pati arba kas kitas malonėsite su
teikti man antršąv

Rozalija Maėiukenienė, 
2342 So. Leavitt st., Chicago, Ill.

DIDELIS TEATRAS IR BALIUS.
Rengia Tėvynes Mylėtoją Dr-jos 118 

kp., Cicero (Grant Works), Ill., atsi
ims 10 d. lapkričio (nov.), 1912 m., 
Petro Jukniaus naujoj svetainėj, 1434 
So. 49th 
veiksmą 
ROJĘ”, 
Pradžia 
25c., 35.

Ct. Statoma scenoje triją 
komedija ‘ ‘ AUDRA GIED- 
prie to bus dar prakalbos.
6 vai. vakare. Inžanga: 
ir 50c. ypatai.

Kviečiame -susus lietuvius ir lietu
vaites, senus ir jaunus atsilankyti, nes 
minėtas veikalas yra labai juokingas, 
todėl busite visi užganėdinti Po per
statymui visi galės gražiai pasišokti 
prie geros muzikos. Kviečia visus 
tan teatran ir baliun.

KOMITETAS.

TAUPYKIT PINIGUS!
“Keistuto” Paskolijimo ir Budavo- 

jimo Dr-stė (Spulka) No 1.
Nauja 46-ta Serija prasidės Ketver

ge, Lapkričio 7-tą d. 1912 m. Susirin
kimai atsibuna kas Ketvergas 8-tą! 
vai. vakare Juozo Ridiko svetainėje 
i 251 Ilinois Court, kampas 33čios' 
gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą ak^ 
ciją. Akcijos užsibaigia už 6% metą 
ir kiekviena akcija atneša $100.00

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra geriau- 
sis būdas del sučėdijimo pinigu..

ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia 
iš visą lietuvišką Spulką Chicagoje.

Virš minėta Dra gija (Spulka) yra 
po priežiūra valstijos Illinois ir yra 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvą* išly
gą del pirkimo arba statymo namą, 
ant pirmo mergišiaus (Mortgage) 
peržiūrėjimu visą popierą.

Su guodone,
Ben. Butkus, Prezidentas, 

843 W. 33rd
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

3236 S. Morgan St.
Phones Yards 2716—Wabash 

Juoz. Ridikas, Kasierius, 
3251-3253 niinois Court.

NEPASISEKĖ MARYTEI!
Mergaičią ir Bernaičią Draugija 

“Aniolą' Sargą”, stato scenoje dvie- 
ją veiksmią komediją: “NEPASISE
KĖ MARYTEI”, 17 dieną lapkričio 
(nov.) šią metą J^^Gavrilavičio sve
tainėje 2201-5 W. 22nd place ir 
Oakley avė. Pradžia 6 vai. vakare. 
Inžanga 35c., 25e., o vaikams 10c. 
Širdingai kviečiame gerbiamą publi
ką atsilankyti į minėtą perstatymą, 
kur kiekvienas galės linksmai laiką 
praleisti; pamatyti ką mes maži pi- 
piliukai (vaikučiai) galime nuveikti. 
Programas to vakaro bus paįvairintas 
dainomis, deklemacijomis, prakalbomis 
ir tt.

Tikimės, kad musą viengenčiai ne
pamirš šito vakarėlio ir skailingai atsi- 
silankys. Su pagarba,

(45—46) KOMITETAS.

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

“Lietuva” Paskolijimo ir Namą 
Statymo Draugija (Spulka).

36-ta Serija prasidės Utarnmke, 
Lapkričio 5;tą dieną 1912 m. Susirinki
mai atsibuna kas Utarninkas 8tą vai. 
vakare Dom. šemaieio svetainėje, oo. 
Union St., kampas 18tos gatvės..

Akcijos kaina ’'25c,, todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akciją ,ir mokant po kelius cen
tus arba dolerius Į sa\ aitę, galima 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6Į4 metą 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir 
tuvaites prisirašyti.

Virš minėta Dra- H ja (Spulka) yra 
po priežiūra valstijos Hlinois ir yra 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvą iš
lygą del pirkimo arba budavojimo Na
mą ant n’r.no morgičiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visą popierą.

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

710 W. 18 St.
J. P. Ewaldas, Sekretorias, 

3236 S. Morgan St.
Phones:—Yards 2716—Wabash

Lie-

PIRMU KARTU ELIZABETHPORT, 
N. J., LIETUVA PAVEIKSLUOSE.

Lietuviai ant judančią paveikslą. 
Klumpakojis, Noriu miego, Suktinis, 
Aguonėlė ir kiti. Pirmu kartu pil
niausias etnografiškas ir historiškas 
perstatymas apie Lietuvą ir lietuvią 
veikėjus. Taippat naujausios ir gra
žiausios ilustruotos dainelės ir dekle- 
macijos.
vakarais, lapkričio 
1912 m., lietuvią 
Elizabetehport, N. 
dys p. A. T. Račiūnas, aiškins paveiks
lus p. J. M. Danielius.

Paveikslai bus rodomi šie: 1. Lie
tuvos historija.
3. Etnogrofiški 
niaus gubernija. 
6. Suvaiką gub. 
tuvos gub. Gardiną.
va. 9. Lietuviai judančiuose paveiks
luose. 10. Ilustruotos dainos. ■ 11.
Ilustruotos deklemacijos (šiuos ju
dančius paveikslus p. A. T. Račiūnas 
nuėmė laike ekskursijos Lietuvią Gim. 
Kliubo, 7 d. liepos ir laike išvažiavi
mo Suvien. Chorą, 4 d. rugpjūčio š. m.) 
Brooklyne 21 d. September ant šio per
statymo buvo suvirš 700 žmonią. 
Malonąs viengenčiai, esate kviečiami 
atsilanklyti visi be skirtumo. Kiekvie
ną vakarą bus rodyti visi nauji pa
veikslai. Svetainė bus atdara nuo 7 
vai. Vakarėlio pradžia 8 vai. Ren
gė jai-kinemotograf i štai:

A. T. Račiūnas ir J. M. Danielius.
2200.

Mykolas J. Tananevicze, Kasicr. 
67b W. 18 St.

SUSIRINKIMAS.

Sv. Stanislovo V. ir K. Dr-ja, turės 
savo mėnesinį susirinkimą, nedėlioj, 
lapkričio 10 d., 1-mą vai. po pietą, 
šv. Kryžiaus parapijos svetainėje, 46 
ir Wood gatv. Kiekvienas narys pri
valo atsilankyti. Yra daug svarbią 
reikalą, kuriuos neatbūtinai reikia už
baigti. Taipgi kurie neužsimokėjo 
posmertinės už A. A. Stan. Shatkij 
taipgi pasirūpinkite užsimokėti. Su go
done,

Paulius P. Baltutis, raštininkas.

ANT UŽBAIGIMO DRAMATIŠKO 
SEZONO.

Lie. Jaunimo Ratelis stato sceno
je trumpą juokingą komediją “TAI 
POLITIKA”, nedėlioj, 10-tą d. lap
kričio, 1912, šv. Jurgio parapijos sve
tainėje, prie 32-ro place ir Auburn Av. 
Prasidės 7-tą vai. vakare. Tikietai 
po 25 ir 35c ypatai.

širdingai kviečia 
ant šio taip linksmo 
busite užganėdinti. 
Ratelio

visus atsilankyti 
vakaro, kur visi 
Lietuv. Jaunimo 
KOMITETAS.

Paieškau triją .brolią: Vinco, Jur
gio ir Antano Zabrauską. Visi paei
na iš Suvaiką gub., Andrejavo gm., 
Girdėjau, kad gyveno Holijohie, Mass. 
Atsišaukite:

J. Svitonis, 
1421 Quarry st., Grand Rapids, Mich.

PARDAVIMUI mūrinis namas
Labai pigiai parsiduoda geras mn 

rinis namas ant Morgan - St., netoli 
33-čios.- Namas 3 augštą; apačioj 
puikus Storas ir 4 geri pragyvenimai. 
Parsiduoda su labai geromis išlygo
mis, kadangi jis turi būti trumpu laiku 
parduotas. Kam reikia gero. bizninio 
aamo ant Bridgeporto, tegul nepra
leidžia šią progą. Platesnėms apie tą 
namą žinioms kreipkitės j
JONO M. TANANEVICZIO BANKĄ, 
3249-53 So. Morgan St., Chicago, Ill.

Parsiduoda pigiai farma su budin- 
kais 40 akerią Michigan State. Far
ma randasi labai gražioj pozicijoj ar
ti vandens. Atsišaukite į J. M. Ta
nanevičio Banka, 3249-53 So. Mor- 
gan St., Chicago, Ill._______________

Paieškau Vincento Motuzos, paei
nančio iš Kauno gub., šiaulią pav., 
Gruzdžią valse., Rvdiškią miestelio. 
Girdėjau kad gyvena kur apie 
cagą; turiu svarbą reikalą. Jis 
ar kas ki'tas teiksis atsišaukti:

A. M. Taunis, .
P. O. Box 21, East Millinocket,

Paieškau brolio Antano Jetskos, pa
eina iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
ir parapijos, Nauką kaimo. Metai at
gal jis gyveno Chicago, Ill., o dabar 
nežinau kur jis yra. Taipogi paieš
kau draugo Klemento Žilio, Kauno 
gub., Panevėžio pav. ir parapijos. Pa- 
giegalos kaimo.
buvo Rockford, Ill., o dabar nežinia 
kur jis randasi.

Steponas Jetskas,
1337 Quarry avė., N. V. Grand Rapids, 

Mich.

Du storai išrandavimui.
Išrandavimui du storai su 

penkiais pragyvenimais, po 
numeriu 3200-3202-4 South 
Ashjand avė. Gera proga 
lietuviui kampiniame store 
pradėti kareiamą, o antrame 
store gera vieta uždėti bu
černę ir grosernę. Atsišau
kite į: J. M. Tananevičio 
Banką: 3253 So. Morgan st.

PASARGA NARIAMS!
Dr-jos Saldžiausios širdies V. Jė

zaus turės savo balią nedėlioję, 10 d. 
lapkričio, 1912 m., Freiheit Turner 
svetainėje, 3421 S. Halsted st. Ne
atbūtinai privalo pribūti kiekvienas 
naris į šitą balių, nes inžanga vel
tui; prie tikietą pardavėjo pasakysite 
savo vardą, pavardę, o abturčsite ti
kietą, o nebuvę ant baliaus turės 
užsimokėti 50c. už tikietą be išsiteisį- 
nimo.

KAD BUS, TAI BUS!
Vienas iš puikiausią ' balią Dr-jos 

Saldžiausios širdies Viešpaties Jėzaus, 
nedėlioj, 10 d. lapkričio, 1912 m,, 
Freiheit Turner svetainėje, 3421 So. 
Halsted st. 
pietą.

Komitetas 
aus lietuvius 
nūs taip ir jaunus, kavalierius ir pa
neles, chicagiečius ir iš aplinkinią mie
steliu atsilankyti ir linksmai sau lai
ką praleisti. Muzykė bus viena iš 
puikiausią, visiems gerai žinomo V. 
Lukauskio, katra kad rėš, tai rėš, 
net pačios kojos kilnosią. Užkviečia 
visus, KOMITETAS.'

Balius prasidės 5 vai. po

nuoširdžiai nžkviečia 
ir lietuvaites, kaip

vi-
se-

Bened.. Butkus, prez., 
Antanas Mosteika, raštin.

PUIKUS VAKARAS IR TEATRAS!
Parengtas Dr-jos Apveizdos Dievo, 

nedėlioj, lapkričio (nov.) 10 d., 1912, 
M. Meldažio svetainėje, 2242-2244 W. 
23rd place. Scenoje statoma per “Bi
rutės” artistus dvi labai juokingos 
komedijos: “JAUNAVEDŽIŲ NAK
TIS” ir “BE ŠULO*’. Pradžia 4:30 
po pietą. Inžanga 25c., 35ę. ir 50c.

Kviečiame širdingai gerb. publiką 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti į šitą 
vakarą, o užtikriname, kad galėsite 
pasijuokti iki sočiai, nes abi vaide- 
namos komedijos yra taip juokingos, 
kad galėsite trukti iš juoką, o “Biru
tės” artistai mokės jas taip gerai vai
dinti kaip geriau nereikia.

Po perstaymui 
dainuos gražias 
liūs. Kviečia-

PASINAUDOKITE Iš GEROS 
PROGOS!

Susivienijimas Brolią Lietuvią Tau- 
tiškaPašelpinė Dr-ja, praneša, kad bus; 
galima įstoti į minėtą dr-ją be jokio 
įstojimo. Pašelpos ligoje draugija 
moka $5.50 į savaitę. Posmertinės 
išmoka $50.00 iš išdo ir po $1.00 nuo 
nario Mėnesiniai susirinkimai atsi- 
buna kas antra nedčldienį. Sekantis 
susirinkimas atsibus 8 dieną lapkričio 
šią metą, A. Valančiaus svetainėje 
1732 S. Union st., Chicago, Illinois. 

(45—50) '

“Birutės” choras pa
mainas. Paskui ba-

KOMITETAS.

_ PAIEŠKOJIMAI.
REIKALINGI 2 DUONKEPIAI.
Turi

rankai, 
šaukite

būti patyrę, 
antras antrai rankai, 
pas,

J. Mesevič,
2212 — 137th St., Indiana Harbor, Ind.

(44-4P

Vienas pirmai
Atsi-

<3 Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 
pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedls bei 
Žodynėlis Lictuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kain Tapti Jungtiniu Amerikos Valstybių Piliečiu. Yra tai praktiškas 
RANKVEIDIS dėl išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius.^ q Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. Tęjiaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. U Pagalios tal- 
pinasj trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje, O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jngtiniū Amerikos Valstybių Piliečiais. 4J Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą salį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

$1.25
$1.50

Kiekvienas žmogus privalo 
sBsžinoti kaip užlaikyti savo sveikat;.B= 

Sutaisė Dr. A. L. Graičunas.

Paieškau nekokio Martyno Rudžio 
(ar Rudaitis), paeinančio iš Lietuvos 
nuo Liudvinavo, Marijampolės pav., 
Suv. gub. Iš amato yra kriaučius. 
Vidutinio ūgio, nestoras, 33 m. am
žiaus, plaukai tamsiai gelsvi; veido 
pailgo *į apačią smailesnio, akįs rus
vos ir siaurokos, posis ir lupos storo
kos, nešioja rusvus Nedidelius usus ir 
po apatine lupa baifjįdžiukę. Pirmei
višką pažiūrą, iškalbus, gerai geria ir 
dainuoja, ypač prie .stiklo alaus, viso
kias revoliucijines įtinąs. Daug me
luoja, bet sunku- suprasti. Pas ’mane 
buvo apie du męnesiu ant burdo ir 
neužsimokėjąs išdujriė, padaręs man 
arti 40 dol. blėdles. Kas apie jį ge
rai sužinojęs, praneš žemiau nurodytu 
adresu — tas gauįsnuo manęs gerą 
dovaną. . fi :

Lauri^ ntas,
123 — 155 st., Hammond, Ind.

(43,-4'5)

IŠRAN DAVIMUI ŠTORAS
po numeriu 828 W. 31-st St., ant 31 
gat. tarp Halsted ir Auburn Av. La
bai puiki vieta kokiam lietuviui užsi
dėti Bučernę, Milk Store, arba Be- 
kernę, nes tokią biznią aplink per 3 
blokus nėra Lietuviai ir lenkai ap
link gyvena, apie 30 šeimyną. Jei 
kas atsitaikytą, tai savininkas pridė
tą pusę pinigą prie biznio. Meldžiu 
atsišaukti pas savininką,

Morkus Bros.
3402 So. Halsted St., Chicago, Ill.

(44—46)

SVEIKATA arba tiesus i r trumpas kelias į sveikatą. 
Šis pirmas lietuvių kalboje sveikatos žinynas parašytas pagal 
Europos ir Amerikos garsių daktarų ir profesorių veikalus. 
SVEIKATA—veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais 
šimtais aiškių paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimą ir t. t

Toji aukso knyga SVEIKATA Iššuoja tik $2.00 su prlsiuntlmu.

Paieškau savo švogerio Antano Lau
rinavičiaus. Jis dirbo miškuose Good
man, Wis., Camp C. Keturi mėnesiai 
kgip neturiu nuo jo žinios; rašiau 3 
laiškus, bet du atgal sugrįžo. Jo 
draugė rašo iš Lietuvos klausdama, 
kas su juo pasidarė, kad nuo birželio 
mėnesio nesulaukia laiško; sako, gir
dėjusi, kad jis miškuose liko užmuštu. 
Jis paeina iš Kauno gub., Raseinią 
pav., 
pats, 
žinią

LIETUVIAMS.
Lietuviai turinti namus ant Bridge

porto ir Town of Lake, reikalaujanti 
žiemą pataisyti stogus, vandens nube- 
gimo dūdas arba reikalaujanti prie 
namą kitokią pataisymą meldžiami 
kreipties prie.

NOWICKI BROS.
830 W. 31 St., (arti Halsted St.).

Telephonas Yards 2091.
(37—44)

šiuomi aprelšklu pagodotal visuo
menini, jog šou seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 21 
metą, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą j savo locną namą no numeriu

3149 So. Morgan St
Kertė 82-ros gatvės. 
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas nav'ausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir ligSoL Pasi
tikėdamas, jog gerbiama publika ir to- 
liaus maut rems, estu namie ant kiek
vieno pareikedaylmo dieną ir nakt|. 
Estu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų ir užsendlntose ligose. Daran 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 82-ros gatves.

4413

Kražią par., Traką sodos. Jis 
ar kas jį žino, malonėkit duoti 
ant šio adreso:

Aleksandra Vitkauskis,
So. Wood St., Chicago, Ill.

(44—45;

Išgydysiu Jus
■ E J NUO PASLAP- 
lll U 11b TINGU LIGŲ.

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

Tel. Lawndale 3670
W. POLCYN

MASON CONTRACTOR
Darbą atlieka visose daly

se miesto. Taipgi pastatė 
J. M. Tananevičio Bankos 
namą. Darbą atlieka koge- 
riausiai.

2613 W. 20th St., 
Chicago, Illinois.

Paieškau savo .'vyro, Franciškaus 
Kiedis; 39 metą, vidutinio ūgio, gels
vais plaukais, praplikusia galva, lipš
nios kalbos. Jau 9 mėnesiai kaip 
mane apleido, palipdamas 
mažais vaikučiais. 'Meldžiu 
pačiam, arba kas žinantis 
žinią

2089

apie ji, kur mis yra.
Juzefą Kiedienė,

Canalport Av., Chicago, III.
(44—46)

ANT PARDAVIMO.

su dviem 
atsišaukti 
gal duos

Specialistas kuris, 
isegydo ko kiti negali.

Parsiduoda labai pigiai šildomas pe
čius (beveik naujas, nes tik vartotas 
4 mėnesius), kaštavo $48.00, parduo
siu už $25.00, man dabar jo neberei
kia, nes persikrausčiau j “štimu” ap
šildomą stubą. Pečius yra labai pui
kus ir geras, tinka į storą arba į 
gyvenamus namus. Kam reikia ge
ro ir gražaus pečio, tai pasiskubinki
te, nes kas pirmesnis, tais ir gaus. 
Atsišaukite prie Juozo šliko, 3250 
Union avė., arba į Jono M. Tanane- 
vičiaus Banką, 3249-53 So. Morgan st.

PARDAVIMUI DUONKEPYKLA
Biznis geras, išdirbtas, 

vią lenką ir kitataučią. 
adresu:

tarpe lietu-
Atsišaukite

2212 — 137th St 
(

Harbor, Ind.

PARDAVIMUI PROPERTĖ.
Parsiduoda $4.500 vertės propertė už 

$2.300. Ant raukos diioti $5,00. Dvie
jų augštą, štorae,: įf- ruimai, visoki 
grosernčs dalykąl| in0sa ir tt. Ketu
riolika metą bizną-jį, 'viduje lenką ap
gyventos aplinkės. Įj^Ateikite ant kam
po 158-tos gatvės ir Finch Av., Har
vey, Ill. (44—45)

ANT PARDAVIMO.
Kriaučhj šapa. labai geras biznis Ir 

vieta del lietuvio. Išvažiuoja ■avinln- 
kas į Europą. Atsišaukit po nr. 655 
W. 18th. St. 43-45

Ant išrandavojimo fliatas su 5 kam
bariais pagal modernišką pnbudavoji- 
mą. Atsišaukite į Jono M. Tanane
vičio Banką,

MOKYKLA ŠOKIU.
Waltz, Two Step ir kitokių.

Pirma lietuviszka Mokykla Amerikoj, 
Prof. Julius kaip iszmokina, tai niekas 
taip negali iszmokint niekur kitur.

PKOF. JULIUS SILSKO 
1836 S. Halsted St. Chicago, Ill.

Phone Canal 3782

* f. * $
*

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

į Si, L Pietrzykowski į
* 866 Milwaukee Ave. *

I kampas Center Ave. X
Pasekmingai gydo vyru, mo* t

* *
♦**

*************************  *
$ DR. O. C. HEINE 1****

DENT1STAS £
Kamp. 31 mos Jr Halsted gatvių į 

Ofisas viršuj Aptiekos # 
15 metų vienoje apygardoje. *

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

toru ir vaiku ligas. Taipgi | 
paslaptingas Ir kraujo Ilgas. |
Ofisas atkaras nuo 9 iki 11 rytais 4. 

ir nuo 5 iki 9 vak. y
«$. ų. .j. ų. •$. ų. ų.

Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 
dysiu jus an 
visados. A 
ęvarant uoju 

kiekvien am u 
panodinima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
fisa. w Asz isz 
gydysiu jus uz 
pigiau ir ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas - 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szczius. Asz 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas k u- 
rias asz pats 
importuoju. 
Dabar laikas

iszsigydyti Ir būti sveiku. Rodą ir isz- 
egzaminąvojimas dykai, ar gydysiesi ar 
ne. Asz pritaikysiu mano maža uzmo- 
kesni, pagal jusu iszgalejima. Netruk
dyki bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu lietuviszkai.
Western Medical Institute

1827 Blue Island Ave., 2 lub. virszuį Ban
kos, prie 18tos gatves, Chicago, Ill.

DR. RENFER, Specialistas.
Vai. 8r. iki 8:30 v., nedel. Sr, ikil2dien

LIETUVYS NOTARAS.
Išdirba visokius Kejentališkus do

kumentus, paveizdan: Doviernastis; 
Testamentus; Bill of Sales; Kontrak
tus; Notas; Affidavitus ir visokius ki
tus raštus, koki tik Rejento arba “No
tary Public” skyriuje daromi. Su
teikia patarimus reikaluose dalią Lie
tuvoje ir kituose dalykuose.

Kreipkitės i
TANANEVICZ SAVINOS BANK 

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

Dr. F. F. Wisniewski 
Ofisas 1268 Milwaukee Av. 

CHICAGO, ILL.
SFECUALISTAS LIGŲ: VYBŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IR PRIL GIM
DYMO.

Gydau privatiSkM ligas vyrą ir mo
torą, taipgi skausmą skilvio, inkstą, 
plauučią, f'dies, reumatizmo, užnuodi- 
jimą kraujo ir ligas akią, ausą, nosies 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto Iki » 
valandai vakaro.

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

** ** *
* * **

Telephone Canal 37.

DR. J. L. ABT
Pasekmingai gydo visokias ligas.

1832 S. Halsted St. Chicago
Vai. 8 iki 9:30 ryte. 4 iki 5 po pietų, ir 
nuo 6:30 iki 7:30 vak. uedėl. 8iki 10ryte 

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

TĖMYKITE LIETUVIAI!
Visiems žinomas lietuviams Jonas 

Kučinskas, kuris užlaiko Kriaučią ša
pą po num., 238 Slocum Ave. Kingston, 
Pa., užsidėjo didelį skaitlią lietuvišką 
knygą. Todėl reikale pirkimo knygą 
meldžiame kreiptis ant žemiaus padė
to anrašo:anrašo:

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Ave, 

Kingston, Pa.

Leveskio
Dienine ir Vakarine Mokykla. 
====== Mokinama: T ’
1. Pradinis (Prirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amer. plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą

(del manančių grįžti Lietuvon). 
. ..... Kalbos: i- :?.■■■■ v.! \------------- i,.

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 
(pagal norą ir Lenkiška).

Del smulkesnių žinių kreiptis ypatir,-<tf 
arba per laišką šiuo m antrašu:
G. J. LEVESKIS,

Vedėjas Mokyklos
3106 So. Halsted SL, Chicago, Ill.

IX

Teisingai padaryta degtine iš* 
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metų sendinta 
balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai.
Priimniai švelnios 

pri e os daro 
SOLO degtinę 

vaistu 
šeimynų 
varrtoji- 

mu

STR'S.U S BROS CO. Distillers - Chicago, 
216 W. Madison St.

"Ant 
baro

geriausia
Žmones supran
tanti vertę geros 
rugines degtines
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų. 
Nusipirk bonką savo šeimynai.

Reikalauk S-O-L-

11
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Chicagos Lietuvių Dr-jų 
Sąjungos Vakaras.

Pereitą nedėlią, lapkričio 
3 d., vakare, šv. Jurgio K. 
parapijos salėje atsibuvo 
pirmo Chicagos Lietuvių 
Draugijų Sąjungos seimo 
ap vaikščiojimas. Ap vaikš
čiojimą atidarė Sąjungos 
pirmininkas, p. J. J Elias, 
paskui orkestrą pagrojo 
tautinį himną.. , Sąjungos 
pirmininkas paaiškinęs va
karo tikslą,. perstatė į kal
bėtojus miešto majoro at
stovą, kuris kalbėjo į susi
rinkusius svečius angliškai. 
Aiškino Sąjungos reikalus 
ir apie naudą kokią gali su
teikti toki lietuvių organi
zacija. “Birutes” chorui 
sudainavus - keletą dainų,' 
dar angliškai pakalbėjo gu
bernatoriaus atstovas. Šis 
kalbėtojas susirinkusiems 
pažymėjo, kad toki Sąjunga 
arba organizacija neturėtų 
but politinė, ty. vienspalvė, 
bet tiesiog tautinė. Tasai 

U^pažymėjimas yra teisingas 
ir iš, dabartinės Sąjungos 
manoma sulaukti ko nors 
naudingo. Trečias kalbėto
jas buvo dr. A. L. Graiču- 
nas, tos Sąjungos emigra
cijos komiteto narys, 
kalbėjo 
Toliaus 
Abbott, 
tective
Ji gana daug atsižymėjus 
emigrantų reikaluose. Ji 
pasakojo kaip tai emigran
tai turi daug pakelti vargo, 
kol pasiekia Ameriką. Tuo- 
rni dalyku, ty. emigrantais, 
turėtų rupinties daugiausiai 
pati visuomenė ir tam tiks
lui nesigailėtų aukų. P-lė 
G. Abbott labai atsidavusi 
emigracijos reikalams ir tas 
dalykas, matomai, jai guli 
širdyje. Sekė duetas po
nios Sarpalienės ir p-lės J. 
Micevičaitės. Duetas nusi
sekė gerai. Penktas iš ei
lės kalbėjo minėtos Sąjun
gos raštininkas, p. J. J. 
Hertmanovič. Padainavus 
solo p. Stogiui, buvo pasku
tinė kalba p. P. Butkaus, 
Sąjungos apšvietimo komi
teto nario. Pagaliau Są
jungos pirmininkas padėko
jo visiems susirinkusiems 
svečiams už apsilankymą 
vakaran, taippat ir visiems 
programe dalyvauto  jams. 
Ant galo “Birutės” cho
ras sudainavo keletą dainų 
ir tuomi vakaras pasibaigė.

dislovas Naujikas (oficie- 
rius) P. Sriubas. 2. Jad
vyga (jo žmona) K. Bujo- 
kaitė. 3. Vuodeginskas, 
jaunas dar žmogus, didelis 
frantas J. Navickas. 4. 
Jonas, Naujikų tarnas A.TL 
Antrą komediją “Jaunave
džio Naktis” lošė šie: Vy
ras ir žmona, jaunavedžiai, 
V. Jucaitis ir K. Paukštai- 
tė. Kaimynas A. Rugienis. 
Viešbučio tarnas J. Valaši- 
nas. Nors abidvi komedi
jos iš tūrinio yra juokingos, 
bet įspūdžio publikai mažai 
suteikta. Daugiaus reikią 
lavintis Scenoje, nes kitaip 
atitrauksime žmones ir nuo 
gerų lošimų. • Po perstaty
mui atsibuvo balius, kuris 
gražiai pasibaigė.

lėlio pašovė iš revolverio 
savo bičiuolį ir jam tasai 
šaudymas prisieis sunkiai 
atgailėti.

Policijos viršininkas tuo- 
jaus~ po atsitikimui atėmė 
policijinę žvaigždę, kurią iš
nešiojo 19 metų. Paskui už
daryta jis policijos nuova- 
don, prie kurios pats pri
gulėjo.

To šaudymo auka buvo 
nekokšai John Olson. Jis 
viename, saliune'. atsisakęs 
polici jantui pirkti gerti, nes 
policijantas buvo jau per
daug girtas, ir už tą “nepa
klusnumą” pasveikintas ku- 
lipka.----  —---- -

Kulipka Olsonūi perėjus 
per ranką ir’ įstrigus šo
nan. Policijantas, matyt, 
neteks policijoje tarnystes 
ir pateks dar kalėjimai!.

Tokius tai Chicago turi 
gyventojų sargus!

penkine ir trįs cigarai, o 
antrasis inspektorius, Wil
liam Ohlson, gavęs $20. 
Inspektoriai apie tuos “pa
pirkimus” pranešę savo vir
šininkui.

Pirmiaus buvo pasklydęs 
gandas, kad vienas alder- 
manas norėjęs inspektorius 
papirkti. lėčiau Ericson 
tai užgynęs, bet ir nepasa
kęs, kas būtent toks atsi
rado, jei jo inspektorius no
ri papirkinėti... cigarais.

Jis 
ateivių reikaluose, 
kalbėjo p-lė Grace 
“Immigrant Pro- 

League” direktorė.

Pranešimas.
Iškilmingas pašventimas 

ir atidengimas paminklo at
minčiai žuvusių draugų: K. 
Lazinsko ir F. Nagreckio 
laike didžiojo Chicagos rub- 
siuvių straiko, bus nedėlio
ję lapkričio 10 d., 1912 m., 
11:30 ryte ant švento Ka
zimiero kapinių.

Šiuomi užkviečiame rub- 
siuvius skaitlingai dalyvau
ti ame pašventime ir ap- 
vaikščiojime dviejų metų 
Sukaktuvių kovos už orga
nizacijos tiesas. Apvaikš- 
čiojime dalyvaus visų tautų 
darbininkai ir bus laikomos 
kalbos keliose kalbose;

P. S. Privažiavimas į 
vietą: reikia imti Halsted 
karus iki 79-tai ir iš ten im
ti 111-tos su užrašu “So. 
Morgan Park” ir važiuoti 
iki sustoja karai, o iš ten 
visi eis į kapines.

Johnson neteko saliuno.
Kumštininkas Jack John

son, nigeris, nuo lapkričio 
1-mos dienos neteko savo 
saliuno delei savo skanda- 
liško pasielgimo su baltvei- 
dėmis merginomis. Kadan
gi jam atsakyta saliuno už
laikymui leidimas atnaujin
ti,' jis greitai ji pardavė. 
Sakoma, gavęs $25.000. Jis 
norima visai iš Chicagos 
iškraustyti, juo labiau, kad 
visiems įsipriklijęs.

“Gyvieji nabašninkai”.
Nedėlioję, 3 dieną lapkri

čio, Apveizdos Dievo parap. 
sveainėje, ant West Side, 
scenoje buvo statoma 3 
veiksmų komedija “Gyvieji 
nabašuiukai”. Lošimas nu
sisekė neblogiausia. Žmo
nių atsilankė kuone pilna 
svetainėje, ant West Side, 
ro buvo skiriamas parapijos 
naudai.

Lietuvių Politiško Kliubo 
vakaras.

Subatoje, 2 dieną lapkri
čio, M. Meldažio svetainėje 
atsibuvo Liet. Polit. Kliubo 
balius. Jaunimas turėjo 
progą iki sočiai pasišokti. 
Vakaras pasibaigė gražiai.

Saliunų klausimas.
Nežiūrint ten kokių Kar

kino įstatymų, sulyg kurių 
Chicagos mieste turėtų but 
sumažinta saliunų skaitlius 
kokiais trimis tūkstančiais, 
pastaromis dienomis kuone 
visiems saliuninkams at
naujinta pusmečiui leidi
mai (licences). Šiame lai
ke Chicagoje randasi 7.152 
saliunai. Miesto majoras 
išsitarė, kad jis leidimus 
davęs ir lauksiąs viršiausio 
teismo galutino nusprendi
mo. Jo nuomone, Karkino 
įstatymai tegalinti palytėti 
tik miestus, turinčius ne 
daugiau 50.000 gyventojų, 
bet ne tokius, kaip Chicago. 
Tas dalykas turės atsidurti 
legislaturon ir, regis, įsta
tymai ten bus numarinti.

Majoras be to tomis die
nomis aldermanų komisijo
je apreiškęs, kad butų rei
kalas pravesti naują ordi- 
nansą, sulyg kurio butų lei
džiama nekuriems saliunin
kams savo saliomis laikyti 
atvirus ištisą naktį. Nakti
mis saliunai atviri butų rei
kalingi vidurmiestyj ir ša
lia fabrikų, ypač ties gele
žinėmis dirbtuvėmis S. Chi
cagoje. Tečiau toksai sa- 
liuninkas turėtų daugiau 
mokėti už leidimą.

Taigi aišku dabar koks 
saliunų “naikinimas”.

Šeimynos užlaikymas.
Tramvajų kompanijos 

darbininkų komisijos pir
moje arbitracijinėje sesijo
je, darbininkų atstovas per
statos metini biudžetą šei
mynos, susidedančios iš vy
ro, pačios ir trijų vaikų. W. 
D. Mahon tvirtino, kad toki 
šeimyna reikalauja yiene- 
riems metams turėti ma
žiausiai $1.154 išlaidų! Su 
tokia alga darbininkas ne
gali turėti sau gerų laikų, 
turi kuokukliausiai gyventi, 
kad save ir tuos, kuriuos 
priverstas penėti, užlaikius 
sveikatoje. ‘Mahon sako, 
kad per metus vieniems val
gomiems produktams išlei
džiama $510.00, likusioji gi 
suma išmokama už butą, į 
draugijas, mokykloms, baž
nyčiai, drapanoms, etc.

Savo įžanginėj kalboj 
Mahon labai rimtai persta
tė tramvajų darbininkų rei
kalus. Jis sakė, kad tram
vajų kompanija formališ- 
kai išnaudojus darbininkus, 
dienos darbas buvo paskirs
tomas taip, kad darbininkas 
neturėdavo sau prigulinčio 
atsilsio. Daugumas darbi
ninkų retkarčiais laukiant 
praleidžia kelioliką va
landų, kad atidirbus prigu
linčias 10 valandų. Esama 
net atsitikimų, kad darbi
ninkas turi dieną taip p;«( 
skirstytą, kad 10-ties valan
dų atidirbimui neatbūtinai 
turi laukti net 18 valandų!

Biudžete Mahon perstatė

ir

T. M. D. kuopų susirinki
mas.

Chicagos Tėvynės Mylė
tojų Draugijos kuopų cent
ro susirinkimas atsibuvo 28 
dieną spalių j šių ’metų, 
“Aušros” svetainėje, ant 
Bridgeporto. Delegatų iš
viso pribuvo iš 4 kuopų 9. 
Svarbiausias mieris šito 
centro yra sujungti vienon 
krūvon visas Chicagos T. 
M. D. kuopas bendran ry
šiu ir daugiaus pasidarbuoti 
parengimui viešų vakarėlių 
atminčiai musų veikėjų. 
Pereitais metais buvo pa
rengta keli vakarėliai pa
gerbimui musų tėvynainių 
kaip tai: kun. K. Jauniaus, 
dr. V. Kudirkos, P. Vaičai
čio ir kitų. Tokie vakarė
liai atgabena daug naudos 
musų jaunuomenei.

Šitame paskutiniame su
sirinkime nutarta parengti 
vakarėlį Naujų Metų dieno
je atminčiai vyskupo M. 
Valančiaus arba kun. Straz
delio.

j Sekantis susirinkimas at
sibus utarninke, 12 dieną 
lapkričio, Meldažio svetai
nėje, ant West Side.

“Aušros” prelekcija.
; Lapkričio 10 fl. 4 vai. va

kare “Aušros” svetainėje, 
3149 So. Halsted st. bus lai
kyta prelekcija temoje 
“Mokykla”. Skaitys V. 
Mišeika.

Traukiniai susimušė.
Toronto, Ont., Kanada, 
šo, kad geležinkelio “Cana
dian Pacific” pasažierinis 
traukinis ties Streatsville 
susimušęs su kitu trauki
niu; du asmeniu užmušta ir 
26 sužeista.

IŠ 
ra-

Išradėjas pasveikęs. Be
vielio telegrafo išradėjas 
Marconi po vienos akies 
operacijai jau pasveikęs. 
Antra akis visgi nuo pavo
jaus išgelbėta. Išimtos 
akies vieton įstatyta dirb
tinė akis.

Lietuvių Giesmininkų Dra
matiškos Dr-jos vakaras.
3 dieną lapkričio Melda

žio svetainėje, scenoje buvo 
statoma dvi labai juokingos 
komedijos vardu: “Tarnas 
įpainiojo” ir “Jaunavedžio 
naktis”. Pirmą komediją 
lošė sekanti asmenįs: 1. Vla-

Pirmasis sniegas.
Pereitoj pėtnyčioj mieste 

pasirodė, tarytum, šešėlis, 
pirmasis artimos žiemos 
sniegas. Lakstė oru kaip 
kokie pūkeliai. Antryto- 
jaus oras gerokai atšalo.

kad:
Mėsa met. lėšuoja $127.75
Duona.......... ................54.75
Pyragaičiai . ........... 36.50
Pienas ........ ............ 36.50
Bulvės ........ ....... 16.00
Cukrus ........ ............ 18.20
Arbata........ .............  7.80
Kava ........... ............ 15.60

Kitokie gi valgomi pro-
dūktai suėda likusius pini-
gus. S.

Neteko žvaigždes. ..
Policijantas Gustavas

Nelson prie degtinės stik-

Papirkimai.
Namų statymo kamisorius 

Ericson andai išnaujo palei
dęs svietan sensaciją pra
nešdamas miesto majorui, 
kad kasžin kas norėjęs pa
pirkti jo inspektorius. Ne
kokiam Clarksonui siūlyta

(ADVERTISEMENT).

Kataro gydymas.
Kataras yra plonos plė

vės uždegimas, paeinantis 
nuo įvairių priežasčių, bet 
tankiausiai nuo kokio nors 
suerzinimo, kuris padidina 
gleivės ar pilvinio skysty- 
mo plaukimą. Pilvo katarui 
esant , suerzinimas paeina 
nuo klaidingos dietos, alko
holizmo ir šalčio. Gydy
mas yra lengvas. Virškini
mo organai privalo but iš
valyti Trinerio Amerikoniš
ku Kartaus Vyno Elixiru ir 
tada reik duoti jiems atsil
sėti. Šis vaistas suteiks 
naują jiegą organams, taip 
kad į kelias dienas jie vėl 
atgaus savo veiklumą. Ne
tik šitoj ligoj, bet ir kiek
vienoj kitoj pilvo maliadi- 
joj, kiekvienoj indispozici- 
joj ir nustojus apetito šitas 
vaistas greitai pagelbės. 
Aptiekose. Jos. rpfiner,
1333 — 39 S. 
Chicago, Ui.
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^Sipkortes ir pinigu Siuntimas''
Dabartinės šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti 

Europon yra sekančios:
Į krajų. čia paduodame kainą kelio per vandenį: Iš krajaus.
$38.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d $43.00 
$36.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per Philadelphia eina 12 d. $43.50 
$41.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Expr. eina 7 d. $43.00 
$37.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. $41.00 
$35.00 
$38.00 Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 dienas .... $43.00 
$38.00 Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką eina 9 d... $43.00 
$33.00 Russian American Line Libava per Nek Yorką eina 10 dienų.. $41.00 
$35.00 Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Montreal eina 8 d. $41.00 
$42.00 Cunard Line iš Libavos į New Yorką ............................................ $38.50
$41.00 Cunard Line iš Hamburgo per New Yorką eina 7 dienas .... $38.50 
$35.00 White Star Line iš Hamburgo per New Yorką eina 8 dienas .... $38.50 
$35.00 American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 8 dienas .... $38.50 
$34.00 Anchor Line iš Antverp arba Rotterdam per New York eina 9 d. $38.50 
$33.00 White Star Dominion iš Hamburg per Montreal eina 8 dienas .. $41.00

Apart šitų kainų kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikoniškų 
Citizens popierų, turi mokėti $4.00 Head Tax.

Apart šitų linijų mes turime ir daug kitų į visas dalis svieto, jaigu reikalas pa
rašyk iš kur ir į kur nori važiuoti, o mes kainas paduosime koteisingiausiai.

KAINOS EUROPOS GELEŽINKELIŲ:
ir Tilžės Eydkunų

$5.20 $5.25
$4.85 $5.00
$6.95 $7.10
$6.90 $7.05

North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Expr. eina 7 d. $43.00

North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 dienų .... $41.00

Tarp 
Bremen 
Hamburg 
Antverpen 
Rotterdam

RUBLIŲ KAINOS:

Rublių $ c Rublių $ c Rubliu $ c Rubliu $ c
1 .52i/o 29 15.23 57 29.93 85 44.63
2 1.05 30 15.75 58 30.45 86 45.15
3 1.58 31 16.28 59 30.98 87 45.68
4 2.10 32 16.80 60 31.50 88 46.20
5 2.63 33 17.33 61 32.03 89 46.73
6 3.15 34 17.85 62 32.55 90 47.25
7 3.68 35 18.38 63 33.08 91 47.78
8 4.20 . 36 18.90 64 33.60 92 48.30
9 4.73 37 19.43 65 34.13 93 48.85

10 5.25 38 19.95 66 34.65 94 49.38
11 5.78 39 20.48 67 35.18 95 49.83
12 6.30 40 21.00 68 35.70 96 50.40
13 6.83 41 21.53 69 36.23 97 50.93
14 7.35 42 22.05 70 36.75 98 51.45
15 7.88 43 22.58 71 37.28 99 51.98
16 8.40 44 23.10 72 37.80 100 52.25
17 8.93 45 23.63 73 38.33 150 78.38
18 9.45 46 24.15 74 38.85 200 104.50
19 .9.98 47 24.68 75 39.38 300 156.75
20 10.50 48 25.20 76 39.90 400 209.00
21 11.03 49 25.73 77 40.43 500 260.00
22 11.55 50 26.25 78 40.95 600 312.00
23 12.08 51 26.78 79 41.48 700 364.00
24 12.60 52 27.30 80 42.00 800 416.00
25 13.13 53 27.83 81 42.53 900 468.00
26 13.65 54 28.35 82 43.05 1000 519.50
27 14.18 55 28.88 83 43.58 2000 1039.00
28 14.70 56 29.40 84 44.10 3000 1558.50
Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštų.

•>

Iš važiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo Rosi jos konsulio, 
taip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdomas.

Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus, rašykite mums į kur norite išva- 
_ žiuoti ar iš kur parvežti, o jaigu su vaikais, paduokite mums visų vaikų me

tus, o mes atgal pačta prisiusime jums visų linijų kainas, tada jus pasirinkę 
sau liniją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderį, o mes jūsų 
šifkortes kogreičiausiai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šitaip:

J. M. Tananevičia
3249=53 S. Morgan St Chicago, Ill
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