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Iš Karo lauko. kurią apgulę černogorai, ir 
Konstantinopolis, kurį bul
garai žada greitai paimti. 
Kuomet tas bus atsiekta, 
turku valdžios neliks Euro
poje ir karas pasibaigs.

Sofija. — Kas valanda 
laukiama galutino bulgarą 
užpuolimo ant Konstanti
nopolio ir jo paėmimo. Tur
ku išlikusioj! sveika armi
ja suplaukus apylinkėse 
Čcrkeskoj, bulgarai pusra
čiu juos spaudžia ir stumia 
prie pačios sostinės sieną. 
Paskutinę prieš Konstanti
nopolį tvirtovę Čataldža 
bulgarai jau paėmė, laiky
damiesi su turkais susirė
mime tris dienas ir naktis. 
Labiausiai turkus naikina 
puiki bulgarą artilerija, 
prieš kurią niekas negali 
išlaikyti. Turkai ties ta 
tvirtove stengėsi persiverž- 
ti per bulgarą eiles, bet 
pastarąją artilerija drą
suolius išklojo kaip šiau
dus dalgiu. Daugiausiai 
kovota su durtuvais ir ga
lą gale turkai neišlaikyda
mi pasileido be tvarkos 
bėgti ir atsidūrė net ties 
Konstantinopolio sienomis. 
Turką armija ties Kons
tantinopoliu visai likus ne
panaši į armiją, bet nupuo
lusią dvasioj, išalkusią ir 
nudriskėliu minia, kuri 
niekam negali pasipriešin
ti. Net patįs vadai negali 
jau tos minios sutvarkyti. 
Todėl bulgarams nors ne 
lengva, bet ir ne sunku bus 
galutini savo tikslą atsiek- 
ti.

Apskelbta “šventas 
karas”.

Konstantinopolis. — Mu- 
zulmaną vyriausias kuni
gas, Šeik-Ul-Islam, maty
damas, kad turkams Euro
poje baigiasi dienos, išlei
dęs i visus mahometanus 
manifestą, kuriuomi ap
skelbiąs “šventą karą” 
prieš krikščionis (giau- 
rus). Turką “šventas ka
ras” reiškia krikščioniu 
skerdynes be jokio pasigai
lėjimo ir už tuos nedorus 
darbus turkams mahome- 
tanams pasiūloma dangus, 
vadinasi, pomirtinis išga
nymas. Išleidžius ta ma
nifestą, muzulmanai Kons
tantinopolyj rengia proce
sijas, nešiodami seną pra
našo Mahometo palikimą- 
relikviją, ty. žalią pranašo 
Vėluvą, idant tuo budu pri
duoti savo kareiviams dau
giau narsumo ir neapykan
tos link krikščionią. Te
čiau, pasakojama, tie prie
tarai nūdien turkams ir gi 
jau nieko negelbsti, net pa
ti liaudis savo pajėgoms ir 
pranašo pagelbai neužsiti- 
ki. Pas visus dvasia taip 
nupuolus, kad vyriausiojo

ADRIANOPOLIS PA
IMTAS.

Anglijos korespondentai 
iš karo lauko praneša, kad 
bulgarai miestą Adrianopo- 
lį jau seniau yra paėmę, 
bet tą dalyką slėpią ligšiol 
todėl, idant Europos vieš
patystės po jo paėmimui 
neįsimaišytą ir nepasakytą 
gana jau to karo. Kadan
gi Sofijoje telegramai per
daug aštriai cenzūruojami, 
tatai ligšiol ir nesužinota 
nieko apie tokį bulgarą ne
paprastą pažangumą.

Toliaus tie patįs kores
pondentai tvirtina, kad tur
kai seniau norėję bulga
rams atiduoti Adrianopolį 
su išlyga, kad bulgarai tur
ką kariuomenę iš tvirtovės 
išleisią su ginklais; bulga
rai tečiau tą išlygą atmetę 
ir turkai kelioms dienoms 
praėjus turėjo pasiduoti. 
Dabar bulgarai visą savo 
armiją koncentruoja ties 
Konstantinopoliu, kurį nu
sprendę tomis dienomis pa
imti; viena serbą armija ei
na jiems pagelbon; bulga
rą nuostoliai — labai žy- 
mąs.

IR MONASTIR PA
IMTAS.

Monastir, paskutinė tur
ką tvirtovė europinėje Tur
kijoje, išėmus Skutari, ser
bams pasidavė lapkričio 7 
d. 2 vai. po pietą. Tvirto
vėje buvo visas 6-tas turką 
armijos korpusas, taippat 
subėgę iš kitur skaitlingi 
būriai kareivią. Tik dar 
tikrai nėra žinoma, ar ser
bai turkus kareivius paėmė 
nelaisvėn, ar gal su gink
lais laisvai paleido.

Monastir (turkiškai Bi- 
tolia) turįs 50.000 gyvento
ją, iš kurią pusė — krikš- 
čionįs.

SALONIKA IRGI PA
SIDAVUS.

Į Atėnus rašoma, kad Sa- 
lonike esantis turką garni
zonas andai pasidavęs grai
kams. Graikai tuojaus 
miestą užėmę. Turkai ir 
čionai mėginę pas graikus 
išmaldauti, kad jie butą iš 
tvirtovės išleidžiami su 
ginklais, bet graikai su tuo 
nesutikę ir dar aršiau ir 
smarkiau užgulę ant mies
to. Netrukus dalis turką 
garnizono pasidavė, o kita 
dalis į kasžinkur pasprūdo. 
Bet kadangi Chalkis pu- 
siausalis yra graiką atkirs
tas nuo sausžemio, taigi 
pasprudusieji anksčiau ar 
vėliau turės graikams pa
siduoti.

Dabar turką rankose li
kus tik tvirtovė Skutari,

Viršuj — černogorą artilerija, o apačioj — serbą artilerija.

kunigo manifestas nieko 
beveik nereiškia. Užuot 
narsumo, iš karo lauko pa
bėgėliai reikalauja duo
nos... Konstantinopolyj — 
badas, skurdas, įvairios li
gos, stoka vandens visur 
atjaučiama — kaip žinoma, 
bulgarai vandentraukius 
sunaikino. Kariuomenėj e 
siaučia pasibaisėtinai de- 
zinterija.

Pati valdžia ir ministe
rial tuščiai skelbia, kad jie 
nori pralieti kraują ir kau- 
ties ligi paskutiniąją, kad 
tuo tarpu yra žinoma, jo- 
gei Turkija andai visoms 
viešpatystėms pranešus, jo- 
gei ji sulyg santaikos pa
liekanti joms liuosą valią ir 
nepaisanti į jokias sąlygas, 
by tik tasai jai baisus ka
ras butą sulaikytas. Te
čiau visos viešpatystės ant 
jos prašymo įsimaišyti ka- 
ran atsisakiusios, kad joms 
nepridera kišties į sveti
mus reikalus ir tokiuo bū
dą Turkiją paliko vieną 
didžiausiose nelaimėse ir 
pavojuose.

Kiek žinoma, šiomis die
nomis visos sau priešingos 
partijos susijungusios krū
von ir liUspreądžiusios vis 
dar kaip nors ginties prieš 
bulgarus. Kovon pakvies
ta visi vyriškiai, pradedant 
nuo 19 metą ir atleisti se
niau delei senatvės oficie- 
riai pašaukta mobilizaci- 
jon.

Lygia dalimi valdžia ren
giasi visą savo sostinę per
kelti tuojaus į m. Brussa, 
Mažojoj Azijoj, kur seniau 

yra buvus sultąną sostinė. 
Į ten, kaip žinoma, perkel
ta visi haremai, ■ taippat 
valstybės ąrchivas. Regis, 
tenai turkams ir prisieis 
ant visados atnaujinti savo 
sostinę. ' s

Netoli Konstantinopolio, 
ties taip vadinamuoju Auk
so Ragu stovi keliolika Eu
ropos viešpatysčią karo lai
vą, kurią irigula apsaugo
sianti Konstantinopolyj 
nuo skerdynių krikščionis, 
kuomet iš ten prisieis tur
kams nešties į Mažąją Azi
ją. Konstantinopolyj vieš
patauja tikroji pasiauba, 
juo labiau, kuomet Šeik- 
Ul-Islanr išleido savo mani
festą apie krikščionią sker
dimą.

Turką oficieriai užsienių 
korespondentams pasakoja 
apie mušius su bulgarais 
pažymėdami, kad niekas 
pasaulyj negalėtą išlaikyti 
pragariškos bulgarą ka- 
nuolią ugnies. Reik žinoti, 
kad bulgarai turi francu- 
ziškas kanuoles, gi turkai 
— Vokietijos Kruppo, o 
pastarosios niekam tiku
sios.

Atėnai. — Graiką sosto 
inpėdinis Konstantinas, ar
mijos vyriausias vadas, į 
čionai pranešęs, kad andai 
graiką armija užėmus Sa- 
loniką ir nelaisvėn paėmus 
27.000 turką kareivią! Tai
gi pirmesnis pranešimas 
tikrai pasiaiškino. Delei 
to Graikijos sostinėj Atė
nuose atlaikyta dėkonės 
pamaldos’ir kai alius Jur

gis paimtan miestan tuo
jaus iškeliavęs.

— Graiką karo laivynas 
išsodino ant sausžemio sa
vo kariuomenę ties upės 
Marica intaka ir tai ka
riuomenei įsakyta užpulti 
aplink Dardanelius turką 
fortus. Kariuomenei gel- 
bėsiąs karo laivynas.

Sofija. Pasklydusi ži
nia, kad Bulgarijos caras 
Ferdinandas, paėmęs Kons
tantinopolį, prisiimsiąs cie
soriaus titulą ir pasivadį- 
siąs Simeonu II; lygia da
limi Serbijos karalius pasi- 
vadįsiąs “visą serbą kara
liumi”; Graikijos karalius 
Jurgis pasivadįsiąs “visą- 
helleną karaliumi”, o Čer- 
nogorijos karalius — Čer- 
nogorijos ir Albanijos ka
raliumi.

— Graikijos vyriausybė 
nusprendė pasisavinti salą 
Kretą, už kurią ilgus metus 
tęsiasi ginčai su Turkija; 
buvęs Graikijos premjeras, 
Dragurmis, paskirtas Kre
tos generaliu gubernatoriu
mi.

— Atimtame iš turką 
Novi Bazarc Serbijos ka
ralius prefektu paskyręs 
pulkininką Jovanovič. Vi
sose serbą paimtose vieto
se įsteigta civile serbą val
džia.

Sofija. — Valdiškai pra
nešama, kad 5 dieną kovoj 
bulgarą su turkais tarp Lu- 
le Burgas ir Bunnar Hissai- 
iš abiejų pusiu žuvo 25.000 
žmonių; be to bulgarai iš- 
turką atėmė 37 baterijas, 
2.000 turką paėmė nelais

vėn, paėmė 4 lokomativas 
ir 243 kariškus vagonus.

— Graikijos laivynas už
ėmė jau kelias turką salas 
ties Dardaneliais.
Ką Europa mano daryti?
Viena. — Austrija, Vo

kietija ir Italija nuspren- 
džiusios patarti Rusijai, 
Franci jai ir Anglijai Bal
kanuose intervenciją, bū
tent, kad Balkanų viešpa
tystės užkariautą turką ša
bą nepasisavintą ir- nesu 
tvertą projektuojamos Bal
kanų Federacijos. Kadan
gi tame dalyke nebus tarp 
Europos viešpatysčią susi- 
klausimo — tad ir turime 
visos Europos karą!

PASKIAUSIOS ŽINIOS.
Bulgaru armija jau pra

dėjo ardyti Konstantinopo
lio sienas. Pirmutinius 
fortus jau paėmė. Austri
ja, Franci j a, Rusija, Italija 
ir Vokietija nusprendžiu- 
sios neįleisti bulgaru Kons
tantinopoliu, kad tuo budu 
užbėgus krikščioniu sker- 
dynę. Tečiau bulgarai į 
tuos sprendimus nepaiso. 
Girdima, kad Turkija krei
pusis į pačius hnlįarus ir 
prašiusi pertraukti karą.

Serbai užėmė visą Alba
niją ir Adriatiko jūrės pa
kraščius. Austrija prieši
nasi serbą pasielgimui. Ji 
nori, kad Albanija turėtu 
savy valdą. Už serbus už
stoja Rusija ir gema naujas 
nesutikimas Rusijos su 
Austrija, kas gali pasibaig
ti karu.

Konstantinopolyj prasi
platinusios visokios limpan
čios ligos.

EXTRA! Vėliausiai iš 
Ispanijos sostinės Madrido 
parėję žinia, kad garsus Is
panijos ministerią premie- 
ras Canale j as Madrido gat
vėje nušautas. Smulkesnių 
žinią trūksta. Prem. Cana
le j as buvo antiklerikalas.

RUSIJOS VALSTYBĖ.
Kieno gi viršus? Dau

gely j Rusijos guberniją 
jau pasibaigė rinkėją rin
kimai. Taigi išdalies jau 
galima spręsti, kas turės 
viršą busimoj durnoj. Pa
gal laikraščių išskaitymo, 
ketvirtojoj durnoj viršą tu
rėsią dešinieji — atžagarei
viai. Vadinasi ir ketvirtoj 
durnoj žmonią užtarėjai 
bus mažumoj. Iš 1.365 
rinkėją, kairiąją buvo iš
viso tik 508. Patėmytina, 
kad popai labai uoliai rin
kimuose dalyvauja. Dide
lė daugybė ją išrinkta, 
ypač tarp didžiąją žemval
džią. Popai ginsią durnoj 
pravoslaviją, caro vi’enval- 
dybę ir tautybę. Daugiau
sia kairiąją perėjo nuo val
stiečią ir miestelėną.

Kieno galybė, to ir vir
šus. Išmintingas profeso
rius Ozerov apskaitė var
guolių valstiečią žemės mo
kesčius ir savyžėmią (taigi 

ir dvarponią). Anot jo ap
skaitymo 1906 metais 54 
Rusijos gubernijose įvairi 
mokesčiai buvo uždėti ant 
126 milijonu dešimtinių 
valstiečią išperkamosios 
žemės. Tą gi mokesčių 
buvo 143 milijonai rublią, 
taigi ant dešimtinės išpuo
lė po 1 r. 13 kap. Savyže- 
mią gi (taigi ir dvarponią)' 
buvo 107 milijonai dešiinti- 
nią, o įvairią mokesčią už 
tas žemes buvo uždėta 43 
mil. rublią, taigi už dešim
tinę savyžemiai tiktai mo
kėjo po 40 kap.

Tečiau, nežiūrint į tai, 
kad savyžemiai tokį nedi
delį mokestį turėjo už savo 
žemę mokėti, jie visgi daug 
mažiau tą mokesčią išmo
kėjo, daug daugiau skolin
gi paliko. Valstiečiai ne
išmokėjo mokesčią tik 
28%, o dvarponiai 43%. 
Kodėl taip atsitiko? klau
sia profesorius Ozerovas. 
O gi štai kodėl: atvažiuos 
pas dvarponį policija mo
kesčią imtą. Dvarponis 
užkvies policijos viršininką 
pas save pažaisti, arbatos 
išgerti. Žinomas daiktas, 
kad policijos viršininkui 
jau nebesmagu bus kalbė
tis su dvarponiu apie ko
kius ten mokesčius. Be
to juk ir pats policijos vir
šininkas irgi koks nors 
dvarponėlis, tai kaip gi čia 
prieš savo brolį eiti. Kitas 
gi dalykas, jaigu tas pats 
policijos viršininkas atva
žiuos mokesčią rinktą pas 
valstietį. Čia jau neberas 
“savo broliu” ir arbatos 
gerti arba žaisti jau ne
beis.

Kankinįs. Atmenat, skai
tytojai, antroje dūmoje bu
vo atstovas soc.-demokra- 
tas Ceretelli. Musu žmo
nės puldavosi skaityti laik
raščią, kur buvo aprašyti 
durnos posėdžiai, kad suži
nojus, ką pasakojo durno
je Ceretelli. Nemokantie
ji skaityti klausėsi ištem
pę ausis, kad nei vieno Ce- 
retellio žodžio nepraleidus. 
Taip puikiai Ceretelli mo
kėjo ginti žmonią reikalus 
durnoje! Ką gi jis užtai 
susilaukė? Jis su kitais 
savo draugais buvo teisia
mas, tartum, koks nedorė
lis ir nuteistas 5 su puse 
metams katorgom Tai taip 
baudžia žmonią užtarėjus! 
Tečiau jis, nors ir ligotas, 
išbuvo tuos sunkius 5"% 
metus ir šiomis dienomis 
turėjo būti paliuosuotas ar
ba, geriau sakant, perkel
tas “liuosam apsigyveni
mui” Siberijoje.

Suėmė garsą rusą visuo
menės veikėją P. Miliuko- 
vą. Miliukovas buvo tre
čioj durnoj atstovu, prigu
lėjo prie “kadetą” partijos 
ir atsižymėjo savo kalbo
mis. Jį suėmė Maskvoj, 
kuomet jis sakė žmonėms 
kalbą apie dabartinę poli
tiką Rusijoj,
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“O še, žiūrėk, kieno čia pa
ir kiša tau po 

Oi, 
Parašo sun-
ir, pakaušį

ŽALPIAI,
Raseinių apskr.

Žalpiai — tai nedidelis 
kaimelis ir bažnytėlė, prie 
kurios yra senelis kunigas, 
jau nuo praeito rudenio ne
laikąs pamaldų. Žmonėms 
labai reikalingas kunigas, 
aplinkui bažnyčios toli 8 — 
18 verstu. Keliai neišbre- 
dami. Nemažiau reikalin
ga čionai ir pradinė moky
kla, kurios išgavimu tečiau 
mažai kas ligšiol rūpinosi. 
€) rūpintis gyvai visiems 
reikėtų!

Iš 1907 — 8 metais vie
tinis dvarininkas p. J. Pluš- 
čevskis buvo pradėjęs savo 
dvare darbininkų vaikus 
mokyti, buvo pasamdytas 
tam tikras mokytojas lietu
vis; ateidavo ir iš kaimo ke
letas vaikų — visi džiaugė
si vaikus pramokysią, bet 
sekančią žiemą dvarininkas 
bijodamas policijos (tais 
metais išėjo ministerio ap
linkraštis, uždraudžiantis 
slaptą vaikų mokymą), me
tė mokinęs, ir taip vėl vis
kas iškriko.

Reikėtų būtinai visiems, 
kaip aplinkinių kaimų vals
tiečiams, taip ir pačiam 
dvarininkui p. Pluščevskiui 
rūpintis išgauti čia minis
ter! j inę mokyklą. Tam rei
kia čia pat susirinkusiems 
padaryt nutarimą, kad mo
kykla reikalinga, paskirt 
bent pusę dešimtinės žemės, 
apsiimt suvežt medžiagą 
mokyklos namui, ir sura
šius prašymą paduot “zem- 
skiui” su savo parašais. Mo
kyklą pastatys ir mokytoją 
užlaikys valdžia.

Vargovaikis.

GIRDŽIAI, 
Raseinių apskr.

Visa beveik Lietuva su
judo eiti į vienasėdžius; 
musų gi apylinkės žmonės 
jau senai džiaugiasi tą dar
bą atidirbę ir nei su šuni
mis nebesuvarytumei jų į 
kaimus. Tečiau bažnyčios 
dalykuose mes ligšiol bu
vome kaip ir kaimo gyven
tojai: mat priklausėme 
prie Jurbarko parapijos. 
Buvo labai nepatogu. Pri
reikia tau šliubo, na gi ke
liauki pro savo bažnytėlę 
dar apie porą mylių į Jur
barką. Kad užtektų nors 
vieno žygio, bet kur tau: 
nueini užsakų paduoti, ne
priima iškarto, liepia dar 
poterių pasimokyti; pasi
mokinęs, ko klausia, eini 
antrą kartą. Tada jau ki
tą kokį-nors klausimą už
duoda ir vėl nepataikei; 
taigi keliauki sveikas dar 
kartą; o kelionė ilga ir var
ginga. Kelias nuo musų i 
Jurbarką — tai apsaugok 
.Viešpatie! O dar prieš va
žiuojant jungtuvių prilįja, 
tai svotams sukritus kur i 
duobę ir arklius privarius 
ir keikti atsibosta. Ir ant
ras nepatogumas buvo 
mums prigulėti prie Jur
barko: musų bažnytėlė ma
ža, sena, reikalauja lopy
mo; jurbarkiškiai statosi 
murinę, didelę, gražią baž
nyčią ir lupa pinigus prisi
mindami ne tik iš savųjų, 
bet ir iš musų. Mes, tiesą 
pasakius, ne kvailiai, ne Ja 
bai teduodame jurbarkiš- 
kiams, sakome, kad mes 
Girdžiams turimo duoti; o 
kad girdiškiai ateina rinkti 
pinigų bažnytėlės stogui 
palopyti, tai sakome: mes

Jurbarku! davėme. Svar
biausias gi nepatogumas 
tas, kad mes, nors turtingi 
ir galingi, bet musų bažny
tėlė vis tik f iii j a — duktė 
prieš Jurbarką. Ar mažas 
čia pažeminimas'? Nepato
gumų prislėgti sumanėme 
pasiliuosuoti nuo jų, išeiti 
į kolionijas, tai yra atsi
skirti nuo Jurbarko ir pa
daryti savo Girdžių parapi
ją. Surašę padavėme kur 
reikia prašymus — į kon- 
sistorių. Tuojau konsisto- 
rius ėmė dirbti mums para
piją. Dirbo penkerius me
tus, na! tai tik tur-but ge
rą parapiją padarė. Ma
tote taip buvo: kaip tik 
mes padavėme prašymą į 
konsistoriją, tuojau po ko
kių mėnesių žiu! ir atva
žiuoja visa komisija. Su
važiavo visi apylinkės kle
bonai, dekanas, susiėjo 
daugybė žmonių, kaip į 
kokius atlaidus. Ir ka-gi?4- O 
Klausia mus dekanas: “Da
vėte prašymą i konsisto- 
rių?” Visi sušukom vie
nu balsu: “ Davėme! ”
Toliau dekanas klausia: 
“Norite, kad butų Girdžių 
parapija?” Vieni šaukia 
“Norime!” Kiti “Ne” ir 
pakilo toks šauksmas, ko
kio ir per viršaičio rinki
mus nebūdavo. Antgalo de
kanas mus šiek-tiek apmal
šino, bet sugniaužę kumš
tis nors kišenėse mes pasi- 

i laikėme. Dekanas kuni
gams paliepė konsistoriaus 
vardu išklausinėti musų, 
kas kiek turi žemės, kiek 
vaikų, kiek^avi^ų-žada ku
nigui duoti ir dar ką ten 
klausinėjo, jau nei nepame
name. Vieni ėjome pasisa
kyti, kiti nėjome, o dar ki
ti nuėję ii’ už savo kaimy
nus pasakėme. Ir išvažia
vo komisija. Mes gi suėję 
į špitolę ir pas kalvį šne
kame: “dabar bus gerai! 
visas apylinkes surašė
me!...” Tik bėda, peranks- 
ti išsišnekome. Gi musų 
užrašytieji žiu! ir nuvažia
vo į Kauną ir sako: “Mes 
nenorime!” O kiti rašo 
“zajavlenijas”: girdi, taip 
ir taip; mes nenorime, o 
mus užrašė”. Po šimt pyp
kių!...

Metai nepraėjo ir vėl ko
misija mus egzaminuoja, 
kur kas nori, kur kas neno
ri?

O kur, tu žmogau, vie
naip išnorėsi taip ilgą lai
ką: Vieni metai nori prie 
Girdžių prisidėti, mat čia 
arčiau, kiti metai nori prie 
Eržvilko, mat gavai pačią 
iš eržvilkiškių, o kur jos 
giminės, ten ji ir tave trau
kia; treti metai jai patiko 
Jurbarke šv. Rokas, mat 
jis toks gražus, jo atlaidai 
tokie dideli, kad žmonės 
nei bažnyčioj, nei švento
riuje nesutelpa: buna pilna 
bažnyčia, pilnas miestas, 
pilnos smuklės, pilni ke
liai... ir traukia ji tave prie 
Jurbarko, sako, kas musų 
girdiškių Magdalena arOna 
prieš Jurbarko Roką! O 
žmogus juk ne uola ir pa- 
linksti po intekme pačios ir 
pasirašai, kad nori prie 
Jurbarko parapijos prigu
lėti. Žiūrėk ir vėl koks- 
jors komisijos narys tavę 
klausinėja: “Kur nori?”— 
“Prie Girdžių!” drąsiai rė
žiu. — “O kam pasirašei 
prie Jurbarko?” — “Kas, 
ar aš?” nustebęs sakau.

rašas? a? 
nosies išrašytą popelį, 
vargas, bėda, 
ku išsiginti,
krapštydamas, sakai: “Tai 
mat, ponuli, pati gundino, 
gundino ir pasirašiau, bet 
aš noriu prie Girdžių-’. Ta
da komiai j onierius nusi
tveria pačią klausinėti: “O 
tu, girdi, kam vyrą sugun- 
dinai pasirašyti prie Jur
barko?” O ji sau bobiškai 
klega: “Anei aš gundinau, 
anei ką, kas man darbo; 
jog man vis tiek pat, ar 
prie Girdžių, ar prie Jur
barko: aš ne iš čia? aš atė
jūne, eržvilkiškė...” Ir vėl 
žmogus turi gana vargo, 
kol nuo to Jurbarko atsi
kratai.

Matome, kad bus bloga: 
konsistorius mums parapi
jos nepadarys, tai mes pa
tįs pradėjome dirbti. Suei
name būdavo į špitolę, pas 
kalvį, ar į alinę, kad pra
dėsime dirbti parapiją, tai 
net langai dreba; kad pra
dėsime ginčyties su norin
čiais ir su nenorinčiais, tai 
pakįla toks lermas, kokio 
nei per jomarkus nebūvą; 
o kad pritrukdavo kvapo, 
tai ir į krutinės susikibda
vome, o tik nepasidavėm!... 
Siuntėme delegatus parink
tus ir su nerinktais delega
tais važiavome ir po pen- 
kerių konsistoriaus darbo 
metų, išrašę bent puspudį 
popierio prašymams, kad 
norime, ir “zajavlenijoms”, 
kad nenorime, praleidę 
bent dešimtį komisijų, ant
galo betgi savo pasiekėme: 
ne tik Girdžiuose ir Jur
barke, bet Skirsnemunyj ir 
Eržvilke iš sakyklų paskel
bė, kad nuo šiol Girdžiai 
nebe filija, o tikra parapi
ja. ValiOj . girjžiškiai !... 
Po šiuo pasigyrimu už vi
sus girdžiškius “gramot- 
nus” ir “negramotnus” ne
prašytas, kaip ir visada pa
sirašė. Praustas.

il. . -1 1 . -—'y
pažįstuę- kąd kun. Tautke 
vičiausEiš Seirijų iškėlimas 
tai skaudūssmūgis Dzūki
jai, kad; jo ^nukėlimas Mo- 
zurijoų, tau nemažas nuo
stolis Ųietuvai, nes kaip tik 
Lietuvoje ii* reikia kuodau- 
giausia tokių veiklių žmo
nių, k.; a. kun. Tautkevi- 
čius, kurie Bažnyčios ir vi
suomenės darban indėtų vi
są savo širdį. Svetur to
kie žmonės negali būti taip 
naudingi. Tečiau, nežino
damas tikrųjų perkėlimo 
priežasčių, aš vis dėlto ne
drįsčiau mesti šešėlio ant 
J. M. Seinų vyskupo, kad 
jis sunkiai nubaudė kun. 
Tautkevičių. Juo labiau 
nedrįsčiau . lyginti Seinų 
vyskupo prie Vilniaus en- 
dekų, išvijusių kun. Tumą 
iš Vilniaus. Ligšiol mes 
žinome, kad J. M. vyskupas 
Karosas visuomet stengėsi 
būti teisingu.

Šiupelio draugas.

Čia

RODUNIA, 
Lydos apskr. 
lenkai lietuvius vis 

dar užpuldinėja. Spalių 4 
d. Antanas Stračinskas iš 
Pelasos sodžiaus buvo Ro
dūnios miestelyj su reika
lais. Jau buvo sutemę, ka
da Stračinskas ruošėsi 
grįžti namon. Bestovint 
jam prie vežimo, atbėgo ke
li lenkai (V. A., J. A., A. 
Š. ir kiti), 
muškite, 
Tau žodin 
akmenimis
nu akmeniu perkirto Stra- 
činskio veidą, kitu pataikė 
krūtinėn; gal butų ir užmu
šę, jaigu nebūtų tuoj už 
kampo užsiglaudęs. Kaž
kas dar šūkterėjo: visiems 
lietuviams taip bus. Stra
činskas išėmė daktaro pa
liudijimą ir padavė mušei
kas teisman.

V. A. suriko: 
šitas lietuvis! 
lenkai pradėjo 
svaidyti. Vie-

■ NAUJA MOKYTOJŲ 
SEMINARIJA.

Švietimo ministeris 
nešė Vilniaus mokslo 
gardos globėjui, kad
nai esą reikalinga inkurti 
mokytojų seminarija Bori
sovo mieste, Minsko gub.

pra- 
apy- 
buti-

SEIRIJAI, 
Suvalkų gub’

“Vilties” 114 No. p. Šni
pelis, apgailestaudamas 
kun. Trautkevičių, keliamą 
Mozurijon, bereikalingą ir, 
mano nuomone, net netei
singą padarė priekaištą 
Seinų dvasiška jai vyresny
bei — suprask visų-pirmu 
Seinų vyskupui, Aš pri-

LAIŽUVA, 
Šiaulių apskr.

Sakoma — tas kraštas 
kulturingesnis, kurs dau
giau suvartoja muilo, po- 
perio, geležies, miltelių 
dantims šveisti. Ii’ daug 
ko kito. Paskutiniais lai
kais pradėta sakyti — kur 
daugiau randasi ūkio dir
bamųjų ir važiuojamųjų 
mašinų. .Tai butų visiškai 
tikra -teisybė, jei pridė
tume — kur tos mašinos 
daugiau' žmonių sužeidžia 
ir sutraiško. Ačiū Ponui 
Dievui, tame dalyke mes 
toli gražu neesame atsilikę. 
Gal dar pralenkę kitus 
kraštus. Kiek tai musų 
jaunuomenės apgadina kas 
ruduo kuliamosios ir k. ma
šinos! Tų atsitikimų ne
benori- ne^ laikraščiai be
skelbti; girdi, tai šiukšlės, 
o ne naujienos! Didelio 
čia man daikto koks pus
kapis, ar pora kapų nu- 
piaustytų pirštų ir keletas 
dešimtų nutraukytų rankų 
ir kojų. Ot, kai galvą nu- 
gnybia...

Na, jei redakcijai tokios 
naujienos juoba patinka, 
yra pas mus ir tokių. Kul
tūrinti mūsiškius dažnai 
padeda Mintaujos latviai. 
Jų lakstymas automobi
liais jau gerai visiems ži
nomas — ne vienas gauna 
gerokai padrebėti, kol au
tomobilius praskrenda pro 
šalį. Kartais betgi ir dre
bėjimas nekiek tepadeda. 
Štai 23 d. š. m. Borusai ve
dės iš Kuršo pirkę karvę. 
Išgirdę atpukšint automo
bilį, Borusas šoko arklio 
galvos apdengtų, o Boru- 
sienė karvės šalin pastūmė
tų. Bet automobilius pa
griebė ją pačią ir, sulaužęs 
rankas ir kojas, sviedė į 
antrą pusę šašiejaus, pu
siau perskeldamas ir gal
vą. Žinoma, kad mušti, tai 
jau ant vietos, negyvai. Ką 
gi nabagė butų dariusi be 
rankų ir kojų?

Šoferis suimtas. Bet kas 
iš to? Wynd žmonos, o 
trims mažiukams motutės 
negibesugrąžįs.

Kg. J. Tumas.

MARIJAMPOLĖ, 
Suvalkų gub.

Rugsėjo 19 d. išvažiavo 
užrubežin kun. J. Vyš
niauskas. Buvo tai vienas 
iš darbščiausių tėvynės sū
nų. Dirbo draugijose, kė
lė lietuvių susipratimą. Ne
nuostabu, kad neintiko kai- 
kuriems lenkams, kurių ru
pesniu prityręs nemaža ne-

Len- 
iš na- 
lauke, 
pradė-

uždrausti giedoti lietu
viams. Bet kunigas atsisa
kė, tik pasakė, kad jaigu 
bus koksai trukšmas keliu, 
tai jis mesiąs kapą ir nu
eisiąs savo keliu. Lenkai 
nuleido galvas... Tik grab- 
nešiai atsisakė nešti gra
bo. Tuomet lietuvės pačios 
norėjo nešti. Bet ir grab- 
nešiai pagaliaus nusileido: 
paėmė nešti grabą, 
kęs gi moterįs išėjo 
mų ant gatvės ir 
kad, išėjus kunigui,
ti giedoti. Bet lietuviai 
dar šiapus vartų užgiedojo: 
“Kyrie cleison” ir visu 
Prospektu giedodami nu
lydėjo. Lietuviai lydėjo 
numirėlį, lenkės gi lietu
vius, visu keliu juos kolio- 
damos ir pagonuodamos.

Alp. Juoz.

malonumų, turėjo krausty- 
ties svetimai! kraštan.

Gvazdikas.

MIRĖ JABLONYJE, 
Lomžos gub.

Rugsėjo 23 d. po trum
pos ligos mirė musų tautie
tis Kun. M. Oleka. Kun. 
Motiejus visą savo amžį 
ėjo drauge su atgijančia 
Lietuva. Kiek įmanyda
mas ir pats platino lietuvių 
tarpe susipratimą. Ir pa
tekęs gyventi svetur nepa
miršo Lietuvos reikalų ir 
nepertraukė ryšių su ja. 
Kunigas buvo visuomet pa
vyzdingas.

Artimas Žmogus.

TRAUPIS,
Ukmergės apskr.

Netoli Repšėnų sodžiaus 
parduoda Miškinių dvarelį. 
6 valakai labai geros žemės 
(juodžemis 
Gerai butų, 
nupirktų.
kreipkitės į Kavarsko žydą 
Maušą.

Kviečio Lazda.

prie 
kad

Del

molio), 
lietuvis 
sąlygų

NUSIŠOVĖ BUNIMA- 
VIČIUS.

Antradienį, spalių 2 die
ną, nusišovė Vilniuje Ov- 
siejus Bunimavičius, sūnūs 
žinomo Vilniaus milijonie- 
rio-bankieriaus, direkto
rius knygų leidimo bendro
vės “Lektor”. Bunimavi
čius nusišovė baigiamuose 
statyti dideliuose “Lekto- 
ro” bendrovės namuose Di
džioje Pogulenkoje. Nu- 
sišovusis turėjo tik 38 me
tus. Kol atvažiavo Grei
tosios Pagelbos vežimėlis, 
nusišovusis jau mirė. Sa
ko, kad Bunimavičius pas
taraisiais laikais grojęs bir
žoje ir, kaip spėja, paskuti
nę valandą gavęs labai 
gerų žinių iš biržos.

ne-

BYLOS.
Lapkričio 10 dieną 

Vilniaus
Elenos
Norbu- 

Vilniaus

pa-
skirta svarstyti 
apygardos teisme 
Narbutaitės byla, 
taitė, kaip žinome,
šv. Jurgio viešbutyje kėsi
nosi nušauti grafą Volde
marą Tiškevičių. Gįs Nor- 
butaitę Varšavos advokatas 
Papilskis. Iš paieškotojo 
pusės bus Vilniaus advo
katas Koverskis.
--Lapkričio 24 dieną Vii 

niaus

svarstys inžinieriaus Ma
žeikos bylą. Mažeika, kaip 
žinome, užmušė gatvėje be
einantį drauge su jo žmo
na žydą studentą Lifšicą. 
Gįs Mažeiką advokatas 
Karabčevskis.

AUSTRIJOS ATSAR
GINIAI.

Gyveną Vilniuje Austri
jos valdiniai atsarginiai ga
vo iš savo vyriausybės įsa
kymą grįžti Austrijon.

ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJA.
Perkelti kamendoriai: 

katedros kun. Pranas Bar- 
žys Rokiškiu, Rokiškio ku
nigas St. Žukauskas Kau
no katedron, Drūkšių kun. 
Lovčik Rozalinan, Rozali- 
no kun. Zalieskis Užpa
liuosna.

Mirė kun. Ipolitas Baro
nas, Dotnavos mansi  jono- 
rius, 65 metų amžiaus.

JAUNI “KOVOTOJAI”.
Šiomis dienomis pabėgo 

iš Vilniaus iš tėvų du vi
durinės mokyklos mokiniu 
broliu Siemientkovskiu: 
Kastantas, 15 metų ir My
kolas, 12 m. Pabėgo juo
du “mušti turkų” į Balka
nus. Policija jau sukruto 
ieškoti ir, tikriausia, pa
vyks juodu pagauti, kol 
dar nebus pasiekę sienos.

Ja-
12

perga
lia r tą

Mat 
kelios

VILNIUS.
Spalio 3 dieną prie 

rosiąvskos gatvės No. 
numirė Pranciška Bugus-
lavskaitė lietuvė. Bute 
giedojo tai lietuviškai, tai 
lenkiškai; santykiai buvo 
geri. Bet prireikus jau ly
dėt, lenkai norėjo 
lėt lietuvius. Šį 
jiems nenusisekė, 
kaip buvo: susidarė
lenkės moterėlės ir bent du 
vyru, lietuvių gi buvo visas 
pulkas. Kol dar kunigo 
nebuvo, lenkai pradėjo gė
dyti lietuvius: kad su pa
gonį; malda negalima esą 
lydėt numirėlio per katali
kų miestą. Dar vienas 
grabnešys pridėjo: “ne to
kius ponus lydėdami gieda 
lenkiškai, o čia...” Mato 
lenkai, tokiais niekais ne
priveiksią lietuvių. Tada 
kitas grabnešys ištarė: 
“Reiktų pašaukti policija, 
— tai čia but tvarka”. 
Tuoj atėjo kun. Drazdaus-

apygardos rūmai kas. Lenkai prašė kunigo

šiaip pažįstamus 
ir žaidžia, šoka
Bet į tokiuos va- 

beveik kas kart 
“sve- 
patįs 
Taip,

BALTMUIŽĖ, 
Kuršo gub., Subato parap.

Artinantis rudeniui, jau
nuomenė (ypač naujokai) 
pradeda taisyti pasilinks
minimus: pakviečia kaimy
nus ir 
draugus 
per nakt. 
karolius
ateina ir nekviestų 
čių”, kurie pasigėrę 
nebežino ką darą, 
nesenai, pas vieną ūkinin
ką M. Z., buvo toks vaka
rėlis. Antrytojaus šeimi- t 
įlinkas pasigedo 9 rub., be 
to vienam ištraukta laikro
dėlis, antram pavogta skry
bėlė. Dar ir kitiems svo
tai padarė — nežinia. Ar 
nebūtų geriau tokiuos va
karėlius panaikinus, arba 
bent nepažįstamų svečių 
neįsileidus. J. S-šis.

(“Viltis”).

(ADVERTISEMENT).

Sveikatos veidrodis.
Veidą galima pavadinti 

sveikatos veidrodžiu. Ma
tydami žmogų su grynu, 
baltai raudonu veidu, aiš
kiomis akimis, raudonomis 
lupomis ir gerais dantimis, 
jus pasakysit, kad jis yra 
sveikas. Jaigu jo veidas 
yra gelsvas ir pilnas išsi- 
metimų, akįs neaiškios, lu
pos išblyškę, dantįs blogi, 
jus iš karto pasakysit, kad 
jis nėra sveikas. Jo liga 
tankiausiai guli gruraulia- 
virno organuose ir mes re? 
komenduotum jam imti 
Trinerio Amerikonišką 
Kartaus Vyno Elixirą, kai
po geriausį vaistą. Kada 
tik reik priversti pilvą, ke
penis ir žarnas prie geres
nės tvarkos ir 
nervų stiprumą.
Amerikoniškas
Vyno Elixiras visados tą 
padarys. Blogam apetitui 
ir žarnų užsikimšimui pasi
taikius, 
esant,

padidinti 
Trinerio 
Kartaus

nevirškinimui 
šis vaistas visados 

Aptiekose. Jos 
Triner, 1333-1339 So. Ash
land avė., Chicago, Ill. j
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Reformuos partiją. ti, kaip tik atšaukti strai-

Washington, D. C. Po
Visiškam republikonu par
tijai nepasisekimui, kuri 
neteko beveik visose vals
tijose ir pačiame kongrese 
kontrolės, sumuštos parti
jos vadai podraug su prezi
dentu nusprendę gelbėti 
aną nuo visiškoj o pražuvi
mo. Prezidentas šaltai 
tvirtinąs, kad toji partija 
dar nereikalaujanti koro
nerio, kuris paskutiniu sy
kiu turėtų peregzaminuoti 
jos palaikus, bet reikalau
janti gerų daktarų ir chi
rurgų, kurie jai sugrąžysią 
sveikatą. Delei to nutarta 
republikonu partijoje įves
ti žymias reformas. Pre
zidentas Taft, mat, pirmiau 
nei nepagalvojo apie reika
lingas reformas, manyda
mas apsieisiąs ir be refor
mų, ty. paliksiąs senoje 
vietoje.

Tautinis republikonu 
partijos komitetas, susine
šęs su prezidentu, pasiūlęs 
mirusio vice-prezidento 
vietą užimti Missouri gu
bernatoriui Hadley. Ka
dangi toji vieta yra vien- 
tik tuščia garbė, tatai ne
žinia, ar Hadley sutiks tau
tai kelis mėnesius patar
nauti.

Milijonierius Carnegie 
skolose.

0R"*-------
New York. Milijonie- 

nierius Andrew Carnegie 
mokesčių komisijai pada
vęs skundą, kad jis buk 
mokąs perdideles mokestis 
už savo nejudinamus turtus. 
Būtent viename tik New 
Yorke jo nuosavybėje ap- 
kainuota ant 10 milijonų 
dolerių, ką Carnegie užgi
na tvirtindamas, kad toji 
nuosavybė nesanti daugiau 
verta kaip pusketvirto mi
lijono dol. Taigi “varg
šas” mato, .jogei jis yra be 
galo skriaudžiamas.

Toliaus jis tvirtinąs, kad 
turis $8.400.000 skolų, tatai 
ir didelių mokesčių negalįs 
mokėti.

Panašiai visi milijonie- 
tiai elgiasi.

Prezidento proklemacija.

Washington, D. C. Pre- 
■identas Taft, sugrįžęs iš 
Cincinnati į Washingtona, 
išleido į savo tautą prokle- 
maciją, skirdamas lapkri
čio 28 dieną padėkonės die
nai (“Tanksgiving Day”).

Proklemacija kviečia tau
tą iškilmingai ir rimtai ap
vaikščioti tradicijinę šven
tę ir dėkoti Dievui už įvai
rias dovanas, kokias šiais 
metais yra suteikęs ameri
konų tautai. Prezidentas 
atkreipia visų domą ir ša
lies gerbūvį ir sutikimą 
kaip viduj valstybės, taip 
ir su kitomis viešpatystė
mis.

Dėkonės dieną todėl ap
vaikščiosime ketverge, lap
kričio 28 d. Tai legalė 
šventė.

ką ir pasiduoti kompanijos 
malonei arba nemalonei. 
Taip dalykams virtus, 
kompanija darbininkus, ga
lės tik pasirinkti.

Am. Darbo Federacijos 
konvencija.

Rochester, N. Y. 11 d. 
šio mėnesio čionai prasidė
jo Amerikos Darbo Fede
racijos konvencija. Suva
žiavę delegatai reprezen
tuos apie 600.000 savo or
ganizacijos narių ir tarsis 
apie unijinio ženklelio rei
kalus. Jie nusprendę iš
nešti rezoliuciją, idant 
kiekvienas, - kadir smul
kiausias daiktas, padirbtas 
unijiniuose fabrikuose, tu
rėti; unijos ženklą. Konven- 
cijon atkeliavęs ir pats Fe
deracijos viršininkas, Sa
muel Gompers.

Przidento rinkimai.

Chicago, Ill. Vėlesni te
legramai iš visų valstijų 
apie rinkimus ne tiktai pa
tvirtina Wilsono išrinkimą 
prezidentu, bet dar skai
čius elektorių nuolat didi
nasi. Juk keliomis dieno
mis yra labai sunku patir
ti tikras linkimų pasek
mes. Galutinai paaiškėjo, 
kad Wilsonas gavęs 443 
elektorius, Rooseveltas 106 
ir Taft 11. Kadangi prezi
dento išrinkimui reikalau
jama 266 elektorių balsų, 
tatai aišku, kad Wilson už
ima pirmą vietą, nes elek
torių turi ir perdaug.

Vadinasi, dabar politiko
je pirmą vietą yra užėmusi 
demokratų partija, paskui 
seka progresistų ir paga
liau republikonu. Pasta
roji partija, kaip rinkimais 
pasirodė, buvo nusmukusi 
visai nuo koto, pasenęs ve
žimas, kurį norėjo pataisy
ti Roosevelt, bet kad se
nosios partijos bosai nelei
do Rooseveltui tai daryti, 
tatai pastarasis partiją su
skaldė ir šiandie iš jos nie
ko ypatingo neliko.

Sekančiais metais kon
grese rasis atstovų 292 de
mokratų, 132 republikonu 
ir 11 progresistų. Pasako
jama dar, ar kartais kon
gresai! nepatekę keli socia
listai, tečiau ligšiol tikrai 
nėra žinoma.

Kongrese daug žymių re
publikonu vietų užims de
mokratai. '

Garsus “Uncle Joe” 
Cannon neišrinktas kon
gresai!. Jo vieton išrinkta 
jaunas advokatas O’Hare.

Pirmu sykiu visi repre
zentantai kongresai! iš 
Connecticut valstijos bus 
demokratai.

Iš Indiana valstijos taip- 
pat visi reprezentantai bus 
demokratai.

Tas galima pasakyti ir 
apie reprezentantus iš Ma
ryland.

Ir pačiame senate demo
kratai turės saviškių dides-

tesgį už senuosius , laikus. 
1908, metų rinkiniais socįa5 
lįstų balsų vįgo buvo 427- 
00Qv 'Gi dabar jų balsų bu
sią jau daugiau milijono.

Socialistai be to tvirtina, 
kad jie išrinkę du lig sep
tynių savo kongresmanus, 
bet tikrai dar nėra žinoma.

Dabartinis prezidentas 
Taft, sakoma, po kovo 4 d. 
pasišvęsiąs advokatystei, o 
Roosevelt drutįsiąs savo 
partiją.

Naujai išrinktas prezi
dentas, gubernatorius Wil
son, apipilamas laiškais ir 
klausimais, kas bus, kuo
met jis persikels Washing- 
tonan, Baltajan Bustan? 
Štai ką jis atsakęs:

“Apsišvietę ir dori šalies 
pramonininkai ir pirkliai 
neturi nieko bijoties, ka
dangi demokratų partija 
nemano gerbūvio panaikin
ti ir užleisti vietą bedar
bei”.

Naujas Wilsono kabine
tas niekam nebus žinomas 
lig Naujų Metų.

neuždirba, betT-ffTtlijonie- 
Hams atsieitų I gana sūriai 
kas metai iškloti dideles pi; 
nigų sumas. -

Dar reikalaujama prita
rimo 2 valstijų, o tada bu
tų galima tuos naujus įsta
tymus paleisti darban.

Delei juoko butų netekęs 
gyvasties.

New York. Ant garlai
vio “Eugenia” denio susi
rinko aplink 700 graikų, re
zervistų, grįštančių tėvy
nėn, kad tenai ėmus daly- 
vumą kare su turkais. Tarp 
susirinkusių atsirado Alci- 
biades Hercules Pappalou- 
sa, taippat graikas, kuris 
norėdamas pasijuokti iš sa
vo tėvinainių patriotų, ap
sitaisė turkiškai, išėjo ant 
denio prie susirinkusių ir 
sušuko: “lai gyvuoja tur
kų sultanas!” Graikai ma
nydami išteisybės priešai 
save turį turką, ant jo puo
lėsi ir baisiai sumušė, su
spardė, be to sulaužė kelis 
šonkaulius. Gal butų grai
kai jį ir užmušę, bet laivo 
tarnai jį išgelbėjo. Užuot 
keliauti tėvynėn, nugaben
tas ligonbutin.

Delko mušeikos už tai 
nesuimta ir nenubausta, tai 
tik Amerikos policijai yra 
žinoma. Mat, turkus gali
ma mušti.

Drūtas senis.
Kent, Ohio. Čionai gy

vena George Washington 
Austin, senelis turintis 104 
metus amžiaus, kuris kas
diena anksti keliąs ir atlie
kąs kelių mylių pasivaikš
čiojimą. Jis, sakoma, esąs 
visiškai sveikas ir sulyg sa- 
vo metų pakaktinai stip
rus.

Andai jis apvaikščiojęs 
104 metų sukaktuves. Tam 
tikslui jis pakviestas pas 
vieną turtuolį į namus, kur 
taippat susirinkę daug žy
mesnių piliečių. Visi sene
liui veliję sveikatos ir il
gai pagyventi, parengę va
karienę, o paskui sumetę 
jam gausias dovanas. Aus
tin tuo nepaprastu atsitiki
mu buvo labai sujudintas ir 
juokais išsitarė, kad dar 
noris gyventi daug metų ir 
kad kas metai patiktų jį 
panaši svetinga laimė.

Kokius vaistus imti? Severos vaistai yra geriausi.

Severos Bahamas Plaučiams
(SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS)

Garsus, ištikimas vaistas, tyčia pudarytas suteikimui palengvinimo ir prašalinimui 
alsavimo organų ligų — ypač tokių ligų, kur randas kosulys, kimulys, kutenimas, 
šniokštimas ir sunkumas kvėpuoti. !

Straikas atšaukta. ‘

Doluth, Minu. Tramva
jų tarnautojų straikas, pra
sidėjęs rugsėjo 9 d.’š. m., 
pagaliau atšauktas. Šis- 
straikas yra garsus- savo 
kruvinomis riaušėmis; Dar
bininkai straiką pralaimė
jo. Kadangi kompanija 
pakaktinai turėjo straik- 
laužių, tad straikininkams

nę pusę.
Illinois valstijos legisla- 

turoje bus: 98 demokratai, 
81 republikonas, 28 progre- 
sistai, 3 socialistai ir 1 ne- 
prigulmingas. Taigi legis- 
laturoje nei viena partija 
neturės kontrolės, kadangi 
absoliutiška diduma išneša 
103 balsus. - Sprendžiamąjį 
balsą turės progresistai.

Socialistai tuose rinki-

Mokestįs nuo inplaukų.

Washington, D. C. Jau 
33 valstijos sutikusios in- 
vykdinti mokestis nuo in
plaukų. Kas uždirbąs dau
giau $5.000 metais, tasai 
turėsiąs mokėti valdžiai 
dešimts nuošimčių nuo in
plaukų, perviršinančių 
$5.000. Tas yra labai ge
ras daiktas. Nauji įstaty
mai nepaliestų darbininkų,

nieko neliko daugiau veik- muose pasirodė daug tvir- nes drabininkai metais tiek ►

Pasikėsinimas ant trau
kinio.

Allentown, Pa. Jau ant
ru kartu nežinomi piktada
riai stengėsi išmesti iš bė
gių geležinkelio Lehigh 
Valley traukinį, vadinamą 
Black Diamond Express. 
Pirm poros mėnesių tuo- 
jaus už miesto į bėgių susi
dūrimą įkalta didi vinis, 
bet ana buvus persilpna 
traukinį numesti. Pasta
raisiais laikais prie bėgių 
pridrutinta didelis akmuo, 
bet ir šiuomi sykiu pasikė
sinimas nenusisekęs, ka
dangi tik pirmgalis loko- 
motivos truputį sugadinta. 
Detektyvai piktadarių ieš
ko. Kompanija paskyrusi 
dovanas už anų suėmimą.

Žiurkė sužeidė kūdikį.

Wilmington, Del. Moti
nai ant valandėlės išėjus iš 
miegamojo kambario, kur 
lopšyj miegojo 18 mėnesių 
bernaitis Ayerson, lopšiu 
įlindo žiurkė ir ėmė kūdi
kiui graužti kojytę. Vai
kui pradėjus rėkti, atbėgo 
motina ir žiurkę nuvijo. 
Kūdikis mirtinai susirgęs.

Daugybė meškų.

Bloomsburg, Pa. Kuo
met moteriškė Rachela 
Hirleman išėjo daržan, su 
didžiausia baime patėmijo 
milžinišką juodą mešką. 
Įšokus atgal į namus tele
fonu pranešė aplinkiniams 
kaimynams apie pasiro
džiusį jos darže nepaprastą 
svetį. Netrukus pribuvo 
apie 50 farmerių ir mešką 
nušovė.
Šiemet daugiausiai meškų 

pasirodo Columbia paviete. 
Jos, mat, kenčia badą neuž
derėjus riešutams, taigi ap
leidžia kalnus ir trankosi 
po aplinkines farmas, ieš
kodamos sau soduose 
maisto. Iš kelių vietų pra
nešama, kad traukiniai už
mušę kelias meškas, besi- 
valkiojančias ant geležin
kelių.

Turtinga mergina apsivedė 
su pečkuriu.

Boston, Mass. 19 metų 
mergina Mildred Damon, 
kuri turinti $54.000 turto, 
andai apsivedus su Frideri- 
ku Marshall, lokomotivo 
pečkuriu, dienoje uždirban
čiu tik $2.60. Tos jaunos 
ir turtingos mergaitės gi
minės stengėsi tam susituo
kimui užkenkti, bet mer
gaitė jų nepaklausė ir nu
ėjo savo širdies balso pėd- 
sakiais. Jai siūlėsi turtin
gi ir žymus jaunikaičiai, 
bet ji visus atmetė.' Tvir
tinanti, kad dabar esanti 
laimingiausi tarp moterių.

Milžiniškos išlaidos.

Washington,1 D. C. Val
džia perstatysianti kongre
sui biudžetą sekantiems 
fiskaliniems metams, kurie 
prasidėsią liepos Ifjd. 1913 
m. Biudžetas yra milžiniš
kas, apskaitomas ant $1- 
100.000.000, arba kad kas
diena valdžia išleisianti 
apie 4 milijonus dolerių.

Pinigyno departamentas 
reikalauja $137.000.000; ka
ro — $200.000.000; karo ju-
reivijos $130.000.000;

Severos
Gothardinis
Aliejus
(Severa’s Gothard

Oil)

SKAUSMAS PB ANYKŠTA 
jai intrini, ar pridrdi išlauko, 
stiprų vaistą skausmo užmu
šimui, paprastai žinomą vaidu.

Yra tai baisus visokio skaus
mo neprietelius visokiose ap
linkybėse. Įsitikrink, ar var
das “Severą” ant butelio ran
dasi.

Jai jauti nesmagumą, po val

giui, jai kepenįs apsunkę, jai 

trūksta noro valgyti, jai turi

kietus vidurius, jai tau dis

pepsija grgsia imk
50 centų.

Severos
Gyvasties
Balsamą
(Severa’s Balsam 

of Life)

Aptiekose būtinai reikalauk, idant tau duotų Severos vaistus. Tiktai tąsyk apsiri
kimo nebus. Jei aptiekininkas negalėtų jį parūpinti, rašyk tiesiog pas inus. Gy
dytojo patarimas dykai.

W. F. Severą Co. ..105,
žemdirbystės — $31.000- 
000; krasos — $275.000- 
000; valdininkų užlaikymui 
$14.000.000.

Šerifas nušovė kalinį.

Rock Island, Ill. Nekok- 
sai Mike Murray, teismo 
pasmerktas 20 dienomis 
kalėjimai! už nepatogius 
apsiėjimus, kalėjime susi
vaidijęs su šerifu Ed. Pen- 
wickiu ir puolėsįs ant jo, 
norėdamas atimti revolve
rį. Šerifas nieko nelauk
damas šovęs kaliniui krū
tinėn ir tasai ant vietos 
kritęs negyvas. Šerifas už 
tai net neareštuotas, nes 
savo apgynime tai veikęs.

Nubaustas už skutimą 
nedėlioję.

Detroit, Mich. Čioiiai 
policija areštavus barzdas
kutį D. F. McNamara ir 
teisėjas jį pasmerkęs 30 
dienų kalėj iman už skuti
mą barzdų barzdaskutyk- 
loj. Michigano valstijoj 
yra įstatymai, draudžianti 
nedėliomis viešai skusti, 
barzdas.

Keisti įstatymai.

BALKANŲ VIEŠPATYS
ČIŲ LYGA.

Londono laikraštis “Out
look” praneša apie slaptai 
sutaisytą tarpe Balkanų 
viešpatysčių naują ir negir
dėtą santarvę, sulyg kurios 
visos viešpatystės pasiža
dėjusios sutverti taip vadi
namą Balkanų Lygą, kitaip 
sakant, susijungusių Bal
kanų viešpatysčių vieną ga
lingą valstybę, arba fede
raciją.

Kad toki valstybė galėtų 
but inkunyta, susijungusios 
viešpatystės pirmiausiai 
nusprendžiusios ištremti iš 
Europos turkus. Paskui 
tarp savęs. pasidalįsią Al
baniją ir Makedoniją ir ga
lėsią pagaliau inkurti nau
ją valstybę vardu Balkanų 
Lyga.

Tos Lygos pirmininku 
busiąs Graikijos karalius 
sulyg Čcrnogorijos kara
liaus pasini i jimo.

Religija tai Lygai nieko 
neužkenksianti, kadangi to
se visose viešpatystėse gy
vuoja rytų religija.

Lyga ginsianti visokius 
Balkanų šalyj reikalus, jei 
kartais kuriai Europos

viešpatystei norėtųsi ten 
įkišti savo nosis. Vadina
si, viešpatystės eisiančios 
visos už vieną ir viena už 
visas. Jai užvislabiausiai 
rupi paimti į savo rankas 
visą Balkanų pusiausalį ir 
sutverti tvirtą, niekam ne
prieinamą valstybę.

Susekus tokį indomų 
traktatą, Europos viešpa
tystės atsiradusios labai 
prastame padėjime. Kiek 
yra žinoma, Austrija tokiai 
Lygai griežtai priešinasi, 
bet Rusija tą sumanymą 
mielai paremianti.

Kaip matosi, greitai su
lauksime Balkanų ciesorys
tės, kaip greitai pasieks 
turkus išguiti iš Europos 
Azijon.

Opozicija.
Vaikas baubia ne savu 

balsu, o motina jo klausia:
— Kas tau yra, ar nori 

valgyti i
— Ne!
— Gal gerti?
— Ne!
— Gulti?
— Ne!
— Ko gi nori?
— Rėkti!

Augštai perstatoma, kaip Turkų armija perkeliama per Bosforą; apačioj Turkų 
kareiviai rašo laiškus pas namiškius.

3



KATALIKAS
■ ■■■■■—— iTffl

I MOTERIŲ SKYRIUS. I
ŠIS-TAS IŠ HYGIENOS
IR DEMOGRAFIJOS
KONGRESO, ATSIBŪVU
ŠIO ŠIEMET WASHING

TONE.

Apie vaikus.
Jei norėtum nors trum

pai paminėti visus tuos rei
kalus, kokie plačiai buvo 
šiemet apkalbėta 15-tame 
tarptautiniame hygienos ir 
demografijos kongrese, pri
sieitų prirašyti keli tomai. 
Tatai čionai turime pažy
mėti šį-tą tik apie vaikus, 
kas apie juos tame kongre
se buvo kalbama.

Viena sensacijų kongre
se buvo kūdikių mirtingu
mo statistika. Iš 50.000- 
000 gemančių vieneriais me
tais 15.000.000 — aiškiai 
penkiolika milijonų, arba 
kuone trečioji dalis visų 
kūdikių miršta pirmais sa
vo gyvenimo metais. Vie
nose Amerikos Suvienytose 
Valstijose kasdien miršta 
1.000 kūdikių. Tą indomią 
statistiką kongresui persta
tė p. Edvardas B. Phelps 
iš New Yorko, “American 
Underwriter” redaktorius. 
P-nas Phelps prirodinėjo, 
su kuo ir kiti mokslininkai 
sutiko, kad pusė tos baisios 
jaunų aukų mirties skaitli
nė esanti visai nereikalinga 
ir butų galima tai rykštei 
užbėgti, jei žmonija pride
rančiai tuo dalyku imtų ru- 
pinties — užgirdant geres
nius įstatymus ir pamoki
nant motinas apie vaikų au
klėjimą.

Kova prieš tą didelį mir
tingumą skaitosi tik pra
dėjus pirm penkių metų, o 
tečiau jau galima kūdikių 
mirtingume patemyii žymų 
skirtumą.

Viena to mirtingumo 
priežasčių — tai stoka hu
manitarinių įstatymų del 
dirbančių moterių, sulyg 
d-ro Rožės S. Norton iš 
New Yorko, kuri išprana
šavo visišką nupuolimą 
toms moterims, jei valdžia 
neužgirs kokių nors įstaty
mų, su kurių pagelba butų 
galima jas apsaugoti nuo 
nuoilsio ir visiško sveikatos 
nualinimo, kas labai daug 
kenkia gyvenimo veiksmei. 
Dr. Geo. Reid iš Anglijos 
perstatė skaitlines, kad dir
bančių motinų vaikai skait- 
lingiau mirštą negu nedir
bančių.

Dr. Woods Hutchinson 
perstatė sekančius septynis 
prisakymus gimdytojams, 
jei jie norį iš savo vaikų su
laukti sau tikrosios ramy
bės:

“Vaikas reikalauja to, ko 
nori ir kada nori ir jam pri
dera tas duoti.

Vaikas privalo turėti sau 
tokį valgį, kokio pats nori: 
jei jis nori pa v. cukraus, 
reikia jam duoti cukraus.

Leisk vaikui valgyti taip 
tankiai, kaip kada jis tik 
nori. Vaiko pilvelis vi
suomet valgius virškina ir 
jam iš pertankaus valgymo 
nieko blogo neatsitiks.

Vaikas turi valgyti ma
žiausiai 6 sykius dienoje li
gi 7 ar 8 metų savo am
žiaus.

Neversk vaikus anksti 
kelties, kol pats neatsikels.

Vaiko instinktas prie 
žaidimo — paeina nuo Die
vo, o neapykanta link mo
kyklos — iš ‘to paties šalti
nio (?).

Leisk vaikui tegul jis 
sau pats suformuoja moralį 
kodeksą.

Nesakyk jam jokių pa
mokslų; jei nepraktikuoji 
to, ką kalbi — tai ir kūdi
kis to nepraktikuos. Jaigu 
gi praktikuoji ką kalbi, tai 
pamokslai nereikalingi: 
vaikas pats seks tavo pė
domis.”

Tolesnėj savo kalboj dr. 
H. pažymėjo, kad suaugu
siems išrodo, buk jie yra 
vyresni už vaikus, tuo tar
pu iš rases atžvilgio — vai
kai yra vyresni, nes jų ins
tinktai auga jau nuo 8 ar 9 
milijonų metų, o tas turi ką 
nors reikšti.

Pajuokė paprotį apie ėji
mą vakaro metu anksti gul
ti ir anksti kelties. “Pri
gijo paprotįs sekti patarlę 
— eik gultų su vištomis, o 
busi sveikas; aš gi pasaky
čiau — eik gultų su višto
mis, jei nori turėti vištos 
smagenis”.

Toliau tas pat daktaras 
visulabiaus rekomendavo 
vaikams mokyklas ant tyro 
oro. “Gėda musų civiliza
cijai” — kalbėjo — “kad 
kol vaiką išauklėjame, tai 
turime jį egzaminuoti, ar 
jis neturi džiovos”.

Dr. Charles Warren Mor
ley iš New Yorko papeikė 
tuos, katrie esą įsimylėję į 
“mėliną” kraują ir tuomi 
didžiuojasi tvirtindami, kad 
žmogus yra tuo, kuomi jis 
gimęs.

“Paimkime ' pirmesnius 
geresnius du kūdikius” — 
kalbėjo Morley — “vienas 
gimęs rūmuose, o antras 
kur užkaboryj iš vargdienių 
ir moraliai nupuolusių gim
dytojų, abudu kūdikiai vie
nodai fiziškai išsivystę, ir 
sumainykime juodu gimimo 
dienoje vietomis, o persi- 
tikrįsime, kad tasai iš už
kaborio išaugs aristokratu 
ir priderančiai išsilavįs, o 
tasai iš rūmų pasiliks mo
raliame ir proto skurde, 
koks viešpatauja užkabo
ryj-

Dr. Morley turi su savi
mi 35 metus patyrimo kai
po gydytojas įvairiose vai
kų institucijose ir turėjo 
progą tuose dalykuose per
sitikrinti kaip augščiau pa
sakyta.

Dr. Karolina Hedger iš 
Chicago perstatė vaikų pa
dėjimą iš Chicagos “stock- 
yardų” distrikto: “Vaikai 
su apskritais petimis, iš- 
blankę, nedailus ir subjau
roti (deformed), nes jie au
ga “ stocky ardų” durnuose 
ir smarvėje. Tokie vaikai 
ir protiškai labai žemai nu
puolę”.

Dr. Hutchinson tvirtino, 
kad silpnapročiai vaikai tu
rėtų but kolionizuojami toli 
nuo miesto, nes tuo budu iš
vengtų protingesnių vaikų 
pajuokimą ir jaustųsi daug 
laimingesniais, juo labiau, 
kad miestai — vaikams nu
puolimo vietos. Tą patį 
kongresas pastebėjo ir apie 
girtuoklius. “Alkoholizmas 
yra silpnumo pasekmė, bet 
ne priežastis, ypatingai pas 
tuos visus, katrie parodo 
tendencijas idiotizman ir 
beprotybėn”.

Septynerių metų vaikas, 
normaliuose santykiuose iš
auklėtas privalo žinoti štai 
ką:

Suskaityti skaitlines ligi 
13.

Žinoti iš atminties savai
tės dienų vardus.

Pažinti svarbesnes spal
vas.

Mokėti pasakyti kuri va-
landa.

Patėmyti nekuriu smulk
menų stoką ant paprastų 
paišinių ir tas smulkmenas 
nupaišyti.

Jei 7-rių metų vaikas to 
visko nemoka ir nesupran
ta, vadinasi, jo proto išsi
vystymas yra susivėlinęs.

VIETINĖS.
Laikraščių išvežiotojų 

straikas pasibaigė.
Andai laikraščių išvežio

to jų unijos susirinkime 
viešai atšaukta straikas 
prieš didmiesčio dienraš
čius. Ant rytojaus visi 
straikininkai sugrįžo į sąvo 
senas vietas, bet daugu
mas jau seniau buvo sugrį
žusių.

Taigi taip vadinamuoju 
valdišku būdų , pabaigta 
straikas, kuris prasidėjo 
gegužio 1 d. iš simpatijos 
sustraikavusiems pressma- 
nanis ir sterotiperiams.

Tautinė pressmanų ir 
sterotiperių unija liepė sa
vo nariams tuoj aus grįžti 
darban, kuomet jie buvo 
sustraikavę. Darbininkai 
unijos paliepimo nepaklau
sė ir už tai liko pašalinti iš 
unijos.

Iš prielankumo j iems pa
skui sustraikąyo laikraščių 
išvežiotojai ir išnešiotojai, 
be to ėmė boikotuoti visus 
angliškus dienraščius. Pa
galiau prisipažino, kad jie 
paklausę socialistų gundy
mų, o socialistams - rūpėjo 
praplatinti savo jau beveik 
nupuolusį laikraštelį-sl^m- 
štą. Išnešiotojai pirmi su
grįžo į savo senas vietas, gi 
andai sugrįžo ir išvežidto- 
jai ir tuo budu straikas pa-'' 
sibaigė. J

Ir gi kraugeris.
Po numeriu 4509''Laflin 

str. gyvenantis lenkas 'Er. 
Slaby, paprastas darbinin
kas, vieną dieną susibaręs 
su pačia nutvėrė kirvį ir 
perskriodė anai galvą. Ant 
grindų visi smegenįs ištiš
kę. Žmogžudis uždarytas 
kalėjimai!. Sakoma, tai pa
daręs būdamas girtas.

Tikrai baisus daiktas!

jie išeiti negalėtų iš urvo taip ilgai, kol tas akmuo 
tenais butų ant durių. Bet mąstymais nieko ne
galėjo išgalvoti, kaip tiktai būti tyliais ii* laukti 
kas bus toliaus.

Iš ryto Polyphemus užmušė du daugiau Grai
kų ir suvalgė pusryčiams. Tada nuėmęs akmenį 
nuo durių išvarė avis ir ožius iš urvo ant dienos 
į kalnus. Bet išeidamas iš urvo išnaujo užrito tą 
patį akmenį ant durių, kad jo kaliniai, Ulysses su 
draugais, negalėtų išeiti.

Pirm nakties sumanus Ulysses padarė projek
tą pabėgti ir jisai tai pasakė savo vyrams. Užma
nymas buvo geras, jie visi pamėgo ir laukė su 
džiaugsmu, kad kuogreičiausia pasprudus iš to bai
saus urvo.

Kuomet Polyphemus sugrįžo vakare namo, ji
sai vėl taip pasielgė, kaip pirmiaus. Palakdinęs 
pienu savo avis ir ožius, sau užmušė dar du Grai
ku vakarienei. Suvalgęs juos nuėjo atsilsėtų į ša
kų priklotą lapais loVą.

Tuomet Ulysses paėmė vieną bliudą, iš kurio 
Polyphemus gerdavo pieną ir, pripylęs vyno, pa
davė milžinui sakydamas:

Ulysses duoda vyno Polyphemusui.

Nigeris Johnson kalėjime.
Žinomas kumštininkas 

čampionas Jack Johnson 
ligšiol mušė kitus, bet galų 
gale pats save sukumščiavo 
savo pasielgimu, ir labai 
galima, kad jam daugiau 
jau neteks su nieku kumš- 
čiuotis, nes sulyg įstatymų 
tokie prasižengėliai pasiun
čiama ilgiems metams kalė
jimam

Garsus kumštininkas su
imtas ir uždarytas kalėji
mai! už pirkliavimą balto
mis mergaitėmis nemora- 
liams tikslams. Tą pripaži
no federalis prisaikintųjų 
suolas ir liepė jį uždaryti 
kalėj imam Priešai jį atsi
randa vis daugiau prirody
mų ir skundų, taip kad jam 
bus prastai teisme išsitei
sintu Kol vietinė polici
ja jį kaltino, jis nieko dar 
iš to nedarė, bet dabar jį į 
savo rankas paėmė federa- 
lė valdžia.

Matyt, jis visame kame 
buvo gabus.

“Gerk tą vyną, o Cyčiopai, aš atnešiau tau kai
po dovaną”.

Polyphemus antsyk išgėrė ir meldė daugiaus. 
Ulysses su džiaugsmu pripylė vyno ir vėl davė 
gerti. Milžinas jau vos tik rijo vyną ir pagalios 
tarė:

“Nekados savo gyvenime neragavau tokio ge
rvino kaip dabar. Pripilk dar puodą, pašalieti, ir 
pasakyk man savo vardą. Aš turiu tau suteikti 
kokią dovaną už tavo taip skanų gėrymą”.

Ulysses pripylė dar sykį vyno bliudą ir milži
nas vis gėrė su godumu. Tuomet Ulysses tarė:

“Tu klausi manęs mano vardo, o, Cyclope. Aš' 
tau pasakysiu. Mano vardas — Neniekas. • Da
bar aš turiu viltį, kad manęs nekados neužmirši 
su dovana”. '' . - i -

‘ ' “O’, iie’1’, atsake milžinas.”' “Aš tavęs’ neužmir
šiu. Aš turiu tau gerą dovaną. Tu busi pasku
tinis mano kalinys, kurį aš užmušiu ir suvalgy
siu. Aš užmušiu visus tavo draugus pirm tavęs, 
tat ir bus tau dovana.

“Tu velik buk atsargesnis ir daugiau musų ne- 
užmušinėk”, tarė Ulysses pats į Save, nes garsiai 
nedrįso pasakyti.

Milžinas beveik jau buvo girtas, jisai išgėrė 
taip daug vyno, kad pagalios atsigulęs ant šako
tos lovos giliai užmigo.

Dabar buvo laikas Ulysses’ui ir jo sėbrams 
išpildyti sumanymą. Jie paėmė ilgą baslį radę 
urve ir nudrožė peiliu vieną galą smailiai. Ugnis, 
kurią milžinas buvo uždegęs, dar degė skaisčiai, 
tad jie padėję baslio smailą galą tarp liepsnos lai
ke kol jis indegė ir pasidarė raudonas. Tuomet 
trįs ar keturi jųjų pakėlė drauge baslį nuo grin
dų ir įsmeigė karštą smaigalį tiesiai į milžino di
delę akį.

Siaubimas griausmingu balsu suriko. Jis pa
gimdė tokį riksmą, kad kiti Cyclopai, kurie gyve
no arti, atsikėlė iš miego ir bėgo žiūrėti, kas ten 
atsitiko.

Patraukė tieson. Rusi
joje patraukta tieson 151 
jurininkas už tai, kad jie 
raginę kitus jurininkus su
kilti prieš dabartinę val
džią.

DIEVU. MUZIKANTAS.

KĄ SAKO DAINOS APIE GIRTUOKLYSTĘ.
.. U f --------------- i---------

Nedori;, girtuoklių bernelių neišsilgsta nei mer
gelės:

tu i? Kad taip išsilgtų ugnis vandenėlio, 
r Kaip aš išsilgau tavęs, girtuoklėlio.

g e /Privijai pantelių iš mano kaselių,
Pakaustei žirgelį aukselio žiedeliu.

, Pašėrei žirgelį rūtų vainikėliu, 
Pagirdei žirgelį gailiom ašarėlėm...

. Viena mergelė nerazdama blaivo bernelio taip 
dainuoja:

Kam rytelis, kam rytelis, 
O man vakarėlis.
Kam bernelis artojėlis, 
O man girtuoklėlis.

Kuri mergelė sukalbėjusi ištekėti už vyro, tai 
jos draugės perspėdamos su daina pataria apsidū
moti, kad nebūtų tinginėlis. ir mylįs karčemėlę:

Siūbuoja nendrelė.
Ant marių augdama, 
Sudūmok, mėrgele,

- 1 Už vyro eidama. J
Ar jis moka arti?
Ar moka šienauti,

•; Gal jis moka tiktai 
Karčemoj sėdėti.

Kurios mergelės mano ištekėti, tai vaikščio- 
damos po rūtų darželį mąsto,, kad nepakliuvus už 
girtuoklio vyro, už kurio reiktų vargti visą amželį.

Jei gerus vyrus gausim,
Dievui dėkavosim,

'■ Jei kokius girtuoklėlius, 
Per amželį raudosini...

Kartais atsirazdavo ir mergelių be doros, ku
rios mėgdavo girtuokliauti. Tai vis būdavo iš tur
tingesnių, iš nedarbinihkių. Taip darbininkė, 
vargelio mergelė pataria berneliui nevesti bagočio 
dukrelės:

Neimk, berneli, bagotirkos,
COST. Kur puikiai; yaikščioja,

...Tik tą biedną našląitėlę
.a: ck Vargelio mergelę/
oi į j--.. O ta puiki,bagotirka

- -)b A I karčemą gerti,”
> 3 O t.a vargo mergužėlė

ai. .-J I pirkaitę malti.
ta jpuįki bagofirka

į; ;Iš karčemos ėjo — dejavo, 
O to j. vargo mergužėlė 

,... į ĮMaldama .dainavo,
- fp.r Štąį?yįeiias doras,- blaivus bernelis pasibalno-. 
-j-ęs žirgelį nujojo į atlaidėlį ir pamatė savo’ merge?’ 
lę hetųrinčia mažą sūnelį , ant rankelių, kurį karče
moj gerdamas ^ugavo. z-1 Taip , tas bernužėlis ją pa- 

. sveikino;; . „r , .į '/
. Kad tu būtum, mergužėle, 

Aglėj pasikorus, ;
Ne su miesto girtuoklėliais 
Al,Uį midų gerus.
Ne su manim jaunu
Žodelį kalbėjus.

arba , Kalba žmonės, kad tu ne mergelė, 
Kad mažą sūnelį turėjai.

Mergelė prisipažįsta:
Ant rankų žiedai rūdija,
Ant galvos vainikai nuvyto, 
Ant geltonų kaselių 
Kasnikai nušuto...

Matome kaip peiktinai apdainuota girtuoklys
tė. Pats užrašiau 300 dainų vienoje Kruoniu pa
rapijoje (Vilniaus gub.). Daugiau kaip per pusę 
dainų buvo apie girtuoklystę ir jos vaisius. Čia 
paduodu tik. mažą pluoštelį ir nieko daug nepa
aiškinu— nes nemoku nurodyti, kaip tose dainose 
griaudžiai atsiliepiama apie alkoholį. — Kiekvie
nas skaitytojas gali savaip; sau atjausti ir suprasti.

* . > “Vien.”

•-----------o—---------

Auksinio ODuolio Historlja.
(GRAIKŲ MYTOLOGIJOS ŽIUPSNELIS).
k •> Lietuvių kalbon išguldė

ALYVA.
U : ------------------------- '

• ■ (Tąsa).
“Ei,/ei!” rėkė Polyphemus; “tu nežinai manęs, 

manai, kad gali nubauginti mane su savo kalba 
apie Jupiterį. Aš esu Polyphemus, Cyclop’o gentis. 
Mes jūsų Jupiterio ir nieko kito visai nebijome!”

pabaigęs kalbėti, nugriebė du Graiku ir su
valgė.. paskui nuėjo atsilsėtų.

XV. Jo vardas buvo Neniekas.
Graikai tą naktį užmigti negalėjo. Ulysses 

praleido visą laiką be miego mąstydamas, kaip iš
sisukti iš tos nelaimės. Jisai žinojo gana gerai, 
kad galėtų užmušti milžiną, bet atsimindamas, kas 
jiems tą nesvietišką akmenį nuristų nuo durių, ne
drįso to padaryti. Jisai drauge su savo vyrais 
nei iš vietos pajudinti neįstengtų įr juokiuo budu

XVI. Milžino padūkimas.
Cyclopai bėgo prie urvo durių rėkdami:
“Polyphemus, Polyphemus, kas tau pasidarė? 

Kas tau kenkia? Ar kas nesužeidė tavęs? Ar ne
sikėsino kas ant tavo gyvybės?”

Polyphemus atsakė:
“Neniekas, Neniekas mane sužeidė ir mėgino 

mane užmušti. Neniekas yra dabar čia”.
“Na tai”, tarė kiti Cyclopai, “kam dar taip 

rėki? Jaigu Nenieko nėra urve ir Neniekas tave 
neužgavo, tai kam dar taip šauki? Gal tau ką 
skauda, bet turi būti kantrus. Mes visi kartais tu
rime kęsti skaudėjimus.

Ir Cyclopai sugrįžo į savo urvus kalnuose. 
Ant rytojaus Polyphemus, grabinėdamas prie ur
vo durių, nevertė akmenį ir išleido avis ir ožius. 
Bet eidamas į urvą jisai išskėtė rankas manyda
mas sugriebti Graikus, jaigu jie mėgintų išeiti iš 
urvo.

Tečiau jisai nepagavo jų nei vieno. Ulysses 
pasirodė vėl persmarkus jam. Jisai sumanė la
bai gerą dalyką ir prisakė savo vyrams tai daryti. 
Kiekvienas jų prisikibo drūčiai po pilvais vie
noms iš didžiausių avių, su didžiausiomis vilno
mis, ir tokiuo budu jos išnešė Graikus per duris be 
jokios baimės ir milžino žinios. Patsai Ulyssės iš- 
Sio paskiausia.

(Toliau bus)t
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S Iš Oetuviškų Dirvų
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Iloatreal, Canada.
Moutrealiuj lietuviai per

daug apšviesti. Man regis, 
kad “Keleivis“ su “Kova” 
ir “Laisve” taip juos ap
švietė, nes jie kitokią laik- 
raščią nevartoja, sako >— 
šie geriausi.

Atvažiavo lietuviškas ku
nigas pamaldtj laikytą, bet 
žmonės mažai to paiso. An
dai iš 2.000 lietimą atėjo 
vos pora šimtą. Bet pri
minus kuriam, kam jis į 
bažnyčią neatėjo, sako •— 
mes taip papratę: nedėlio- 
mis galiūnai uždaryti, tai 
subatoje priperkam alaus, 
degtinės ir nuo septynią iš
ryto vieni 
nuoti, o

noriai apsiėmė 
patarnauti. Tad 

kas subatą lietuvių 
lekciją. Tariame

Gudas 
mums 
turime 
kalbos
širdingą ačių kun. A. Dek- 
sniui už aprūpinimą mo
kintoju ir p. Pr. Gudui, 
kurs uždyką mums pa
gelbsti. Del platesnių ži
nių apie kolegiją išsirašy
kite kataliogą.

Moksleiviai.

bažnyčią?

pradedam dai- 
kiti “Keleivį” 
Tai kada eisi į

St Bede College, Peru, Ill.
Yra tai kolegija vedama 

tėvų-benediktinų. Randa
si nepaprastai gražioj vie
toj tarp miestelią Peru ir 
Spring Valley. Aplinkui 
tęsiasi dviejų šimtą akrų 
didumo kolegijos laukai. 
Taigi kolegija randasi toli 
nuo visokio ūžimo, ošimo ir 
viso to, kas moksleivį ati
traukia nuo jo darbo. To
dėl čion galima atsiduoti 
pilnai mokslui ir gėrėtis 
gamtos grožybėmis. Kole
gijos namai atsižymi savo 
puošnumu ir yra pastatyti 
prisitaikant naujausių hy- 
gienos reikalavimų. Turi 
ruimingus, šviesius, šva
riausiai užlaikomus kliasi- 
kams kambarius, dailiai iš
rėdytą koplyčią, gerai vėdi
namą, miegamą svetainę ir 
puošnią valgyklą. Gimnas
tikos svetainė talpina savyj 
įvairiausius įrankius niank- 
štymuisi, nuo mokslo pra
leidimui laisvam laikui. Di
delis sodas, apsodytas gra
žiais medžiais su išpiltais 
takeliais, suteikia sveiką ir 
linksmą, pasivaikščiojimui 
ir žaidimui vietą. Kadan
gi kolegija turi savo farmą, 
tai valgis visad yra šviežias, 
priimnas, švariai pagamy- 
tas. Žodžiu, nėra kas kri
tikuoti.

Kolegija turi tris sky
rius: prirengiamą, komerci- 
jinį ir kliasišką.

Jau ketvirti metai kaip 
čion pradėjo lietuviai lan- 
kyties. Dabar esame še
ši. Neaugimo skaičiaus lie
tuvių priežastis turbūt yra 
tame, kad ligšiol spaudoj 

-<Įar nieko nebuvo rašyta 
apie tą įstaigą. Todėl šiuo- 
mi rašteliu norime atkreip
ti lietuviškosios jaunuome
nės atydą į šią kolegiją. 
Širdingai kviečiame čion 
lietuvių jaunikaičius, pata
riame tėvams leisti čion sa
vo vaikus, o gaus čion tik
rą, dorą, katalikišką išauk
lėjimą. ‘Ypatingai jauni
kaičiai, manantieji semina- 
rijon stoti, turi čion važiuo
ti prisiruošti. Iškaščiai 
(už mokslą, valgį, apskalbi- 
mą) $250 į metus.

Esantieji čion lietuviai 
sumanėm pasimokyti savo 
kalbos. Kreipėmės su tuo 
reikalu į administraciją, ra
dome malonų prielankumą. 
Kadangi tarp musų neatsi
rado, kurs galėtų vesti klia- 
są, tai kreipėmės į Spring 
Valley’jo kleboną, kun. A. 
Deksnį. Pastarasai persta
tė mums savo parapijinės 
mokyklos mokytoją gerbia
mą Pr. Gudą. Ponas Pr.

East St. Louis, Ill.
Spalių 25 d. šių metų čio

nai lankėsi su prakalbomis 
iš Chicago p. J. J. Elias.

Į prakalbas susirinko 
gražus lietuvių būrelis, bet 
kalbėtojas savo kalba ne
užganėdino susirinkusių. 
Daugumas tikėjos išgirsti 
ką naudingesnio. Bet tiek 
to kas link kalbėtojo klai
dų, jis prašė atleisti, taigi 
tegu bus ir dovanotina.

Turiu išreikšti papeiki
mą už išmėtymą netikusių 
apskelbimų rengiant minė
tas prakalbas, kuriuose bu
vo aiškiai pažymėta, kac 
tame susirinkime busią pa
kaktinai gėralo veltui.

Gėralas veltui! Oi ko
kie sumaningi prakalbų 
rengėjai! Sumanymas toks 
geras, kad geresnio niekur 
negalima ir rasti, 
budu mes buvome 
ti ne į prakalbas, 
čio atsigerti. Ir 
prakalbų rengėjai 
tik pasityčiojo, sakydami: 
“Žiūrėkit, kad būtumėm 
surengę prakalbas be alaus, 
ištikro butų mažai susirin
kę, o dabar žiūrėkite koki 
minia žmonių atsilankė”.

Tardamas ačių surengė- 
jams už tokią gerą širdį, 
patariu prakalbas rengt ne 
su alaus stiklu, bet lietuvių 
apsišvietimui. Jau dingo 
tie laikai, kad mes taip pi
giai butum pardavinėjami, 
būtent, tik už stiklą alaus. 
Mums reikalingas apšvieti
mas, bet ne gėralai, juo la
biau, kad vietiniai lietuviai 
visai neapsišvietę, 
skurdo-vargo. 
2.000“ lietuvių, 
nematome nei tautinių ap- 
vaikščiojimų, 
nei nieko tokio panašaus. 
O tam viskam kaltas, žino
ma, rudis.

Vietiniams lietuviams to
dėl patartina skaityti lietu
viškus laikraščius, nes tik 
tankus laikraščių skaity
mas žmonėms neša laimę.

Senas Apuokas.

nedėlio, seredos ir pėtny- 
Čios vąkąrais po pusantros 
vai. Visi mokinasi angliš
kos kalbos, o lietuviškos 
nei vienas.

Lapkričio 10 d. ant 3:00 
?. M. prasidės pirmutinė 
arelekcija apie Balkanus, 
sūrią skaitys Pr. Šiviekis, 
mokytojas vakarinės mo
kyklos, Šv. Petro parapijos 
svetainėje. Įžanga uždy
ką. Prelekcijos bus kiek
vieną sekmadienį per visą 
žiemą.

Lapkričio 16 d., iš Chi- 
cagos “Dramos Draugija” 
parapijos svetainėje ant 
7:30 vakare loš “Gyvieji 
nabašninkai”, III veiks
mų juoką, kurį taip pasek
mingai net porą sykių Chi- 
cagoje vaidino. Atbalsis 
to labai užinteresavo ke- 

. noshiškius, kad dabar tik
tai apie tai ir tekalbama. 
Prieš lošimą vietinė “Biru- 

dainuos ke- 
Po perstaty-

laukia Wau- 
vaidinimo
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Tokiuo 
sukvies- 
bet alu- 

paskui 
iš musu

tės” draugija 
lias daineles, 
mo bus šokiai.

23 d. š. m.
kegano artistą 
“Švarkas ir milinė” “Co
lumbia” salėje ant naudos 
pašelpimo Lietuvos Balso 
Dr-jos, 212 kp. S. L. A. ir 
58 kp. L. S. S. A.

“Birutė” pradėjo moky
tis “Vagįs”, kuriuos per
statys po kalėdų. O dabar 
grumiasi su dainomis, mo
nologais ir eilėmis, kad at
sakančiai publiką palinks
minus 27 lapkričio vakare, 
nes ant rytojaus, “kalaku
tų diena”, tai bus pilna pa
rapijinė svetainė žmonių. 
Iš to pelno manoma net 
naujus vargonėlius nu
pirkti.

Šv. Petro Dr-ja irgi turės 
balių “Shlitz” svetainėje 
30 d. š. m.

3 d. š. m. parapijos sve
tainėje atsibuvo priešrinki
minės prakalbos. Nemi
nint anglų kalbėtojų, buvo 
ir F. P. Bradchulis iš Chi- 
cagos, kuris daug ko 
priminė, tiktai vieną 
kai tegvildė ir tai tą 
simą, kuriam išrišti 
kviestas sufragiečių

ginčai tarp lietuviu Ąs tai 
paprastas dalykas, netuiįn- 
is jokios vertės. I /■ - •

Vertėtą lietuviams Ituos 
Aisčius ginčus prašalinti iš 
;arpo susirinkimą, o pas
ini butą kurkas viskas ge- 
riaus.

Taigi “Birutės” 
de ir 
svarą 
bargo 
duota 
sterlingą vertės.

Galop buvo raginama, 
kad prisidėtą nauji , nariai 
su įnešimu pają, tečiau ne
atsirado nei vjeno. , Su tuo- 
mi susirinkimas ir pasibai
gė.

Pradžioje spalią pas mus 
buvo per kelias dienas la
bai tirštos miglos (rūkas), 
vodijančios sveikatai. Šio
mis dienomis jau pargrįžo 
kun. K. Matulaitis iš Lie
tuvos, praleidęs poilsį - ir 
vėl tarp Londono Iietuvią 
užsiims dvasiškais reika
lais rupinties. Kada išva
žiuos kun. Dailidė, kuris 
tuomlaik buvo kun. K. Ma
tulaičio vietoj, nežinia. 
Kiek patyriau, kun. Daili
dė esąs jau pilnai užbaigęs 
mokslus Šveicarijoje.

Galijotas.

iš- 
esą atlikę keliatas 
sterl. uždarbio; ant 
žmonėms ir esą iš- 
duonos kelių svarų

RED. ATSAKYMAI.
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5

6

7

8

9
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užėsti
Turime apie

bet čionai

nei teatru,

Waterbury, Conn.
Spaliu 27 d. š. m. čionai 

L. S. S. A. 34 kuopos buvo 
parengta prakalbos. Kal
bėjo žinomas Perkūnas. 
Net pilvą susėmęs agitavo 
už socialistų kandidatą į 
Suvienytų Valstijų prezi
dentus.

Prakalboms pasibaigus 
buvo diskusijos, bet čia pa
sirodė musų “raudonųjų” 
nenuoseklumas. Kalbėjo, 
kas užėjo ant galo liežuvio, 
visus keikė bjaurojo, taip 
kad susirinkusieji tuoj aus 
apleido salę ir paliko kokie 
penki klausytojai.

Jonas Dagis.

Kenosha, Wis.
Spalių 28 d. pirma lekci

ją davė Pr. Šivickis lietu
viškoje mokykloje, kurio
je -susirinko apie 50 asme
nų, o užsirašusių bus virš 
70. Mokymas užima pa-

gero 
men
ki au- 
bnvo 
apie

davimo tiesą moterims bal
suoti.

Tūlas pravoslavas buvo 
susituokęs su viena lietu
vaite, kurią suvylęs ir $50 
išgavęs, prapuolė. Tai pa
mokymas tokioms mergi
noms, kurios nuo viso ko 
šalinas, tiktai prie vyrų 
plakasi be jokio atsargumo. 
O tokių net gerokas būre
lis šiame mieste atsiranda...

Iš Londono.
Birutės” bendrovė 13 

d. spalio laike savo bertai- 
ninį susirinkimą lietuvių 
Kliube. Žmonių buvo pil- 
nute salė. Prieš svarstant 
“Birutės” duonos keptu
ves reikalus, pirmiausia 
muzikantai grojo, o jaunie
ji šoko, kad viskas dulkėjo. 
Pasibaigus linksmybei, pra
sidėjo susirinkimas. Pir
miausia raštininkas pers
kaitė keliatą protokolų iš 
praeitų susirinkimų.

Toliaus buvo išduotos at
skaitos šių 3 mėnesių inėji- 
mų ir išėjimų. Inplauki- 
mų buvę suvirs apie 100 ir 
51 svaras sterlingų. Iš
duota apie 100 ir 30 svarų 
sterlingu su šilingais.

Tarpe kitko dar ir dau- 
giaus buvo svarstoma duo
nos keptuvės reikalų šiame 
susirinkime ir tt. Šiame 
susirinkime buvo ir tuščių 
ginčų, nors ir iš to didelių 
piktumų nebuvo. Tečiau

Alb. Rasimavičius. — 
Nėra svarbu, kad lietuvis 
vedė italijonę. Nedėsime.

Barsukas. — Kas visuo
menei rupi apie kokius ten 
kieno indomius sapnus. Pa
našią sensaciją pilni ang
liški laikraščiai.

Agnes Z. — Apie burdin- 
gieriaus pabėgimą reikia 
apskelbti laikraštyj.5 Ap
skelbimas apmokamas.

Senas Apuokas. — Ko
respondenciją sutrumpino
me, perdaug buvo pratęsta.

30 ugnekalniu veržiasi. 
Iš Australijos pareina ži
nios, kad tenai ant salos 
Ninafoon išsiveržę 30 ug- 
nekalnią, dėlei ko ir salos 
paviršiuje invykusl atmai
na.

Skaitlinga išsivystė. Iš- 
eivystė į Ameriką per Bre- 
mą šiemet esanti labai 
skaitlinga. Kompanija 
North German Lloyd bu
vus priversta dar vieną 
garlaivį priskirti transat
lantiniam plaukiojimui.

Garlaiviai susidaužė.
asmenų nuskendo nugrimz
dus Ispanijos garlaiviui 
“Arania”, plaukiančiam iš 
Sfexo į Tunisą. “Arania” 
kelionėje susidaužus su 
Norvegijos parlaiviu ‘Eva’ 
netoli salos Aix.

18

VF— 0 .
nepasibai- 
revoliucio- 
sunaikinę

Revoliucija 
gus. Meksiko 
nieriai išnaujo 
meksikoninį geležinkelį ke
liose vietose netoli miesto 
Juarez, 
sugriovė 
tiltu.

Ties ' Chihuahua 
du geležinkelio

Didžiausias 'deiriiantas. 
Johannesburge, ‘Riet.’ Afri
koj, deimantą kasykloje 
Premier surasta deimantas, 
sveriantis 1.649 karatus. 
Tai bus didžiausias 
akmenėlis visame 
Garsus deimantas 
linau”, rastas toj
kasykloj 1905 metais, turė
jęs 3.024 karatus, bet jis 
buvo suskaldytas į 7 šmote-147 
liūs, * I

brang- 
sviete.
*Cul-
pačioj

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

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

Devynios Istorijos: Kas yra Kristus? Prieš tei
sybę nekalbėk; Senas žmogus pavojuje; Na- 
mų sūdąs; Kvailas tikėjimas; Karalius cigo- 
nų; Iš 1795 motų; Nedoras Ponas ir Girtavi
mas. Mahanoy City, Pa. Fusl.61...................

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

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

Duktė Marių. D. T B. Mahanoy City, Pa. 1910 
Labai užimanti apysaką. Pusi. 63..........................

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

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

Dievaitis. Šių laikų apysaka M. Radzevičaitės, 
pagarsėjusios raštininkės. Lietuvių kalbon iš
vertė K. Puida. Šiauliuose 1908, Pusi. 308.........

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

ne 1907, Pusi. 35....................................................
Eustakijušas. Istorija iš pirmutinit amžių 
krikščionybės. Versta iš lenkiško, Shenandoah, 
Pa. 1910, Pusi. 128 ..............................................

Erškėčių Vainikas. Parašė Jaunutis Vienuo
lis (Juozapas Garbačauskis). 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

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

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

Gailutis Mielaširdingas kunigaikštis. Paraše D.
T. B. Mahanoy City, Pa. Pusi 62..................... 15c,

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.

Gyvenimo Mokykla. Parašė Orison Svett- 
Marden. Lietuviškon kalbon išvertė K. Žegota. 
užrašai pagarsėjusių žmonių. Labai naudinga 
knyga. Didelo formato. Chicago, Ill. 1907, Pusi.
235 ............................................................................. $1.25
Apdaryta ...................................................................  $1.50

Gyvenimas Genevaitės. Pamokinanti ir labai su
judinanti apysaka iš senovės laikų. Autra laida.
Plymouth, Pa. 1906, pusi. 225. Kaina.............. 50c

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

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 ................................................................... 10c,

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

N. Tilžėje 1902, Pusi. 68 ....................... :...............
Gražus Pamokinimai. Sidabro stiklinė, 2.
Anūke, 3. Įkirus Petriukas. Išledo Giedris. Bitė
nuose, 1894, Pusi. 36 ................................................

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

Gyvenimo Gabalėliai.
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, Dl. 1908. pusi 50..............15o

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

Gyvenimo Vaizdeliai. Susidedanti iš devy
nių sekančių gražiu pasakaičių: Atsisveikinimas, 
Vagis, Kas kaltas,Gatvės vaikai, Paparčio žiedas, 
Miško sargas, Signalas, Keleivis, Buvo esybė,. 
Chicago, III. 1902. Pusi. 99..................................15c.

Graži Dovanelė Lietuvos Artojams.Graži knygutė 
Aukauja broliams Lietuviams Musė. Plymouth,
Chicago, Ill................................................................. 10c,

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............................................................
Drūtuose apdaruose ................................................

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..........

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 ............................................ . ..............................

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

Istori„ , apie graz. Magcliona Dukt 
Karaliaus iš Neapolio ir apie Petrą Kareivį Gra- 
pą. Visokio atsitikimai, nuliūdimai ir linksmy
bės, laimės su atmainomis beskurstant ant šio 
svieto. Tilžėje, 1907. Labai gražus aprašy

mas. Pusi. 48. Kaina ..........................................
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 ..............

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 kalboje ko
kioje buvo girdėtos; Panevėžyj — pagal panevė
žiečių tarmę; Šiauliuose — pagal šiauliečių tar
mę; Suvalkų gubernijoje •— Suvalkų tarmes; 
Prūsų Lietuvoje — pagal Prūsų lietuvių tarmę; 
Džukijoj — pagal dzūkų tarmę ir tt. Labai nau
dinga knyga tiems, kurio nori žinoti apie senių 
padavimus ir jų prietarus. Pusi. 470. Kaina .... I 
Ta pati apdaryta ........................................... ;

Kataliogąs Knygų*
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. l)Neišmiegotas Mo- 
tiejienės miegas, 3) Iš senovės Egypto padavi
mų. 4) Ar atsimeni? Chicagoje. Pusi. 75. Kai
na ............................................................................

Astuonios Istorijos. Visokios rodos. Pamokinimai, 
ir juokai. Mahanoy City, Pa. Pusi. 4S............

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. Alluma, 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 stabmeldystes laikų Lietuvoje. Pusi. 
24. Tilžėje. Kaina......................................................

Amžiaus galą? 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, 1895. 
Šioje knygelėje telpa 10 puikių pasakėlių garsaus 
raštininko Andersono, kurio pasakos yra jau iš
guldytos į visi: civilizuotų 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 i 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
čionystes 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 šių 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 nelaimės; Audra; 
Kodėl Baltraus neleido į dangų; Bausmė už . 
šikštumą; Mažo šiaučiaus didėli reikalai; Se
nelis; Dienos kentėjimo Nantoj; Netobulas 
žmogus. Mahanoy City, Pa. Pusl.61............

Brolis ir Sesuo. Apysaka Parašė Vaikas. La
bai užimanti šių dienų 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 užimantis juokingas aprašymas. Pusi. 16.
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 arba tolymesnis Genavaitės gy
venimas. Morališkas* vaizdelis žmonėms. Kau
ne 1907, Pusi. 86 ....................................................

Bailys. Graži 
Bukite Tobuli.

Chicago, Ill.
Censtakavos
kų švedų karės, iš H. Sienkievičiaus apysakos 
“Tvanas” perdirbo S. J. Vertė Adol. *Vėgėlč, 
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 Nem-'- 
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, ...........20 c
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apysaka. ParąSė 
apysaka apie padč- 
buvusia revoliuciją.

. 25c
50c

25c.
50c.

20c.

15c

15c.

35c.

10c

5c.

20c.

20c
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5c.

5c.
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20c.
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Parašė K. Stiklelis.

30c.’

25c

15c

5c.

85c.

25c.

25c.

25c.

10c.

15C.

Shenandoah, Pa.

5c.

75c.

20c.

20c.
pasakaitė.......................................... 10c.

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

Apgynimas. Apysaka iš lai-
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JONAS M. TANANEVICZE, 
3249-53 So. Morgan St., Chicago, III,
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LAPKRITYS, 1912 m.
14 K. Serepijono k.
15 P. Stanisl. K. Gertrudo.
16 S. Edmundo v.
17 N. 25 sav. po Sekm. Grigaliaus.
18 P. Pašv. Bažn. Petr. ir P.
19 U. Elzbietos n
20 S. Felikso iš P.

Po rinkimų.
Politika pasibaigė ir ga

lima dabar lengviau atsi
dusti... Juk tiek butą bar
nių, tiek nesmagumų, nesu
tikimų už partijas, bet 
štai viena diena rinkimai 
atlikta ir visur viskas vėl 
aprimo. Ar gerai Suv. 
Valstijų piliečiai padarė, 
pavezdami šalies valdžią 
demokratams, apie tai 
spręsti tuo tarpu negalima; 
visas gerumas ar blogumas 
paaiškės tik tuomet, kuo
met demokratai paims į sa
vo rankas valstybės styrą 
ir kaip tasai styras bus val
domas. Prezidentas bus 
demokratas ir kongrese di
duma bus demokratinė, ta
tai prezidentas su savo ne
geistinais darbais negalės 
išsisukti sakydamas, kad 
jam republikonų diduma 

' ar kas kitas daug kenkiąs 
ir neleidžiąs pravesti reika
lingas šiokias ar tokias re
formas. To pasakyti nega
lės.

Kaip ten nebūtų, bet 
naujai partijai, kuriai pa
vesta valdžios styras, vely
tumėm štai ką atlikti: pa
naikinti trustus, sumažinti 
valgomų produktų ii' kitų 
prekių kainas ir užtikrinti 
visiems darbininkams dar
bą. Tada viskas butų ge
ra.

* *
jOelko nevažiavo laikrašti

ninkų suvažiavimam
Iš “Tėvynės’’ tik dabar 

tenka patirti, delko “Tėvy
nes“ redaktorius šiemet ne
atvažiavo lietuvių laikraš
tininkų trečiai! suvažiavi
mam Tam buvo priešingi 
nekurie centro valdybos 
nariai. Krivūlėj pav. p. 
Tamošius Paukštis apie lai
kraštininkų suvažiavimą ir 
patį “Tėvynės“ redaktorių 
štai ką patėmija:

“Ši krivūlė arba meldi
mas (? Red.) siųsti atsto
vą į laikraštininkų seimą 
divnai nurodo, kadangi Re
dakcija pati savim toli ne
užsimoka ir dabar siųsti re
daktorių arba kitą jam pa- 
dabną ir lęšiukus apmo
kant, išneš sumą pinigų, o 
nevienas nebando žiūrėt, 
kad iš kur butų jie uždir
bami, tik turėt vakacijas ir 
kitą redaktorių pasamdant 
$12.00 savaitėj, o redakto- 
torius atbulas sėdėdamas 
prie deskos arba Atlantic 
City būdamas gali pripil
dyti tiek darbo, kiek šian
die yra veikiama “Tėvy
nėj“. Siuntimas delegato 
į Laikraštininkų suvažiavi
mą palikt ant toliaus. Ka
da sandarbininkai laikraš
čio uždirbs mokestis, (? 
Red.) sau ir ekstra pasiva
žinėjimui, tai bus laiko ta
da, kaip pinigų bus. Taigi 
esu priešingas siųsti dele
gatą į laikraštininkų seimą 
Chicagon.

Tamošius Paukštis.“
Taip tai Tam. Paukštis 

supranta laikraštininkų su
važiavimų naudą. i

Prūsų lietuviai susitverė 
susivienijimą.

Prūsų arba Mažosios 
Lietuvos laikraščiai, kaip 
rašo “Birutė”, spalių 6 d. 
susitvėrė galutinai tautinį 
susivienijimą. Oficialis to 
susivienijimo vardas yra 
“Draugijų Santara“ ir jos 
centro buveinė bus Tilžė
je.

Suvažiavime dalyvavo iš
viso 13 draugijų atstovai, 
taigi:

“Aušra“ iš Paskalvių, 
“Aržuolas“ iš Rūkų, “Ber
žas“ ir Plikių, “Birutė“ iš 
Tilžės, “Dobilas“ iš Vaino- 
čių, “Jaunųjų Draugija“ iš' 
Klaipėdos, “Jaunimas“ iš 
Lankupių, “Vainikas” iš 
Katyčių, “Lietuvių Giedo
toji} Draugija” iš Tilžės, 
“Spindulys” iš Kulmių, 
“Vainikas“ iš Vyžių, “Lie
tuvių Draugija” iš Gumbi
nės ir “Žiedas“ iš Grėšpel- 
kių. Šios draugijos atsiun
tė 21 įgaliotinį, kurie, už- 
gyrė naujos “Draugijų 
Santaros” įstatus, išrinko 
ir valdybą sekantiems me
tams. Į valdyba įėjo šie as- 
menįs: M. Ašmontas, K. 
Urėdaitis, V. Vidunas ir J. 
Vanagaitis iš Tilžės ir J. 
Margis iš Versmininkų. 
Santaros organu bus “Bi
rutė“ ii’ “Apžvalga”. San
taros raštininku išrinktas 
M. O. Gudaitis iš Tilžės.

Naujam susivienijimui 
veli j ama kuopasekmingiau- 
siai darbuoties Prūsų lietu
vių atgaivinimui.

** *
Apie darbo laiko trum

pumą.
Pasirodė kun. Saurusai- 

čio leidžiamo laikraštuko 
“Šviesa“ 7-tas numeris 
Nėra svarbu, kas jame ra
šoma, bet turime pastebėti 
vieną gerb. redaktoriaus 
didį nusižengimą visuome
nei, ypač lietuviams darbi
ninkams. Ant 75-to pusla
pio randame tokį indomų 
klausimą: “Ar sutrumpi
nimas dienos darbo laiko 
išeis ant gero patiems dar
bininkams? Į tą klausimą 
šaltai atsakoma štai kas:

“Jau dabar patyrimas 
parodo, jog darbininkams 
patiems neišeina ant gero 
sutrumpinus dienos darbo 
laiką, nes tie, kurie tik as
tuonias valandas dirba, tai 
daugiau turi laiko pragėri- 
mui uždarbio ir kazyravi- 
mui arba, kas aršiausiai, 
tinginiavimui. Pažinau
kai kuriuos labai gerus ka
talikus, kurie pirmiau 
anksti keldavo ir vėlai gul
davo, kasdien Mišių išklau
sydavo, net kaikurie ir Ko
muniją kasdien priimdavo, 
o kaip tiktai gavo tokį dar
bą, kur tiktai reikalauja
ma vien aštuonias valandas 
dirbti, niekas jų nemato 
šiokiomis dienomis bažny
čioje, nei einant prie Ko
munijos, nei taip anksti ke
liant kaip pirmiaus. Kągi 
jie veikia, ar tinginiauja, 
ar kitokias nuodėmės pil
do? Tikslas tų, kurie ieš
ko sutrumpinimo dienos 
darbo, pasirodo geras, ty. 
kad žmonės darbininkai tu
rėtų laiko pasiskaityti ir 
apsišviesti. Bet sulyg 
smuklės nepaliaus plietę 
savo pragarinio mokslo, 
darbininkai nepradės kibti 
prie apsišvietimo”.

Kas pasakys, kad tai nė
ra ciniškas atsakymas į 
klausimą apie darbo su
trumpinimą ? Matyt, to at
sakymo gerb. autorius la
bai “myli” darbininkų pa

dėjimą, kurie kasdien ap
sunkinti darbais kuoilgiau- 
sias valandas dirba. Pa- 
tartumėm pačiam gerb. au
toriui pamėginti kur gele
žinėj dirbtuvėj prie inkai- 
tusio pečiaus padirbėti, 
vargiai išlaikytų ir kelis 
valandos bertainius.

Apsaugok, Dieve, visus 
darbininkus nuo tokių “ge
ra dejų“.

** *
Apie pinigų siuntimą 

Lietuvon.
Kauno krasos valdyba 

suskaičius, kad 1911 m. 
Kauno gubemijon parsiųs
ta iš Amerikos 3.345.837 
rubliai. Palei pavietus 
parsiųstų pinigų suma taip 
išpuola: Kauno pav. 343- 
462 r., Aukmergės 511.462 
r., Ežerėlių 200.881 r., Pa
nevėžio 453.731 r., Raseinių 
568.072 r., Telšių 607.650 
r., ir Šiaulių 604.173 r.

Kauno “Vienybė“ tai 
paminėdama visvien nepa- 
sikakina tokia parsiųsti} 
pinigų suma. Ji sako, kad 
lietuviai keliaudami Ame
rikon daugiau išsiyežą pi
nigų.

Juk kiekvienam supran
tama, kad Amerikos lietu
viai dikčiai savo gimtinę 
amerikiniais doleriais šel
pia, bet kas tau galės ne- 
kuriems pripildyti kiše- 
nius! Duok davęs, vis bus 
maža.

* * ❖
Jovarui “užuojauta“.

Visgi norima sveikam li
gą inkalbėti. Antanas Ka- 
zis Rutkauskas prisispyręs 
per nekurtuos laikraščius 
visuomenei piršia—nupirk
ti^ “dainiui“ Jovarui ūkį, 
kad šis ant ūkio šiek-tiek 
atsigavęs tarnautų tautai.

Kad Jovarui ūkis reika
lingas, patyriama ir iš jo 
paties rašytų laiškų, ku
rtuose užsispyręs reikalau
ja pagelbos.

Na, jei pirksime ūkį Jo
varui, pirkime ir Stikleliui, 
nes abudu savo pašaukimu 
menkai kuo kitas nuo kito 
skiriasi.

Taip bent mums išrodo.
* 5|C

Išteisina iš “mirusių prisi
kėlusį”.

“Keleivyj“ J. P. Rauli
naitis išteisina žinomą iš 
“mirusių prisikėlusį“ Ba- 
gočių už S—mo L. A. skun
dimą. Raulinaitis et Co. 
vis dar vienodą giesmę 
traukia, kad Bagočius nėra 
skundęs paties Susivieniji
mo, bet tik ano viršininką. 
Toksai pateisinimas tikrai 
tinka tik cicilikams, nes jie 
nesupranta, kad jei žmogui 
daužoma pati galva, nuo to 
turi nukentėti ir visas kū
nas. Tegu-Raulinaitis pa
mėgina savo makaulę su
drožti kur į muro sieną, o 
tada kitokiuo balsu už
trauks cicilikinę giesmę.

* * *
Mikas Petrauskas areš

tuotas.
Žinomas dainininkas, Mi

kas Petrauskas, viešėjęs il
gą laiką Lietuvoje, turėjęs 
iš ten persikelti užsienin, 
kaipo neištikimas rusų val
džiai. Jam atkeliavus į 
Tilžę, jis ten areštuotas, 
bet peržiurėjus pas jį ras
tus amerikoniškus doku
mentus (?) vėl paleistas. 
Iš Tilžės M. P. iškeliavęs į 
Ameriką. Apie tai prane
ša “L. Žinios“.

*

KATALIKAS

Naiijas^Taikraštis.
“Lietuva”1 rašo, kad Til

žėje pradėjęs išeidinėti 
naujas lietuvių laikraštis 
“ Lietu viškai-Vokiškas Sa
vaitraštis”, spauzdinamas 
latinų naideims dviejose 
kalbose lietuvių ir vo
kiečių. Šis laikraštis esą 
skiriamas gilesniam išmo
kimui šnekamosios ir rašo
mosios lietuvių kalbos. 
“Birutė“ taip sakanti. Mes 
norėtumėm abejoti, kad ta
sai laikraštis toks geros 
širdies lietuviams.

* 
* *

Naujas laikraštis.
Sumanyta nuo šių metų 

pabaigos leisti Kaune nau
ją dvisavaitinį laikraštį, 
skiriamą visiems Lietuvos 
kunigams lietuviams. Su
manymo įvykinimui išrink
ta komitetas.

*
♦ . *

Joniškio byla.
Garsinga Joniškio byla 

dar nepasibaigusi galuti
nai. Apkaltintieji apelia
vę ir šio mėnesio gale lau
kiama galutino nusprendi
mo. 

' * * *
Rodūnios parapija.

Rodunioje, kaip rašo ru
sų laikraštis “Siev. Žizn“, 
nesenai vyriausybė darius 
tardymus. Riaušių kalti
ninkai buąią patraukti tie- 
son.

GERADĖJYSTĖS SU
TRUMPINUS DARBO 

VALANDAS.

Darbininkų reikalavimai 
trumpesnes darbo dienos 
yra vienodai teisingi kaip- 
ir reikalavimai didesnio už 
darbą atlyginimo, kadangi 
be to darbininkai negalėtų 
pasikelti kultūriškai. Il
gas darbo laikas pažemina 
žmogų ligi gyvuliui, atim
damas jam mąstymo ir vi
sokio mokslo gabumą ir no
rą.

Senovės laikais poetai 
ir dainiai savo dainose ap
dainuodavo kaipo augš- 
čiausią idealą — trumpą 
darbo laiką, kadangi peril- 
gas darbas buvo atsakantis 
daiktas tiktai vergui.

Šimtu metų prieš Kris
taus užg., kuomet išrasta 
javams malti vandeninis 
malūnas, vienas graikas 
poetas malūną pavadino 
vergų išliuosuotojumi ir 
naujos eros tvėrėju.

Didžiausias senovės iš
minčius Aristoteles kalbė
davo: — “Kuomet bus iš
rasta atsakanti darbo įran
kiai, tai ponams tuomet ne
reikės vergų”.

Na, ir nuo io laiko išras
ta ne vieni “malūnai“ ir 
visokios rųšies palengvini
mai, bet graikė poeto ide
alai neišsipildė.

Sutverti naują, ty. auk
so erą dirbančiam luomui 
nėra galima, kadangi po
nams nuolatos yra reika
lingi vergai, nes jiems yra 
suteikta tam tikros priemo
nės, kuriomis gįali išnaudoti 
darbininkųj jėgas.

Šių laikų statistika priro- 
do, kad perilgas dienos dar
bas neatneša didesnio pel
no duondaviams,bet naikina 
fiziškai ir protiškai darbi
ninkus ir todėl pastarieji 
bepartrukio kovoja su 
darbdaviais .už darbo laiko 
sutrumpinimą.

Nuolatinis pramonės be- 
sivystymas darbo laiko su

Darbininko gabumas pri
klauso nuo darbo laiko il
gumo Ir tą dalyką patvirti
na skaitlingi mėginimai ir 
patyrimai.

Štai darbų vaisingumo 
pavyzdis: Rusijoje ūkio 
darbininkas vasaros metu 
lauke išdirba 15 vai. kas
diena, gi toksai pat darbi
ninkas Anglijoje tik 10 va
landų.; pasekmės iš to pa
sirodo tokios: Anglijos vie
nas darbininkas per dieną 
atlieka darbo tiek, kiek 
kaip tik galėtų tuo pačiu 
metu ir tokį pat darbą at
likti du Rusijos darbinin
kai.

Panašus rezultatai pasi
rodo ir pramonėje su an
gliškais ir rusiškais darbi
ninkais. Rusų darbinin
kas per 144 valandas neat
liks tiek darbo, kiek anglų 
per 60 valandų.

Tas pat beveik patėmija- 
ma ir tarp kitų šalių dar
bininkų.

Visur, kur tik liko įves
tas trumpesnis darbo lai
kas, matome tarp darbinin
kų būvio pagerėjimą ir pa
tįs darbdaviai nuo to netu
ri jokių nuostolių. Tai pa
liudija statistika Anglijoj, 
Australijoj, Naujojoj Ze
landijoj ir visur kitur, kur 
tik sutrumpinta darbo lai
bas.

Priešingi santykiai vieš
patauja tose šalyse, kur 
darbininkai apsunkinti ilgu 
darbu su mažomis mokesti- 
mis; ten taigi ir darbinin
kai tuno senovės laikų prie
taruose ir tamsybėje.

Iš katros tik pusės tą da- 
yką palytėsime, visuomet 

persitikrįsime, kad jis yra 
naudingas ne tik darbinin
kams, bet ir patiems darb
daviams, ir toji šalis, kur 
įvesta darbininkams trum
pas darbas, visuomet aplen
kia kitas iš kultūros, turtų 
ir galybės atžvilgio, nes tu
ri sveikus ir inteligentiškus 
darbininkus, bet ne kokius 
ten nususėlius.

Bet dar del kitokios prie
žasties darbo valandų su
trumpinimas yra reikalin
gas — tai darbo žmonių 
sveikata. Jei darbo žmo
nės bus sveiki, bus svei
ka ir visa tauta,

Statistika liudija, kad 
apart džiovos, kuri darbi
ninkus kaip dalgis žolę šie
nauja, pastaraisiais laikais 
pas darbo žmones prasipla
tinus dar nervų liga, kuri 
taippat pasibaisėtinai visus 
smaugia.

1880 metais viešose ir 
privatinėse įstaigose Aus
trijoje buvo daktarų prie
žiūroje 12.524 žmonių, ser
gančių nervų ligomis. 1891 
m. tų ligonių skaitlius pa
siekė 18.133 asmenų, o 1900 
m. jau net 26.411 asm. Tuo 
pačiu laiku sergančių džio
va nuo 15.066 pasididino lig 
25.039 asmenų. Taigi tik
tai bėgyj poros desėtkų 
metų koki baisi atmaina in- 
vyko!

Draugijinėmis džiovos 
priežastimis ligšiol užsiima 
tam tikroji literatūra ir į 
aną su didžiausia doma tč- 
mijasi visas svietas. Džio
va skaitoma seserimi nervų 
ligų, kurios pastaraisiais 
laikais tarp darbininkų 
pradėjo smarkiai platinties. 
To besiplatinimo priežastis 
taigi ir yra ilgas darbo lai
kas, kuris visose darbo ša
kose turėtų but sutrumpin
tas. Tegu žmonijos “gera
dariai“ nesibijo, kad kuo- 
Imet darbininkams bus su
trumpinta darbo valandos,

trumpinimą turįs invykin- 
ti, nes to reikalauja darbi
ninkų būvis; ilgas darbas 
naikina darbininkui orga
nizmą. Pažangumas techni
kos ir mašinų srity j, taip- 
pat visose žmonių darbo ša
kose, reikalauja pas žmo
gų fiziško ir protiško išsi
lavinimo, o išsilavinimas 
juk pas apsunkintą darbu 
žmogų negali tverti.

Tos darbininkų neper
traukiamos pastangos apie 
trumpesnes darbo valandas 
nepaliko be pasekmių.

Palyginkime šiandienį 
darbo laiką nekurtose pra
monės kuopose ir skyriuo
se su pereitų kelių desėtkų 
mėty darbo laiku, patempsi
me žymų pagerėjimą toj 
srity j, kas liudija darbinin
kų susipratimą, veiklumą ir 
galingumą. Pagerinimai 
in vyko, tečiau darbas dė
lei to nei kiek nenukentėjo. 
- Vienok tas atsiekti ne vi
sur buvo lengva. Kuomet 
darbininkai pareikalaudavo 
trumpesnių darbo valandų, 
darbdaviai visuomet būda
vo priešingi,, tvirtindami, 
kad šalies pramonė ir tur
tingumas nuo to daug galį 
nukentėti. Brutališkesnie- 
ji tokį darbininkų reikala
vimą tiesiog pasmerkdavo, 
pažymėdami, kad darbinin
kai nežinosią kaip reik liuo- 
są laiką panaudoti, kas reik 
liuosu laiku veikti, jie tą 
laiką praleisiu tik smuklė
se ir moraliai nupulsią.

Svarstant apie darbo lai
ką bešališkai pasirodo, kad 
darbo laiko sutrumpinimo 
reikalas yra svarbiausias 
draugijinis klausimas; fi
ziškas ir dvasiškas atsilsis 
dar nereiškia tinginystės, 
tasai atsilsis yra neatbūtina 
darbo žmonėms sąlyga. 
Darbininkas dirbantis išti- 
sią dieną, grįžta vakare na
mo nuilsęs ir su atbukintu 
protu—jo nervai sutampy
ti, o protas ir gapštumas 
nėra gabus atjausti tobules
nio gyvenimo supratimo ir 
kultūrinių ano apsireiški
mų. Pasilieka tiktai že
mesnių troškimų mintįs. 
Atpenč ilgas darbas veisia 
alkoholikus ir visokius 
draugi j inius nenaudėlius.

Taip pažymi, kriminalis
tika Anglijoje, kad visi 
areštavimai už sunkiuosius 
prasikaltimus beveik pasi- 
trigubinę 1805 — 1842 me
tais, ty. tuo laiku, kuomet 
dienos darbas išnešęs 16 — 
17, o net ir 18 valandų.

Pramonių centruose ir 
didesniuose žemdirbystės 
ūkiuose, kur darbdaviai su 
darbininkais perdaug lais
vai elgiasi, apsireiškia liūd
nos alkoholizmo pasekmės 
ir tai tankiausiai pas nesu
siorganizavusius, išnaudo
jamus darbininkus.

Yra prirodyta, kad atsil
sėjusio ir nenuvargusio 
darbininko darbo gausumas 
yra būtinai didesnis nei 
persidirbusio.

Darbdaviai apverčia fak
tus augštyn kojom ir pasa
koja tokius nebūtus daik
tus, kad buk darbininkas 
dirbęs trumpesnį laiką to
dėl, kad girtuokliaująs ir 
todelei nepridera jam su
mažinti darbo laikas; bet 
jie pamiršta tai, kad darbi
ninko darbas esti gausesnis 
ir geresnis, kuomet tasai 
nėra persunkintas, ir turė
damas geresnę mokestį ma
žiau geria, ir geriau maiti
nasi. Bet darbdaviams tas 
dalykas yra sunku supras
ti ir jie net nemano apie 
tai pagalvoti. 

tai jie-ims daugiau girtau
ti ir nupuls doroje. Juk 
ilgos darbo valandos gimdo 
įvairias pasaulyj nedorybes 
ir darbininkų sveikatos su
menkėjimą.

Trumpesnis darbinin
kams darbo laikas, tai tik
ra žmonijai geradėjystė.

PRIETARAI APIE 
PĖTNYČIA.

Kiaušiniai pėtnyčioj pa
dėti sakoma neišsiperės, ir 
jaigu juos valgyti, tai iš
gydo dieglius.

Pereitame šimtmetyje 
daugelyje Europos kraštų 
nekuomet pėtnyčioj nesi
leista kelionėn.

Aštuonioliktame šimtme
tyje jokis Londono pirklys 
nieko naujo pėtnyčioj ne
pradėdavo ir niekur neiš
važiuodavo.

Vokietijoj, sakoma, kad 
jaigu kas pėtnyčioj nesi
prausęs išeitų, tai gali but 
apraganuotas.

Viduramžių apysakose 
sakoma, kad deivės pėtny- 
čiomis pavirzdavo į žvėris 
ir taip išbūdavo iki pane- 
dėliui.

Anot velšių, airišių ir 
škotų, pėtnyčios pavesta 
deivėms ir jos tada gali pa
daryti daug visokių jei- 
bių.

Nei Anglijoj nei Holan- 
dijoj niekas nenusamdyda- 
vo pėtnyčioj naują tarną, 
neigi patįs tarnai pėtnyčioj 
pradėdavo tarnystą.

Portugalijos jurininkai 
pėtnyčiomis savo laivus 
juodai aprėdo ir, padirbę 
Judo (Judošiaus) stabą, jį 
nuplaka ir ant žėgliakartės 
pakaria.

Talmudas sako, kad Ado
mas sutvertas, nusidėjęs ir 
išvytas iš rojaus pėtnyčioje. 
Mahometas, parodymui sa- 
vo pranašinio pašaukimo, 
taipgi tą patį skelbė.

Amerikoj pėtnyčia skai
toma laiminga diena, ka
dangi Kolumbas toje dieno
je atrado Ameriką, pilgri- 
mai taippat toje dienoje 
atvyko ir Washingtonas gi
mė pėtnyčioj.

Nekurie žmonės, prie
šingai visų žmonių intikėji- 
mui, sako pėtnyčia jiems 
esanti laimingiausi diena. 
Dickens sakydavo, kad 
darbai geriausiai jam nu
sisekdavę, jaigu juos pėt
nyčioj pradėdavęs.

RINKIMAI ANT KUBOS.
Havana. — Lapkričio 1 d. 

ant salos Kubos buvo valdi
ninkų rinkimai. Praneša
ma, kad rinkimuose laimė
jus konservativų partija. 
Respublikos prezidentu ap
rinkta gen. Menoeal. Te
čiau visų smulkmenų iš rin
kimų bėgio dar nepranešta. 
Išpradžių buvo manoma, 
kad rinkimai busią labai 
trukšmingi, tečiau viskas 
atsibuvę labai ramiai.

Sufragistems smūgis.
Anglijos sufragistems vi
siškai nesiseka. Štai Irlan- 
dijos autonomijos projekte 
buvęs vienas paragrafas,, su
teikiantis moterims balsa
vimo - teises. Parlamen
tas tečiau po ilgam svarst- 
tymui ėmė ir visai panai
kino tą paragrafą. Sufra- 
gistės sukėlė liarmus, pra
sidėjo langų daužymai, už
puldinėjimai ant valdinin
kų ir areštavimai. Kad 
moterims nesiseka, tai aiš
ku.
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NUO BALKANŲ PU- 
SIAUSALIO.

Karo cenzūra Bulgarijoje ir 
Serbijoje.

Bulgarijos karo ministe
rija, išleido cirkuliarą apie 
cenzūrą, kokios turi prisi
laikyti visi ištisu karo me
tu. Bulgarijos dienraščiai 
iš karo lauko gali skelbti iš
imtinai tik tokias žinias, 
kokias suteikia karo vy
riausybė. Draudžiama be 
karo žinybos leidimo skelb
ti užmuštųjų ir sužeistųjų 
kareivių skaitlius; drau
džiama kritikuoti kariuo
menė ir jos vadai, abelnai, 
viskas rašyti, kas žemintų 
kariuomenės rimtumą, 
draudžiama spauzdinti bro
šiūros ir straipsniai, reika
laujanti sustoti kariavus, 
arba reikalaujanti, priešin
gai, tolimesnio karo vedi
mo; be valdiškojo leidimo 
negalima nieko spauzdinti 
apie bulgarų armijos nepa
sisekimus, arba laimėji
mus, apie prastojimą bent 
kokių pozicijų, tvirtovių, 
vėluvų, kanuolių ir tt.; ne
leidžiama taippat skelbti 
apie nelaimingus atsitik- 
mus ir gaisrus, pasitaikiu
sius armijos užpakalyj, 
apie plyšimus kariškuose 
sandeliuose, apie užkrečia
mas ligas ar tai armijoje, 
ar namie ir abelnai apie vi
sokius bulgarų judėjimus. 
Žodžiu sakant draudžiama 
viskas rašyti ir paišyti 
apie armiją be vyriausybės 
specialio leidimo. Taipgi aš
tri cenzūra įvesta telegrafų 
biuruose, kur negalima 
siųsti užsienin jokių tele
gramų apie karo bėgį be 
cenzūros leidimo.

Panaši cenzūra įvesta ir 
Serbijoje, ypač prieš Aus
trijos dienraščių korespon
dentus. Serbijos opinija 
labai įniršus ant Austrijos 
dienraščių, kurie pirm ka
ro serbus labai daug šmei
žė, niekino, ypatingai pei
kė Serbijos armijos stovį ir 
tai dar tuo pačiu opiu lai
ku, kuomet Serbija buvo' 
pasirengus karau su savo 
didžiausiu priešininku, ty. 
su Turkija.

Černogorija.
'■Nedidelė tai šalis, užima 

ne daugiau 9.000 ketvirtai
nių kilometrų, apsirube- 
žiuodama iš žiemių Gerco- 
govina, iš rytų Naujojo Ba- 
zaro (Novobazaro) sandža- 
ku, iš pietryčių kalnuota 
Albanija, iš pietvakarų 
Dalmacija, kuri Černogori- 
ją atskiria nuo jūrių; su 
jūrėmis Černogorija susi
jungia nuo- 1878 metų 49 
kilometrų platumu — tarp 
Bojano intekėjimo ir Aus
trijos uosto Spizza.

Černogoriją pirmu sykiu 
sutinkame jau XV meta- 
šimtyj. Nupuolus Serbi
jai, čionai viešpatavo čer- 
nojevičiai, o Černogorija 
buvo teokratinė viešpatys
tė, atsidavusi Cetinies vys
kupo valdžiai. Černogori- 
jos historija — tai viena 
nepertraukiama karionė su 
turkais. Išpradžių ją rem
davo venecionįs, kurių 
stengtasi net paimti aną 
savo globon, ty. pasisavin
ti; tuomet italų intekmė 
vakaruose Balkanų pa
kraščiais buvus labai tvir
ta, o Černogorija buvo ži
noma vardu Montenegro.

Bet metropolitas Danilo 
susimegzė santykiais su Ru
sija, o ypatingai su caru 
Petru Didžiuoju; šitam pri
kalbinus, Danilo 1711 me
tais Černogorijoj surengė

turkų skerdynę ir paskui 
su anais pradėjo karą, ku
rio pasekme buvo karas 
Turkijos su Venecija, be to 
černogorų gentįs stojo ita
lų pusėn. Nupuolus Vene
cijai, Turkija Černogorijai 
gvarantavo neprigulmybę; 
nuo to laiko Černogorijoj 
priviso daug taip vadinamų 
kalnėnų, puslaukinių, tam
sių, bet narsių kariaunim 
kų, pasirengusių kiekvienai 
viešpatystei kibti į skete
rą; didžiausią tuomet tarp 
jų rolę atlošęs nekoksai 
Steponas Mažasis, kuris 
pasivadino Rusijos caru ir 
pasiliko apšauktas Černo- 
gorijos valdovu; jis tą ša
lį valde nuo 1768 lig 1773 
metų. Karo metu Rusijos 
ir Austrijos su Turkija 
(1788—91) stojo priešai 
turkus iš černogorų pusės 
Petras I Petrovič, kuris 
turkus sumušė ir praplati
no Černogorijos sienas. 
1806 metais Černogorija 
podraug su Rusija metasi 
karo' sukuriu prieš Franci- 
ją, tečiau tenai pralaimi.

Devynioliktasis metašim- 
tis černogorams, tai nuola
tinis su turkais karas, iš 
kurio jie visuomet išeidavo 
sveiki, ty. nenuskriausti, 
pasilaikydami visuomet 
cielybėje savo mažą valsty
bėlę. Laikui bėgant aptu
rėjo prieigą prie jūrių pa
kraščio, tuo budu prapla
tindama žemės plotį ir ant 
galo kitų viešpatysčių pri
pažinta nepriklausomąja 
kunigaikštyste.

Černogorijoj gyventojų 
skaitoma 230.000 dūšių, 
tarp kurių yra 14.000 ma- 
hometanų serbų ir 13.000 
albanų katalikų, gi visi ki
ti gyventojai išpažįsta sta
čiatikybę. Tarp tų kalnė
nų genčių ir ligšiol viešpa
taujantis patriarebalis su
vedimas. Šeimynoje neap- 
ribuotą valdžią turi vyriau
sias asmuo, kelios šeimynos 
sudaro taip vadinamą bro
lija, kelios brolijos sodžių 
arba galima, kurių vėl ke
liolika sudaro tarpus (na- 
hija). Miestai — tai dides
ni sodžiai, kur laikoma tur- 
gai. Svarbiausi miestų 
šie: Cetinie (2.900 gyv.), 
Podgorica (6.600), Dulcig- 
no (5.000), Nikšic (3.500).

Klimatas labai žiaurus 
kalnuose, ypatingai žie
miuose; ežero Skutari apy
linkėse auga amžinai ža
liuojanti pietiniai medžiai: 
apelsinai, figos, laurai, 
olendrai, vynmedžiai, ka
dangi ten žiemos nebūna, 
tik tankus lietus. Didi pie
tinė lyguma praminta Čer
nogorijos javų svirnu, eže
ras Skutari suteikia daug 
žuvies, kalnuose ir miškuo
se sutinkama meškos, vil
kai, zuikiai, stirnos ir kiti 
žvėreliai.

Černogorų karalius Mi
kalojus.

Nei vienas Europos val
dovų nesidžiaugia tarpe sa
vo pavaldinių tokiuo popu- 
leriškumu, kaip Černogori
jos karalius Mikalojus. Jis 
ir karalienė išrodo kaipo 
patriarchalė pora. Jų ap
siėjimas yra paprastas, at
sakantis visiškai liaudies 
menui apie santikius kara
liaus su pavaldiniais.

Karaliaus Mikalojaus 
sostinė randasi mieste Ce
tinie; jis gyvena nedide
liuose vieno augšto rūmuo
se; kadangi aplinkiniai na
mai yra maži ir žemi, tatai 
karaliaus rūmai tarp anų 
persistato kaip koki antra
eilė villė, kurios nieku nuo 

kitų namų negalima atskir
ti, kaip tik šviesiaį-gelto- 
nais vartais, per kuriuos 
galima įvažiuoti kieman.

Dar ankstyvas rytmetis; 
saule bėra savo spindulius 
ant baltų pieskų, kuriomis 
Cetinie j e išbarstyta visos 
gatvės, ant kurių ima nar
dyti černogorai, apsisiautę 
“dušankomis”. Tai pa
prastas černogorų pasipuo
šimas : ‘ ‘ dušanka ” (raudo
nas, auksu išsiuvinėtas 
bruslotas su rankovėmis), 
mėlinos plačios kelinės ligi 
kelių, o žemiau siauresnės.

Taip apsitaisę vaikščioja 
ir ligšiol daugumas černo
gorų, neišimant paties ka
raliaus. Karalius aplink 9 
vai. lyte išeina iš savo rū
mų, apsitaisęs žydrainiu 
“džamadonu”, apsiaustu su 
gražiais kvoldais užpaka
lyj. Karalius apsijuosęs 
apelsininės spalvos juosta, 
iš po kurios riogso didelio 
rėveiverio rankena; černo- 
goras be revolverio nenu
žengia nei žingsnio. Kara
lius be to nešioja lakeruo- 
tus su pentinais batus.

Karaliaus sargyba, sto
vinti ties rūmais tik del 
gražumo, atiduoda jam ka
rišką garbę. Kareivis pas
kui karalių išneša paprastą 
medinę kedelę ir pastato 
ant saulės, kur karalius sė
dasi ir suteikia pavaldi
niams audiencijas. Svetim
šalius priima rūmuose ir 
tai sulyg tam tikro 
ceremonialo. Gi ceremo
nialas pavaldiniams yra pa
prastas. Petentai, pilie
čiai, oficieriai sustoja pus
račiu aplink karalių 15-kos 
pėdų atstumo j. Kiekvie
nas černogoras, nežiūrint į 
savo augštenybę, bučiuoja 
karaliui ranką; nepamiršta 
to papročio net generolas 
Martinovič, milžinas karei-- 
vis, tikras atletas!

Karalius Mikalojus yra 
labai veiklus ūkininkas; 
kalbama apie 60 milijonų 
koronų, kuriuos buk turįs 
pasidėjęs angliškose ban- 
kose. Bet tai prirodyti 
yra sunku. Bet faktas, 
kad karalius savo reikalus 
pats asmeniškai prižiūri ir 
apie viską žino.

Pasibaigus audiencijoms, 
karalius sėda ant arklio ir 
pats vienas, visų sveikina
mas, apjoja apylinkes.

MĖNULIS.

Mėnulis, tasai ištikimas 
draugas musų žemės kelio
nėje aplinkui saulę, yra 50 
sykių mažesniu kamuoliu 
už musų žemę.

Nuoga akim ant mėnulio 
galima pamatyti juosvus 
taškus. Bet jei mes į mė
nulį dirstelsime per žiūro
ną, o dar geriau per teles
kopą, ty. per tokius įran
kius, kurie toli esančius 
daiktus pritraukia, tada 
persitikrįsime, kad mėnulio 
paviršius labai kalnuotas, 
aršiau net kaip musų žemė.

Tenai kalnai tečiau kito- 
niškesni daug už žemės 
kalnus. Ten randasi dide
li apskritus indubimai, ta
rytum milžiniškiausi ukne- 
kalnių kraterai, kurių plo
tis siekiąs daugiau 200 ver
stų. Vienas tų didžiausių 
ant mėnulio indubimų pra
mintas Koperniko žiedkal- 
niu.

Kiekvienas toksai krate- 
ras išrodo kaip gili duobė 
aplinkui apsiausta augšti- 
nylimu. Gi pačiame tt 
kratero viduryj randasi 
taippat didesni ir mažesni

kalneliai. [Pylimai baisiai 
suaižėję, subrukę ir jie kai 
kur tęsiasi f šimtus mylių 
mėnulio paviršiaus tolu
mon. . * g

Grandiniai J kalnai- ant 
mėnulio yra įretenybė. Iš 
jų svarbiausieji - ir geriau
siai žinomi pavadinta Al- 
pais ir Apeninais, taigi Eu
ropos kalnų vardais. Ran
dasi platus kloniai, plačios 
lygumos, bet kaip vienur, 
taip ir kitur, tarytum žemė 
butų suarta, sutrupinta, 
akmeninga ir toli nelygi, 
apsėta su aštriais viršeliais 
kalvelėmis.

Nekurie pasakoja, kad 
žiedo pavidalo kalnai ant 
mėnulio esą išteisybės ap
gesusių senai vulkanų kra
terai, kurie kadaisiai, mė
nuliui auštant, labai veikę, 
kadangi ir mėnulis turėjęs 
pereiti visus tuos laiko pe
ri j odus, kai kad ir mušu 
žemė. Bet kadangi mėnu
lis yra daug už žemę ma
žesnis — tatai jis greičiau 
ir sustengo, kitaip sakant, 
mirė.

Mėnulis diametre platus 
3.470 verstų, taigi toks di
džio - kaip Europos plotis 
imant nuo pietų lig šiaurės.

Mėnulis mėnesio metu 
apsisuka aplink save (sa
vo ašį) tik vieną sykį, va
dinasi aplink save la
bai palengva sukasi; į 
mėnesį taippat jis sykį api
bėga aplinkui musų žemę 
arba per metus jis žemę 
apibėga 12 sykių. Delei to 
jis visuomet■ į mus yra at
sisukęs vienu ir tuo pačiu 
šonu int todėl mes ant jo 
visuomet matome tuos pa
čius juosvus taškus.

Jis nešviečia savo locnu 
blizgėsiu kaip saulė, ka
dangi yra užgesusiu ka
muoliu, Mes jį matome 
tik tuomet, kuomet saulė 
apšviečia jo į mus atsuktą 
pusę. Kaip žvake apšvie
čia veidą žmogaus, kuris 
aną nešasi tamsumoje, taip 
saulė savo blizgesiais nu
šviečia mėnulį. Esti pil- 
naitis, kuomet saule nu
šviečia visą mėnulio skydą, 
į mus atsuktą; jaunutis, 
kuomet jo saulė visai neap
šviečia. Kadangi saulė ap
šviečia mėnulio tik vieną, 
ar kitą kraštą, tada mes 
tuos apsireiškimus vadina
me bertainiais, pirmuoju 
ir antruoju.

Ant mėnulio nėra visai 
nei vandens, nei oro. Tai
gi joki gyva esybė negali 
gyventi. Nėra ant mėnu
lio nei augalų nei gyvulių. 
Nieko, tiktai mirtina, per
imanti tuštuma tarp kalnų 
ir uolų. Ten nėra girdimas 
jokis balsas: jei bent kok^ 
sai akmuo nuo kalno viršū
nės atskyla, tai nubildi že
myn be jokio trenksmo; 
jei, daleiskim, įstaiga ten 
išsiveržtų koksy ugnekal- 
nis, jo veiksme ne
būtų girdima; jei pav. 
kokiuo nors stebuklingu 
budu tenai Iatsirastų koks 
žmogus, tai < jis! negirdėtų 
savo locno balso*

Balsas kadangi plaukia 
oru ir su jb pttgelba išsi
sklaido į visas puses. Be 
oro nieko negalima išgirsti 
ir jokis balsas negali pa
siekti musų ausis. Taigi 
ant mėnulio turi viešpatau
ti prakilni tįla.

Kaip ant musų išsisklei
dęs dangus, nusėtas vaka
ro metu ir nakčia žvaigždė
mis, taippat ir mėnulis yra 
apsiaustas žvaigždėtu dan
gumi. Ten dangus nėra 
skaistus kaip pas mus die

ną, bet nuolat juodas ir vi
suomet nusėtas blizgančio
mis žvaigždėmis. Musų pa
dangės dienomis yra skais
čios, nes anose randasi 
oras, vandens garai ir bal
ti, lengvi debesėliai. Sau
lė stebuklingai nušviečia ir 
tuos baltus debesėlius, ir 
tuos smulkučius vandens 
lašelius (garus), ant to vi
so pasiunčia tiek savo bliz
gesio, taip kad net 
žvaigždes užtemdo, kurių 
mes dienos metu to delei ir 
matyti negalime.

Ant mėnulio gi nėra nei 
oro, nei vandens garo, nes 
iškurgi tas garas turėtų 
imtis nesant vandeniui. 
Taigi dangus, apsiaubiantis 
mėnulį, visuomet yra juo
das ir matomos aname 
žvaigždės, kurios siunčia į 
mėnulio paviršių savo 
menkus spindulėlius.

Taip tai išrodo mėnulis 
ir jo visas padėjimas.

IŠKUR LENKAI PRI
ĖMĖ KATALIKŲ TIKĖ

JIMĄ?

Lenkų gila senovė kaip ir 
lietuvių yra mažai žinoma. 
Kaip lenkai gyveno per 9 
amžius po Kristaus užgimi
mo ir net kur gyveno, se
novės knygose, historijoje, 
neužrašyta, tai ir patįs len
kai gerai nežino, kaip jie 
atsirado krašte tarp dviejų 
didelių upių Odros ir Vis- 
los. . Kraštą tą lenkai vadi
no “Polska” arba “Polš- 
ča”, lietuviai gi iš senovės 
vadino tą kraštą — Lenki
ja.

Pirmuoju lenkų kuni
gaikščiu, apie kurį jau yra 
knygose užrašyta, kada ji
sai gyveno ii’ kaip gyveno, 
buvo iš giminės Piastų 
Mieška arba Miečislavas. 
Miečislavas valdė Lenkiją 
pabaigoje dešimto amžiaus 
po Jėzaus užgimimo. Bu
vo dar jisai stabmeldis. Vi
sa dar Lenkija tuomet 
skendo pagonijoje. Tikro 
Dievo nepažino. Turėjo 
lenkai tuomet daug dievai

PhuLoH bv American Presą Association.

Turkų miestas Konstantinopolis ir historiniai Turkų sultanų rūmai.

čių. Už visus labiau ger
bė dievaitį Sviatovitą, kurį 
sau lipdydavo su keturio
mis galvomis. Buvo ir. kiti 
dievaičiai, kaip Triglavas, 
Perimas, Svarogas, rusal- 
kos, vilkalokai ir kitokių 
dievaičių daugybė. Dievai
čiams lenkai degindavo au
kas iš javų, gyvulių, o kai- 
kada ir žmonių. Numirė
lius daugiausiai degindavo. 
Vietų, kur gerbdavo die
vaičius, lenkai turėjo daug: 
Gniezną, Starogrodą, Kro- 
kavą ir kitas. Lenkų ku- 
nig. Mieška arba Miečisla
vas pats būdamas pagonu, 
smarkiai gynėsi nuo vokie
čių, kurie jau buvo katali
kais. Galutinai vokiečių 
ciesoriaus Ottono I mar- 
grovas Geronas nuveikė 
Miešką ir Lenkiją prijun
gė prie vokiečių ciesorys
tės. Tada kunigaikštis 
Mieška, norėdamas išgel
bėti Lenkiją nuo vokiečių 
jungo, paėmė sau už mote
rį katalikę Dubravką, čekų 
kunigaikščio Boleslavo 
dukterį, ir pats su visa 
Lenkija priėmė katalikų 
tikėjimą. Vokiečių cieso
rius Ottonas I pasirūpino 
išgauti lenkams vyskupą. 
Pirmas katalikų vyskupas 
apsigyveno Gniezno mies
te. Pirmas Lenkijoje kata
likų vyskupas buvo Jorda
nas, vokietys. Pribuvo 
greit iš Vokietijos ir Čeki
jos katalikų kunigai ir ap
krikštijo visą Lenkiją. Ka
talikų tikėjimo priėmimas 
dešimtam amžiuje 966 me
tais išgelbėjo Lenkiją nuo 
visiškos pražūties.

Labai daug darbo Lenki
joje padėjo čekų vyskupas 
šv. Vaitiekus arba Adal
bertas. Šventumu gyveni
mo, gražiais pamokslais ji
sai labai daug lenkų atver
tė nuo pagonijos. Tas šv. 
vyskupas pasiekė ir lictu- 
vių-prusų žemę ir čia skel
bė Dievo žodį lietuviams, 
kurie tuomet kaip ir lenkai 
buvo pagonais. Lietuvo
je šv. Vaitiekus buvo už
muštas.

Kaip visur, taip ir Len

kijoje pirmiems vysku- 
pams-apaštalams sunkus 
buvo darbas. Reikėjo iš 
apkrikštytų pagonų daryti 
gerus katalikus. Jau Mieš- 
kai numirus, kada Lenkiją 
valdė po jo ketvirtas kuni
gaikštis Boleslavas, Drą
suoliu pramintas, vienuo
liktam jau amžiuje Kraka- 
voje vyskupu buvo Stanis
lovas Ščepanovskis jau len
kas. Geras, darbštus ir la
bai dievobaimingas buvo 
vyskupas. Matydamas, 
kaip Boleslavas kankina 
žmones, subarė kunigaikš
tį ir bažnytinę bausmę už
dėjo. Kunigaikštis Boles
lavas, lenkų Drąsuoliu pra
mintas, labai užtai supyko 
ir uždurė vyskupą bažny
čioje prie altoriaus. Kata
likų Bažnyčia' tą vyskupą 
priskaitė prie šventųjų — 
ir dabar kaikur švenčiama 
šv. Stanislovo diena. Šv. 
Stanislovas skaitosi Lenki
jos patronu.

Tai stebėtina.
— Klausyk, tamsta, ap

gavai mane tuo savo arkliu, 
kurį man pardavei.

— Kaip tai?
— Nagi kaip tik kelios 

dienos kaip pirkau ir nu
gaišo nelabasis!

— Ir gi stebėtinas daik
tas. Jis pas mane nekados 
to nedarydavo.

Saliune.
A: — Katras alus tamstos 

nuomone geresnis, baltas 
ar juodas?

B: — Duok man tamsta 
ramybę su tuo juodu alu
mi. Užvakar išgėriau aš
tuonis butelius balto ir bu
vo man gerai, o paskui tuo- 
jaus išgėriau šešis butelius 
juodo ir sakau tamstai, man 
taip prastai pasidarė, kad 
net pfe!

Revoliucija. Rašo iš Af
rikos respublikos Liberia, 
kad tenai pakilus revoliuci
ja; Vokieti jos vyriausybė į 
tenai pasiunčius savo kelis 
karo laivus.
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"X- į UŽKERĖTAS JACKUS.

Vieno veiksnio juokinga komedija, 
paimta iš Lietuvos kaimiečių gyvenimo.

Parašė S. KAIMIETIS.

TURINYS.
Lietuvos žemė nors siaura, bet derlin

ga, lengvai savo žmones galėtų išmaitinti, 
jaigu jie visi ją mylėtų. Bet kai ūkis ir 
šeimininkavimas žemai stovi, tai netik ką 
tūkstančiai žmonių, palikę savo tėvynę, 
kasmet išplaukia į svetimas žemes, kurio
se pavirsta į svetimus, bet ir tie patįs, ypač 
žemės darbininkai, per žiemą, išsimaitinę 
pas ūkininkus bei tėvus, pavasariais, pra
sidedant darbams, uždarbių ieškodami eina 
į Prusus, vyksta Kuršan, arba keliauja 
Burliokystėn (Rusijon). Išeina jauni- 
tvirti vyrai, o pareina sunykę, nudriskę, 
prasigėrę palaidūnai vėl per žiemą glaus
tis savo šiltoje tėvynėje, nes svetimi dy
kai nešeria.

Taigi šioje komedijoj “Užkerėtas Jac
kus”, vienas iš tų ieškotojų uždarbių, išva
žiuoja “Burliokystėn”, palikęs ūkį, žmo
ną ir seną tėvą su motina. Išvažiavęs pa
tenka į vieną Rusijos miestą, prilygsta 
girtuoklius draugus, papranta degtinę ger
ti, prasigeria sulyg paskutinių skudurų, ir, 
pradėjęs girtuokliavimui vagišiauti, paten
ka į policijos nagus, kuri etapu parvaro į 
gimtinę-tėvynę ir pašaukia į valsčių tėvą 
atsiimti savo sūnų. Parvarytas Jackus 
taip vargingai ir blogai išrodo, kad mote
ris intaria jį “užkerėtu”, ir jis pats tokiuo 
apsimeta, o gydymui reikalauja tik deg
tinės. Motina su žmona užkerėto (pasi- 
gėrusio) Jackaus gailisi ir gydo jį degti
ne. "Tėvas tam netiki. Parveda burtinin- 

• ką, kad atkerėti, bet ir tas degtinės prisi
geria. Tėvas pasivadina kitą, išmintinges- 
nį žmogų — šaltyšių, kuris duoda patarmę 
pristatyti ligonį prie sunkaus darbo. Jac
kus tai girdėdamas tuo išgyja...

Tokių Jackų daug Lietuvoje yra.

VEIKIANČIOS ASMENIS:
1) Valentas Burkus, pagyvenęs ir apsirem-

bęs ūkininkas.
2) Agota, jo žmona,
3) Jackus, jų sūnūs, išvažiavęs Burliokys

tėn ant uždarbių ir prasigėręs sulyg 
paskutinių skudurų.

4) Barbė, jo žmona.
5) Andriunas, kalvis gudragalvis — gir

tuoklis.
6) šaltyšius.

Viskas dedasi pavasario metu, Valento 
Burkaus grinčioje.

Pavasaris. Burkaus grinčia. Deši
nėje kampe molinis pečius. Kairėje, ant 
pirmos vietos, stalas. Prie stalo zoslanas. 
Išilgai visos kairės sienos suolas. Palei 
pečių suolelis, netoli suolelio durys. Lan
gai, ant sienų paveikiai, sieninis nuleis
toms vogoms laikrodis, abrusinė, šaukš- 
dėtis. •a-r ■ "

RODYMAS PIRMAS.
Agota ir Barbora.

Agota (rytmetyje išsikurinusi pečių 
maišo su kačerga, įeina Barbora). O kad 
tu sveika butum, kad parėjai!

Barbora (apsirėdžius sermėga, apsia
vus vyžomis, piktai). Nepareisi!... O kodėl 
pusryčių taip ilgai neatnešate? Ar badu 
numarint norite? Tiek griovio nuo pat 
aušros iškasiau! ■— štai pilvas visiškai su- 
bliško.

Agota (uždengia pečdangte pečių). 
Todėl ir nenešam, kad nėr kam nešti.

Barbora. O kur tėvulis? (Nusivelka 
viršutinius rubus).

, Agota. Šaltyšius į kanceleriją para
gino.

Barbora. Ko į tą kanceleriją?
Agota. Ar nežinai, kad į kanceleriją 

ragina ne pyragų valgyti: tavo meiluką 
nuėjo išimti.

Barbora. Kaip tai išimti? -
Agota. Kaip! Ugi išimti ir gana: 

“etapu”, matai, parvarė...
Barbora (užgauta). Negalimas daik

tas?!
Agota. Kaip negalimas, kad parva

rė... Tėvas nuėjo išimti... Kam man me
luoti !

Barbora. Oi aš vargšė! (Klekt, atsi
sėda ant suolo, rankas lamdo). Kam aš gi
miau... ir ištekėjau ? Oi koki gėda! Ką 
aš dabai1 darysiu?!

Agota. Mes nuo jo laukiame, kaipo 
nuo iškeliavusio, gerų žinių, o jis, vietoj 

-laiško, pats parvažiavo ir dar ve kaip!

Barbora. Ir kas su juo atsitiko? Pir
mąsyk iškeliavo ir paklydo. ■

Agota, i Dėlto pamėgino svetur pagy
vent... But ir šiandien tebegyvenęs na
mie... Ne, užsimanė, lyg nėr namie dar
bo... Dabar gavo ko norėjo!...

Barbora. Ir kaip aš jį tada atkalbi
nėjau! Sakiau: nevažiuok, Jačkeli, gy
venk namie kaip ir pinna gyvenai, bus 
daug geriau tau ir man... O jis vis sakė 
man: “tu nieko apie t,ai neišmanai!”

Agota. Šaltyšius sakė: aprėdytas kas- 
žinkokiais skarmalais; o veidu, tai visai 
nepanašus į žmogų! (Paduoda Barborai 
pusryčius).

Barbora. Del Dievo meilės, kas jam 
pasidarė? Kai namie buvo, degtinės be
veik visai nebegėrė!

Agota. O! svetima šalis visko išmo
kina! (Eina pas pečių, trusiasi. Barbora 
valgo. Tyla).

Barbora. Mamyte! ei mamyte!
Agota. Ką ?
Barbora. Aš manau, kad su juo taip 

atsitiko ne iš gero!
Agota. Kaip tai ne iš gero?
Barbora. Nugi taip: degtinę gerti 

pradėjo ir per... ją prie to priėjo, kaip da
bar yra!

Agota. Delko taip?
Barbora. Aš manau, kad ant jo kas 

nors kerus užleido!
Agota. Kodėl? Visaip gali but!
Barbora. Nugi pati spręsk: žmogus 

nuo gimtos dienos girtu nebuvęs, jaigu ka
da ir išsigerdavo po vieną kaušelį, ir štai 
susyk taip prasigerti, kad net baisu žiūrėti. 
Argi ne stebėtina?

Agota (užsimąsčiusiai). Stebėtina, 
tai stebėtina!

Barbora. Aš jau ir tada patėmijau, 
kad su juom kasžin kas negero... Tary
tum, dabar matau: kai jis važiavo Burlio
kystėn, tai aš jį iki geležinkelio pavėži
nau; tada jis toks liūdnas pasidarė; pir
miau — veržėsi, džiaugėsi, juokavo, o kai 
ištikrųjų prisiėjo iškeliauti, tai nosį ir 
nuleido.

Agota. Kasgi jam galėjo ką pada
ryti?

Barbora (keldamosi nuo stalo). Aš 
numanau, arba, galima sakyt, žinau kas.

Agota. Ogi kas?
Barbora. Ugi Uršė Šepetienė, ot 

kas!.. Atsimeni, jinai prieš patį Jackaus 
išvažiavimą pas mus kasžin ko atėjo!

Agota. Kur čia neatsimįsi! Dar kas
žin ką tau nupirkt mieste indavė.

Barbora. Tai ji tą darė tik del viso- 
ko... O tik vien delei to atėjo, kad jam 
ką-nors padalyti... Ot ir padarė!... Ar 
pažiurėjo kaip nors negerai, ar piktai pa
sistebėjo, ar ką blogo pašnabšdėjo, o tu 
čia, žmogus, ir kentėk!

Agota (užsimąsčius). Labai galimas 
daiktas! Ji boba jau senai su įręsta uode
ga vaikščioja... Aš kartą iš jos vištą veis
lei išsimainiau, ir tai nepasisekė. Iš pra- 
džių-pradžios vis gaidžio balsu giedojo, o 
paskui, kai pradėjo dėt, tai kiaušiniai vis 
kasžin kokie nevykę išėjo: kitų vištų kiau
šiniai mažiukai, su smailais galais, o jos 
dideli, apvalus. Pažiurėjau, pažiurėjau aš 
į tą vištą, ir atidaviau žydui už kelis sva
rus muilo.

Barbora. O pas ją, tai viskas kuoge- 
riausiai: antai darže viskas gražiai užau
ga, gyvuliai sveiki ir gražus, vištos visa
da deda, kiaulės riebiai penisi, o avys, tai, 
sako, po trįnus veda. Ar gi tai iš gero?

Agota, žinoma, ne iš gero!
Barbora. O ta ragana! Ką ji dabar 

padarė!... (Atsidaro durįs, įeina Valentas 
ir Jackus; Jackus apmautas sudriskusiais, 
ne to krašto mados, trinyčiais, kojos vy
žose, ant galvos sulaužytu snapu šliopmu- 
čė, veidas išsekęs, pats suklypęs, sulinkęs, 
užkimęs, nedrįsta per duris įeiti).

RODYMAS ANTRAS.
Tie patįs, Valentas ir Jackus.

Valentas. Eik šen, eik šen, nevykėlį! 
Nėr ką spyriuotis! Eik, pažiūrėk savo už- 
kiautusiomis akimis į savo motiną ir žmo
ną! (Nusivelka viršutinius rubus; Jackus 
pasilieka stypsoti pas duris ir ilgoką valan
dą, nesijudindamas, nuleidęs galvą, styp
so).

Agota (pliaukštelėja delnais). Sūneli 
mano mieliausias, į ką tu panašus palikai!?

Barbora. Vargšė tavo galvelė, į ką 
tu savo paveikslą permainei!?

Valentas. Išvažiavo žmogum, o parė
jo į vagį panašus. Tu toks šlykštus, kad 
net aš savo akimis į tave nebegaliu pažiū
rėti! (Mosuoja ranka su ženklu panieki
nimo ir sėdasi už stalo ir apsikniaubia).

{Toliaus bus).

KATALIKAS

- ROŽE IR LIEPA.
.J _ į___ ._________ , ,K.

laitos muro sienos prisiglaudusi augo-žydė  j oPrie (baltos muro sienos prisiglaudusi augo-žydėjo' 
raudona pilnavidure rožė. Geroj, trąšioj žemėj, prižiu- t 
rimą ir laistoma žydėjo ji visais žiedais; skaisti, lai
minga ■—Cmatidėsi saulės spinduliuose. Gyrė ją žmo
nes, gyrė ją paukščiai, gyrė ją vabalai. Kiekvienas, 
eidamas pro šalį apsistos, būdavo, pasigrožės žolyno 
skaistumu,, pasidžiaugs, pagirs ir nueis savo keliu. 
Kvapo ji neturėjo, neturėjo ir medaus savyje — taigi 
bitės-darbininkės aplenkdavo ją, bet užtat daugybė dru
gelių skraidė aplinkui, plavesuodami sparnyčiais. Auk
sinės musės sukiojosi zvimdamos; žvirbliai čirškėdami 
straksėjo...

O truputį toliau, tarp dilgėlių, kurių niekas nerovė 
(nes jos nekliudė rožei augti), svyravo menkutis nei 
šioms nei toks augmenėlis. Stiebelis laibas, šaknelės 
kreivos, lapeliai ploni. Nei žiedų nei pumpurėlių ne
turėjo — ne daržove, ne žolynas, ne javas...

Rožė, visai savimi pakakinta, nei nemąstė apie sa
vo kaimynę-žolelę, tik retkarčiais su paniekinimu iš- 
augšto į ją žiurėjo ir šypsojos.

Menkai žoleliai kažin-kodel taip vis sunku ant šir
dies buvo, labiausiai kai rožė iš jos juokės.

— “Tai, turi ko čia krimsties”, — stebėjos ja dil
gelės, — “mes, matai, ir negražios, ir duriančios, nie
kas musų negiria, dar peikia, kad mes piktos, o mums 
tas visai nerupi — tegu sau sako, kas ką nori, tegu sau 
rožę giria, tegu ji sau žydi! Mes turim užtektinai že
mės, traukiam iš jos syvus, gaunam lietaus, gaunam 
šilimos, esam sočios ir sveikos, ko gi mums daugiau? 
Žaliuojam sau ii1 tiek!”

Bet žolelės tas visai nenuramino: ji negalėjo sutikti 
su dilgėlėmis, jai vis rodėsi kad pilnai laimei turėti ne
užtenka trąšios žemės ir gausaus lietaus. Ji norėjo 
iškilti augščiau, pasaulio pamatyti, ji norėjo būti augš- 
ta, galinga, naudinga, kad ir ją brangintų kiti, 
kalbėjo, kiek ji aiškino dilgėms savo mintis, tos ne
galėjo jos suprasti ir galų gale nutarė: “Tai, trūksta 
ko-nors šitai žolelei: tokia menka, be pavidalo, be dai
lumo, o dar nori su rože susilyginti! ne jai dar tatai 
pasiekti!”

Vieną sykį žolelė išreiškė savo norą peraugti tą 
mūrą ir pažiūrėti kas anapus dedasi. - Dilgėms jog tas 
noras taip keistas pasirodė, kad jos priėmė ją per be
protę ir nustojo su ja ginčyties. Ir svyravo sau žolelė 
viena, liūdnai nulenkusi viršūnėlę...

Praėjo keli mėtau. Rožė senai jau supuvo. Nie
kas jos nebeatminė. Nei žymės neliko, jog ji kadaise 
čia augo. Bet toje vietoje užaugo lieknas gražus liepos 
medelis. Išsitiesė, išaugo, peraugo muro sieną ir matė, 
kas dedasi anoj pusėj, matė tpįffioli aplinkui.

Vasarą jp viršūnėlės puošė lengvutis vainikas kve
piančių, gelsvučių žiedų. Lapai davė malonų paunksnį 
ir žmonės nekartą sėdėjo po juo. Tarp jo šakų per die
nas nenutildavo paukščių balsai. Žiedai buvo pilni tyro 
medaus ir bitės spiečiais ėjo tų žiedelių pačiulpti. Rin
ko žiedelius ir žmonės ligoniams gydyti laimindami nau
dingą medį.

Kas gi buvo tas geradaris medelis? — ugi ta pati 
menkutė tarp dilgių užaugusi žolelė.

Liepa vis tiesės augštyn, vis matė kaskart toliau, 
bet dabar ji buvo drąsesnė ii1 linksmiau žiurėjo į pa
saulį. Aldona Giedgaudaitė.

Kiek ji

Kalėdoms Dovanos.
Kas prisius $3.00 bus pakvituotas ant eielų metų 

už “Kataliką” ir gaus labai naudingą knygą: Sveika* 
ta arba Tiesus ir Trumpas kelias į Sveikatą. Pamati* 
nės žinios iš Anatomijos, Fiziologijos ir Hygienos. 
Rankvedis pradinėms mokykloms ir plačiajai liaudžiai 
žinynas. Sutaisė Dr. A. L. Graičunas.

Šis pirmasis lietuvių kalboje sveikatos žinynas pa* 
rašytas pagal Europos ir Amerikos garsių daktarų ii 
profesorių veikalus, kaip tai: prof. Dr. Palmer, Dr. Er* 
za M. Hunter, Dr. M. V. Lee, prof. C. D. Hagar, prof. 
H. W. Conn ir kitus. Tai vis garsiausi žmonių sveika* 
tos tyrinėtojai ir žmonijos geradariai. !<

Sveikata — veikalas didis, turi 339 puslapius, su 
keliais šimtais aiškių paveikslų apie žmogaus kūno su* 
dėjimą ir kitokių. i

Štai kas Sveikatoje dailiai ir visiems prieinama kai* 
ba aprašyta: ,t

Kūnas kam mums reikia apie jį žinoti.
1) Valgis ir kas iš jo pasidaro. 2) Valgymo budaį 

ir virimas. 3) Virškinimas. 4) Valgio rūgimas arbal 
fermentacija. -5) Kas yra alkoholis. 6) Kraujo čir* 
kuliacija. 7) Alsavimas (kvėpavimas). 8) Kūno piel* 
čiai ir judėjimas. 9) Inkstai bei oda ir jų priedermės. 
10) Dirksniai. 11) Pajautinimai. 12) Sveikatai ir Ii* 
ga. 13) Parazitai. 14) Privatinė ir vieša sveikata. 15)' 
Kaip išplėtojus kūną. 16) Balsas. 17) Kūdikių ir vai* 
kų prižiūrėjimas. 18) Džiova. 19) Kaip sveikatai už* 
kenkia vabalai. ' *i

Vis tai mokslas ir tai kiekvienam mokančiam lie* 
tuviškai skaityti prieinamas mokslas už labai prieina* 
mą kainą. Sveikata nematytas lietuvių kalboje bran* 
gus veikalas, nes pirmiau jis buvo spauzdinamas tik sve* 
timose kalbose.

Sveikatos apdarai drūti, stori, antgalvis paauksuo* 
tas, knygos spauda aiški.

Visos lietuvių laikraščių redakcijos ir daktarai sa* 
ko, jogei' Sveikata, verta aukso tiek, kiek pati sveria. <

Toji aukso knyga Sveikata lėšuoja $2.00, taigi viso; 
labo vertės yra $4.00 ■’

Kas prisius $2.75 bus pakvituotas ant čielų metų 
už “Kataliką” ir gaus naujausio išleidimo knygą: Vie
natinis Savo Rųšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rank* 
vedis bei žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų 
Ištarimu; Lessons in Reading ir Kaip Tapti Jungtinių 
Amerikos Valstybių Piliečių. i

Yra tai praktiškiausias Rankvedis del išmokymd. 
gerai skaityti ir rašyti angliškus žodžius. Jisai yra' 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lie* 
tuviški žodžiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje ei
lėje teisingas ištarimas. Toliaus seka Žodynėlis Lietu* 
viškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. Čionais su* 
rinkta svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieni* 
nėję kalboje. Pagalios talpinasi trumpos pasakaitės ir 
Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo angliš
koje kalboje. O prie galo knygos telpa pamokymas 
tiems, kuire nori palikti Jungtinių Amerikos Valstybių 
Piliečiais. Kiekvienas lietuvis atvykęs į šitą šalį nors 
šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis šitai 
krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taigi šitas 
suplementas prie knygos yra labai naudingas delei kiek
vieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti Jungtinių Ameri-

AR PRIGULI PRIE SUSIVIENIJI
MO LIETUVIŲ AMERIKOJE?

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 Pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje. Visi nariai gauna or
ganą “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 apšviętos ir kultū
ros reikalams.

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

5. — Susivierajimasi yra seniausia, 
didžiausia, turftngiĮįusia ir progre- 
syviška pašaipūne organizacija, tar
naujanti visų lietuvių išeivių reika
lams. Prie Susivienijiųio rašosi ir turi 
rašyties kiekvienas, kas tik skaito sa
ve lietuviu, kunfrupijo brolių-lietuvių 
reikalai ir kam rupįį’jo paties ir šei
mynos ateitis. A |

Todėl neatdėflokitLtuoj.aue 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, paręikplguk0iš Centro infor
macijų ir sutverk Tkuopėlę. Gausi nario 
įsteigos vardą, o ir ^Susivienijimui pa
gelbės! jo prakilnius tikslu gyveniman 
vikdlnti. Kreipkis į savo miesto kuopa, 
arba į centrą. *

Ceintro raštininko antrašas:
A. B. Strimaitis

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

| Labai gražus keturiose spalvose
| Jubilėjinis paveikslas
f KOVA TIES

iŽALGIRIAIS
v Didumo 14x24 coliai.
X Šitas paveikslas — tai re- 
• tenybė, tai jubilėjinis 500 
£ metų sukaktuvių išleidimas 
E kovos lietuvių ir lenkų su 
g kryžiuočiais. Paveikslas tep- 
S botas garsaus teplioriaus J. 
!* Mateiko. Jis perstatp D. L.

K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
Jagailos kovą su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo
čių galybė galutinai sumalta 
ir jų garbė sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir spau
da “Kataliko”.

E Tokio paveikslo niekur nega- 
E Įima gauti. Pageidaujama, i- 
gj dant tasai jubilėjinis paveiks- 
S las papuoštų kiekvieno lietu- 
£ vio namus, o ypatingai, kuo- 
S met šiemet apvaikščiojama 
E 500 metųz sukaktuvių jubi- 
X Įėjus.
# Parsiduoda labai plfllal. Perkant "Ka- 
S tallko” redakcIĮoĮe, ant vietos, pa- 
X veikslas lešuoĮa tik 25c. Su prlstun- 
g tlmu in kitus miestus, 80c. Hpen- 
E tams, Imant daug, nuleidžiama 60 
E nuošimtis.
į
i Užsakymus su p’nigais siųskite 
į “Kataliko” išleistojo vardu:
I J. M. TANANEVICZE
J 3244 S. Morgan St., CHICAGO, ILL

t 
I f

I

i

i

i

Lakūnas užsimušė. Aus
trijos kasų lakūnas užsimu
šęs, krizdamas žemėn iš 
augštumos, sugedus vie
nam aeroplano sparnui.

Išvarė. Iš Kievo komer
cijos -instituto išvaryta 
1675 studentai žydai. Mat 
ir tenai Rusijos valdžia in- 
yedusi procentinę normą.

kos Valstybių Piliečių. Pusi. 240.
Šitas Rankvedis, drąsiai galima sakyti, kad yra 

parankiausiais delei išmokymo angliškos kalbos. Ka
dangi pirmos laidos buvo spausdinta penki tūkstančiai 
egzempliorių, ir į trumpą laiką išsipardavė. Taigi ga
lima liudyti, kad Rankvedis Angliškos Kalbos gali at
gabeni lietuviams naudą. Nusipirkite minėtą knygą, 
o kaip kiti, taip ir jus išmoksite anglišką kalbą. Tuo
met nereikės vestis su savimi nė vertėjo į ofisą arba 
teisman, nes pats su pagelba knygos ir lavinimosi galė
site susikalbėti angliškai. Rankvedžio apdarai drūti, 
spauda aiški. Pusi. 240. Toji knyga Rankvedis lėšuo
ja $1.50, taigi viso labo vertės yra $3.50.

Užsisakant dovanas, reikia drauge ir pinigus siųsti 
per pačto Money Orderį arba registruotame laiške ant 
išleistojo rankų, adresuojant šiteip:

JONAS M. TANANEVIČIA, 
3249-53 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS.

NAUJOS KNYGOS “KATALIKO” 
SPAUDOS.

1. IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI
arba Atėjimas ir Gyvenimas ant 
Žemės Jėzaus Kristaus. Teatri
nis vaidinimas su gaidomis. Su- 
dėsė V. Juozas K...S. šis vadina
mas ‘ 'Išganymo apsireiški
mai” turi savyj dešimtį skyrių 
su 32 atidengimais, ty. pradedant 
nuo Zakarijo, šv. Jono tėvo, lig 
Jėzaus kristaus į dangų užžengi
mo. Pusi. 105. Kaina .......... 75c.
Apdaruose ................................ $1.00

2. DEGTINS-NUODAI, pagal N. N.
Raštu parašė S. Kaimietis. Šita 
yra labai naudinga knygelė kiek
vienam perskaityti. Iš senų-seno- 
vės girtuoklystė skaitėsi biauria 
yda bei nuodėme, kurią pranašai 
ir galvočiai peikė bei su panieki- 
kinimu apie, ją atsiliepdavo; bei 
nekados senovės laikuose žmonės 
taip nebegirtuokliavo kaip dabar 
girtuokliauja. Dešimta dalis visos 
Europos gyventojų “prakaite kak
tos”’ dirba per dienas ir naktis, 
kad padirbti, išplatinti ir išgydyti 
tuos nuodus — degtinę; dirba tik 
delei to, kad sunaikinti savyje jė
gą, ištuštinti kišenių ir pripildyti 
savais vaikais bei vaikų — vai
kais prieglaudas, ligonbuėius be
protnamius, kalėjimus ir priveisti 
dar tarpu savęs visokių ligonių 
bei elgetų”. Kaina................... 10c.
Siųsdami pinigus adresuokite:

JONAS M. TANANEVIČIA, 
8249-53 So. Morgan St- Chicago. Ill.

Uranium Steamship
Company

Reguliarišką Pasažicrinė Linija tarp
NEW YORK ir ROTTERDAM

Geriausi Laivai —Rnimingi kambariai 
Marconi beviellne stotis—Geras Valgis

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

Del Tlkietu ar informacijos kreipkitės

Cranium Steamship 
Company

13 Broadway, • New York
J. V. Zinner O. Co.,

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

si visur Suvienytose Valetijoee.

8



Telephone Yards 687

DR.
S149 So.

G. M. GLASER,
Morgan St., Chicago, Hl.

visuomenei, kad aš esu se- 
gydytojas ant bridgeporto,

Pranešu 
niausiąs 
praktikuojant 21 metus. Visus ligonius 
stengiuosi užganėdinti sąžiniškai ir 
esu visuomet ant pareikalavimo dieną 
arba naktį. Esu specialistas ligose 
vaiky, moterų, ir vyrų. Taipgi darau 
visokias operacijas.

Dr. F. F. Wisniewski
Ofisas 1268 Milwaukee Av.

CHICAGO, ILL.
SFECIJALISTAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IR PHIL GIM
DYMO.

Gydau privatiškM ligas vyrų ir mo
terų, taipgi skausmą skilvio, inkstų, 
plauučių, i"-dies, reumatizmo, užnuodi
jamą kraujo ir ligas akių, ausų, nosįes 
Ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

********ąt*>K**************>.
*
*
*
*
*
*
*
t
£ Nedel. nuo 9 iki 12 popiet: nuo 6 iki 8 vai:. £
* *************************

Telefonas Yards 1532
DR. J. KULIS

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 
3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois.

PRIĖMIMO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto ikiiz; 6 iki 9 vakare. 

Nedel. nuo 9 iki 12 po piet: nuo 6 iki 8 va::,

t * *
i
$

J. H. OLSON
ABU ir karštuv

r.deniu šildymo 
prietaisų’’vedimas 
ir pataisymas.

Seipp’s Export Alans
Seipp’s EXTRA PALE
Seipp’s MALT SINEW

Klausk ]

H

DljOlT NEDELINIS LAI^UŠTIS

“SAULE
7 : IQ

YRA TĄI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU

< f ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarninkas ir ps-Jiijčia

CORK TIP

CIGARETTES
i Turi ypatybes užganėdinančias ir neužganėdinamu.' rūkytojus. 

Padaryti iš geriausio turkiško tabako, užganėdinam.. a visus 
rūkytojus.

STEBĖTINI 
ATLASINIAI NUSTEBI- 

NIMAI

a

4012
State Street
T cl.Oaklandl441

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

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

damą eina 8 dienas, į Libavą 11 dienų 
III kliasa $33.00

II kliasa $50.00
I kliasa $70.00

— November 16
— November 30

$31.00
$45.00

$60.00
Russia
Kursk

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 Kiužis* St., Chicago, Hl.

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
'' Užlaikau šaltą alų, geriausią vyną! 
ir ruginę degtinę, o egiarai tai net 
iš pat Kauno, o prie to turiu didelę 

■ svetaine, delei veselijų ir kitokių su
sirinkimų.

T. RADAVICZIA
S36W. 33rd St. Chicago.

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkaloinimus atlieka 
kuoveikiausiai.

824 West 351h 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 tautioezio kuris yra 
atsakantis o visados gausit teisinga pa- 
tarnavima. Prieszai Szv. Jurgio bazn. 
911 W. 53rd St. Tel Yard 5423

URRA

VISI

PAS

Juozapą Ridiką
3253 Illinois Ct. kerte 33 g.

Szaltas Alus,'gardi Ariel
ka, kvepenti Havanos Ci
garai. Turiu didelę salg 
dėl mitingų, veselijų ir tt.

TELEPHONE YARDS 2716

*****************************
|

MOKYKLA ŠOKIU.
Waltz, Two Step Ir kitokių.

Pirma lietuviszka Mokykla Amerikoj, 
Prof. Julius kaip iszmokiua, tai niekas 
taip negali iszmokint niekur kitur.

I'KOF JULIUS SILSKO 
1836 S. Halsted St Chicago, Ill.

Phone Canal 3762

* *
*
* 
*
$«

*
»*»*********4“{-***********M

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

Czia paminėtas alus parduo
damas po visus liet, saliunus.

CONRAD SEIPP BREWING CO 
Bottling Department, 

Chicago, III.
Telephone 
Calumet 

869

M. KARA
1919 South Halsted Street
GERIAUSIA IR DIDŽIAUSIA CZEJERYKU 

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

rasite mano krautuvėj tavorą kurio jieško- 
L te, nes aš visada laikau visokius naujau- 
» sios mados čeverykus. Ateikite, o aš pri- 
jak taikysiu porą, ir užtikrinsiu jog ma- 

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)

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

Tas laisvas pas'tilinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų, 
ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims, kurie 

[buvogydomi per tuziną ar daugiau ęiaktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį 
būdą, kuriuomi tikrai ir ant visada isgydąu.

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
1 x (Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo, nemokėk)

W

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų ir Inkstų. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
mą, Slapumo bėgimą.

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

Išgydo, kad botum sveikas

Specialistas
Vyrų ir Moterų Ligų

Kalbu Lietuviškai,

Užnuodi j im ą 
ir visos odos ligos, kaipSPuo- I 
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubėgimus, Įsise
nėjusias Ligas. f
Ligos Moterų Į 
Vidurių Ligos* Skausmai Stre- I 
nose, Baltosios tekėjimas ir I 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos j 
Ištyrimas DOVANAI.

R VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta tik R pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano atsa- 
R kančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kančių. 

k>r. ZINS,’183^™CHICA60 
E Valandos: 8 ryto iki 8 va k. Nedėlioms, 8 ryto iki 4 po pietų.

Ka tu myli?
Kiekvienas žmogus myli smagumą, jo ieško ir 

jį trokšta turėti. Bet kas yra smagumas? Tai 
niekas kitas, kaip praleidimas kasdien kelių va
landų taip, kad užmiršti tame laike visus nesma
gumus. Taigi dabar reikia sužinoti, kaip praleisti 
smagiai atliekamas nuo darbo valandas, kad ne 
vien užmiršti savo vargus, bet kad iš to turėti ir 
dvasišką, naudą. Lengvas atsakymas: reikia skai
tyti užimančią, gerą knygą. Bet kokią? — ; 
klausi. Todėl mes jums patarsime. Skaitykite

BEN-HUR
pa-

Historišką aprašymą iš Jėzaus Kristaus laikų, o 
rasite tą smagumą, kokio geras žmogus gali trokšti. 
Tą knygą visas svietas pripažino viena geriausių 
ant svieto knygų. Ji randasi išversta visose kalbo
se. Tas reiškia, kad ji yra tikrai užimanti ir gera. 
Kad tas tiesa, jus patįs patvirtinsite perskaitę. Nu
sipirkite ją tuojaus. Ta knyga turi 472 pusla
piu. Kaina jos $1.25. Tai nėra brangi sulyg savo 
dydžio ir svarbumo aprašymo. Angliškoje kalbo
je, kur taip pigios knygos, už tokią knygą reikia 
mokėti pusantro dolerio.

Knyga gaunama “Kataliko” išleistuvėje.

PRENUMERATA KAŠTUOJA: ------------------

AMERIKOJ [ $2-soEpušei matų $1.25
EUROPOJ fRosij°i ir Lietuvoj $3.50, Angli-

I joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi 'vienų numerį dykai.

W. B. Boczkauskas & G®
520-522 W. South All Mshaiwy Gity, Pa

KUR BEGI FILIPAI?
Ugi pas VITKAUSKĄ j lietuvišką 

karčemą. Ką-gi' ten jauti brolyti? 
Tai tu to dar nežinoję! ką visi jau 
senai žino. Kad jis- yra geras vyras 
ir pagelbsti žmogų .visose rodose.
Jei turi provą korte, jis duos rodą, kad niekad nepraloš!, 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
833 E. 14th Street CHICAGO HEIGHTS, ILL. Tel. 636K.

> PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieką ir savo darbą gvarantuoja.
3252 Emerald Avenue • ■ Chicago, Iii.

, Telephone Yards 4527.

lo:
£$3

TAIH-EXPELLER
Heg-USPatOtf.' 5 

49% ALCOHOL? 
FAiRICHTERtfcM 

2l5P»arlStr.
®,NEWYORK./fi

M

£

į

for

SyATlSlt
E

susidedanti iš
KARALIENIŲ, INDIJO 

NŲ IR VĖLIAVŲ.

Kiekvienoj dėžėj su

f Cigarette*

io už 5C 
PARDUODAMI VISŲ 

PARDAVĖJŲ
Nusipirk dėžutę, o pamatysi. 
Gausite puikius satlninius 

paukščių ir gėlių paveiks
lus.

P. LORILLARD CO.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas

3252-54 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 tav.oro, mes duosime už 50c tavoro dykai.

Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus.

DR. RICHTER'S
Pain Expeller

Cr. Richter's galingos externa- 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje

Išnaikina skaudėjimą nuo Reu- 
ž matizmo, Kraujo Sukrekejitno, 
Ę>ttenų Degimą, Strendieglis ir 

į Neuralgijos.
i| :Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 
: mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą. 
;; Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudėji- 

mą kaklo. Trukdo nuo krajo sukepimą 
į ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvos 
n skaudėjimą it dautų gėlimą. Gepamirš- 

kite gauti teisingas gyduoles ubpečėtita 
su pečėtim pūkeliuose.

25c ir 50c. už buteli.

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 Valstybes kasoje. 

Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami. 
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG. 

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

1

MAŽĄ FARMĄ UŽ DYKĄ!
Perstatykite numerius toje žvaigždėje taip, jogei 

abgulniine suma iš visų pusių išeitų po 15.
Žednas užaugęs žmogus, kuris pirmas prisius tei

singai išrištą tą pozelj, 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 New 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 mėnesį.

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

KaimiečiaiI 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.
■' IQ.

■ - ..................~ o v ■' O -— ' — ■ """ -------------- -------------------■*' .................................................  —

fe if.

Apsaugojau! nuo Ugnies
Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkėj 

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

J. TANANEVICZt
3244 S. Morgan St. Chicago, III.

GOLD FILLED laikrodėliai paauksuoti, gvarantuoti 
ant 20 melų, 7 akmenų, Elgin viduriai, par- ajl

GOLD FILLED laikrodėliai gvarantuoti Aid OĘ 
ant 20me ų, 15 akmenų, Elgin viduriai..........
GOLD FILLED gvarautuoii ant 20 metų "f E
17 metų Elgin viduriai....................................... CIOclv

Pris’ųsk savo adresą ir už 4c markę, gausi mano 
naują iliustruotą katalioga UŽ DYKĄ.

3248 S. Morgan St. CHICAGO. ILL.

r

___  1

PIRK SAU MUZIKALISZKUS INSTRUMENTUS PAS

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St. ir 4663 Gross A.

Filija 769 Milwaukee Ave.
Mes turime geriausi pasirinkimą AR
MONIKŲ, KONCERTINŲ, SKRIPKU, 
RUANU, KALBAMU MASZINU ir vis
ko. kas tik į muzikos skyrių eina.

Parduodame ant lengvų išinokesčių. 
Katalioga DYKAI siunčiame.

1

Kalėdų dovana, kuri turi vertę per visą 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 
Chieagos.

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- 
terio bilos.

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

General Contract Agent
General Offices, (Peoples Gas Bldg) 

122 So. Michigan Blvd.
( Randolph 3341 

Phones. | Autom. 64612
Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 

šviesos ir pajiegos.

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

KAINA TIK $1.00.
Tuos, mus jaunučio poetos, poezijos žiedus, galima gauti pas:

AL. STEPONAITIS,
745 GLENMORE AVE., BROOKLYN, N. Y.

Garsimkites “Katalike

9



Kataliogas Knygų. 143

92

93

94

,75c.

5c

95

96

98

09

100

101

102

144

Kastrijotas. Išvaduotojas Albanijos, 
knygelėje yra labai puikus apra- 

apie tūlą Albanijos kunigaikščio sūnų,

eina Lietuvos pažin.
Parašė Prietelis. She-

5c.

10c.

15c.

5c

25c.

35 c*

15c.

103

107

108

109

110

Ill

112

113

114

115

I

118

120

121

Iš mano atsiminimų. Parašė D-ras Vincas 
Pietaris. Spaudon parengė d-ras J. Basanavičius, 
(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. Drąsu
sis japoniškasis kareivis, tikras atsitikimas iš ka
rės Japonų su Kiniečiais. Tilžėje. 1907, pusi. 23 
Kaina ........................................................................

Jurgis 
Šioje 
šymas
kurs mažutėliu būdamas karo laiku paimtas ir iš
auklėtas Turkų sultonp 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 rusų 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 ka'ip 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, 
Pusi. 56 ................. ....................................................
Jonašas Korčakas. Puiki Istorija. Parašė J. I. 
Kraševskį Vertė D. T. B. Mahanoy City, Pa. 
1902. Pusi. 262.......... .
Jonukas . Karklynas 
tu. Gražus vaizdelis.
nandoah, Pa. 1904, Pusi. 47 ...................................
Japonų Pasakos. Pagal rusišką vertimą su
taisė S. Vaitiekupiunas. Telpa čia 7 apysakos. 
Kaune 1907, Pusi. 21 ..............................................
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, 
šė A. V. Vilniuje. Gražus apsakymas iš Lietu
vos sodiečiu gyvenimo; apie gužynes ir tt. Pusi. 
27. Kaina ...................................................................

I 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- 
kevicz. Lietuviškai išguldė Jonas B. Smelsteris. 
Tomas I ir II. Mahanoy City, Pa. 1902. Yra tai 
puikus aprašymas iš laikų kariones lietuvių su 
kryžiokais laikuose D. L. K. Vytauto ir kara
liaus Jagailo. Knyga šioji turėtų rastis kiekvie
noje lietuviškoje grįčioje. Pusi. 495. Kai
na ...............................................................................
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 zokoną. Joje yra ir tos kovos pa
veikslas. Puslapių 1034. Kaina ...........................
Kraujo Sėja. Apysaka iš laikų karės 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 viską matai savo a- 
kimis besiskaitydamas ją. Kraujo sėja yra 
viena iš naudingiausių skaitymui knygų. She
nandoah, Pa. 1906-1907. Pirmas tomas Pušį. 
289. Kaina ...............................................................
Antras tomas Pusi. 246. Kaina .............................
Kapitonas 
Bergarac. Verte įš Prancūzų kalbos kun. Dr. M. 
Juodišius. 
bai užimanti ir juokinga apysaka, 
ta i tris tomus. Visi trįs tomai vienoje knygoje 
404 puslapių didelio formato kaštuoja tiktai 1.15c 
Klaida. Originališka apysaka iš lietuvių gyve
nimo “Laisves metų”, parašyta Lazdynų Pelė
dos. Yra viena iš geriausių apysakų. Vilniuje, 

1910, Pusi. 520 
Krikščionis ir

5c

30c

25c

20c.

35c

5’

10c

10c.

$2.00

$2.00

$1.00
$1.00

Velnias. Prietikiai Cirano De

Mahanoy City, Pa. 1908. Yra tai la- 
padalin-

$1.00

122
15c

10c

145

147

148

149

150

151

152

156

158

159

160

162

163

164

165

gražių, juokingų, išmintingi; ir žingeidžių pasa
kų. Chicago, Ill. 1903, Pusi. 280 ...........................  $1.25
Drūtai apdaryta ...............................  $1.5'-
Lietuviškos Pasakos Įvairios. Surinko 
Dr J. Basanavičius. Dalis II. Čia telpa 205 la
bai gražių ir juokingų pasakų, bovijančių kiek
vieną skaitytoją ir klausytoją ir labai naudin
gos. Chicago, Ill. 1903, Pusi. 330 .......................  $1 JI
Drūtai apdaryta ......................................................  $150
Lietuviškos Pasakos įvairios Surinko 
Dr. J. Basanavičius. DalisIII. Čia telpa 202 dar 
gražesnės ir juokingesnčs pasakos. Chicago, Ill.
1904, Pusi. 333............................................................ $1.25
Drūtai apdaryta ................-..................................... $1.50
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
žių neišsemiamą pasakų turtą ...............................  $1.25
Drūtuose apdaruose ................................................. $1.50

Apysaka iš pir- 
Vertė Vytautas. Til-

166

167

169

170

171

172

173

177

178

50c
75c

10c

5c

10c

15c

15c

20c

197 Pelkės. Apysaka iš lietuvių darbininkų gyve
nimo Liėfjiįiųk kalbon išvertė Kazys Puida. 
Vilnius., lįgg. JįsL ,468.'.................... $1.20
Pasaka apie kantrią Aleną dukterį 
t arkų ciesofiamJG Antonijaus, kuri per 22 metus 
vaikščiodama' pi? 1 svietą, daugybę bėdų ir vargų 
iškentėjo. Antra feida. Iš lenkiško vertė A. OI- 
ševskis. Chicago/ Ill. 1902, pusi. 66 .. 
Paludieniai: V. Orkai!. Vaizdelis
menėlio 

garas, 
pusi. 16 
Pasaka 
prie sulyginamosios mythologijos.
Lafargue, spagai vokišką vertimą lietuviškai su
taisė P. ..Miškinis. Chicago, Ill. 1908, pusi. 
31 ............................................................................
Patarlės ir dainos. Surašė nuo žmonių M. 
D. Silvestraitis. Tilžėje 1899, pusi. 30................

4'8

199

200

201

1100

a 
b
c 
d
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a 
b 
c 
d 
e

1104

a

V. Orkaii. Vaizdelis iš pie- 
gyvenimo. Lietuviškai išguldė V. Sta- 
Antra 'laida. Shenandoah, Pa. 1906,

apie Adomą ir Jievą Priedas
Paraše Paul

MALDAKNYGĖS

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 

Jaunuomenei.
Knygelės miera 2%x3% col. Pusi. 140, storis % col 

Mažiausia gražiausia ir smagiausia maldaknygė neštis baž 
ayčion. Mišios, mišparai ir suplikacijos yra dviejose kalto 
-e: lietuviškai ir lotyniškai. Turi visas reikalingas malda 
ir kalendorių, teip kaip didelė knyga. Balta, plona, 
popiera. Čia yra jų paveikslai ir kainos:

10c

10c

šaltinis arba Aukso Altorius, Dangiškų Skarbų. 
Naujausia spaudimas pagal tikra dešimta ir šeš
tą spaudimus.
Prastais apdarais paauksintais kraštais be kabės. $1.0G 
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; ....................... ..
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......................................................... 75c

Prastais apdarais paauksuota......................................... $1.00
1105 Kantiškos arba Giesmių Knygos.. Surinktos ir 

perveizėtos per M. Voločiauską žemaičių Vyskupą, 
Vilniuje 1906 metuose.
Prastais apdarais.........................................................
Drūtas apdaras paauksuotos.....................................
šagrino apdarais paauksuotos................................
Mažas Naujas Aukso Altorius, didei naudinga 

maldų knygelė, pavesta visos Lietuvos Katalikų 
Jaunuomeniai, pagerinta ir per naują devintą 
kartą atspausta su dadėjimu visų rožančių.

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

$1.25
$2.00
$2.50

. 75c 
$1.00 
$1.00 
$2.00

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

dru- 
išro-

gera

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

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

Kad atituštinti vietą maldakny
gėms, kurių norime ištisą eilę įdėti 
j savo knygų krautuvę, priversti esa
me 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 didžiausią 
dovaną ir kada tik per jas pažiūrės, 
visada atmins jot prisiuntėją.

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa aiba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozčlio, abrozėlis pavirsta i 
naturališką paveikslą, kuriamo matai 
'ielas grupas žmonių, trlobų, visą mies- 
Bvą, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats tojo 
vietoje būtumei ir viską 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 stereoskopiškus paveikslus, 
kaip matote žemiau surašytus.

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

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

Štai ką 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. 
ną.

Kristus
Judošius

Kristų i -
Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.
šventa V eromka apsiuosto 
Kristui.

Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.
Kareiviai ir šv. Peras prie kalno 
Golgotos.
Kristus paveda savo motiną Jonui. 
Skaito Kristui myrio dekretą ant 
kalno Golgotos.

14. žydai ruošiasi kalti Kristų prie 
kryžiaus.
Kristaus kūną ima nuo kryžiaus. 
Kristus keliasi iš grabo.
Kristus žengia j dangų. 
Regykla šiandieninio Betlejaus. 
Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku
rioje Kristus gimė.
Bažnyčia apreiškimo šv. P. Ma
rijos.

22. Bažnyčia budavota ant grabo šv. 
P. Marijos.

23. 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 paveik- 

.................. “ ------ už

1139 Juodos prancūziš
kos lygios skurelės, min
kštai iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti, auk
siniai parašai ant nuga
ros ir šono, raudonai ap
sčiai auksinti lapų kraš
tai, rundini kampai. 90c

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

. 50c
. 75c
$1.00

a 
b 
e 
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1.

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 kalbą. 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 gabbalč- 
liai. Tilžėje 1907, Pusi. 32 .......................................
Laikrodininko Atminimai. Pasak Erk- 
man-šatrijaną 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.........
Matu’G 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 Franeuzų su Arabais Afrikoje. Pagal
F. Hoffmaną parašė P. B. Chicago, Ill. 1908, 
pusi. 131 .....................................................................
Ta pati apdaryta..........................................................
Maksim Gorkij.Pasakojimai iš Rusų kalbos 
vertė A. L—is. Turinys: Giesmė apie sakalą, Ne
naudėlis, Makaras čudra, Rudenyj, Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, Ill. 1906, pusi. 103 ..........
Mythai. Pasakos ir legendos žemaičių. Surin
ko Dr. Ed. Veckenstadt, 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 Kmitas. 
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 supratimą meilės. Parašė I. A. 
Chodov, vertė iš rušisko J. Stropus. So. Boston, 
Mass. 1911, pusi. 51 ........-........................... .............

i Mokslinčius Tvardauckas. Apysaka iš 
žmonių padavimų. Parašė J. J. Kraševskis, ver
tė į lietuvišką F. M. Plymouth, Pa. 1908. Pusi. 
174 .....,...................................................................
Miškas vis smarkiau s degė. Piešinys 
Skitaleco. Vertimas iš rusų kalbbos. Brook
lyn, N. Y. 1911, pusi. 32 ......................................
Mobilizacijos 
venlmo. Parašė žemaitė. Perspauzdinta iš "Ūki
ninko”. Tilžėje 1905, pusi 15 ...............................
Meilės linksmybė. ”Da niekad ant svieto 
tokios nebuvo!” Išdavė J. A. Faraonas. Tilžėje 
1907, pusi. 32 .............................................................
Mūsiškiai užsienyje. Juokingas aprašymas 
kelionės į Paryžių ir atgal. Mikalojaus ir Glapi- 
ros Ivanovų.Parašė N. A. Leikin. Lietuvių kal
bon verte Magnus Parvalkietis. Chicago, Ill. 
1909, pusi. 216 ........................................................
Milukijada arba nepaprasti dzūko viršžmo- 
giški nuopelnai ir juodesnis už pragarą tiems 
nuopelnams pavydas. Chicago, Ill. Pusi. 37__ ..05c.
Magdalės Marija. 
Chicago, Ill. Pusi. 75 
Nuskendimas laivo 
ir aprašymas. Surinko M. Paltanavičia. 
Boston, Mass. 1912 Pusi. 17...................
Našlaite. Ne pasaka. Labai užimanti apysakėlė 
iš dabartinių lietuvių gyvenimo. Parašė Lazdy
nų Pelėda. Tilžžėje 1902, pusi. 62...........................
Namelis ant Volgos. Apysaka, paraše S. Step- 
niak, versta iš rusų kalbos. Chicago, Ill. 1909, 
Pusi 72..................................................................

Nebepirmas. Paveikslėlis iš mokslaeivių gyveni
mo. Parašė B. Tilžėje. 1902 Pusi. 23..................
Nakvynė. Pasaka apie vieną mažesniųjų gyve
nimo vargų, paprastai vadinamą beda. Parašė 
R. L. Stevenson. Iš anglų kalbos vertė L. Juras, 
Chicago, Ill. 1911, Pusi. 38.................................
“Nie gadaj” arba baisus sapnas Parašė ž. 
Tilžėje 1902 Pusi. 18................................................
Našlaičiai. Paveikslėlis iš 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 gražias 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. Ol- 
ševskis. Antra laida pataisyta. Chicago, III. 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 tikėjimą 
čiai jį išvarė.) Plymouth, Pa. 1901, pusi. 32

pasekmės. Vaizdelis iš gy-

Labai gražus skaitymas.

1 ‘ Titaniko ’ ’. Paveikslai
So.

50c

25c
50c

25c

50c

10c.

30c

20c

50c

15c

Sc

10c

50c

15c.

10c

15c

2.

3.

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

1110 Šagrino minkštais 
apdarais, su kabe.,- 75c

1127 Prastais apdarais 
gražiai paauksuota. 40c

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

1113 
lėliais, 
gražia

1120 Prastai drūtais 
apdarais, be apkalimo 
Prekė .................... 50c

1114 Prancūziškos sku
relės su gražiais paau
ksinimais ir su kryžiais 
ant šonų.............. $1.75

1111 Prancūziškos sku 
relės, 
sų už

gražiausia iš Vi
tą prekė.. $1.00

1121 Prastais, drūtais 
apdarais, auksintais kra
štais, apkaustytoms 
briaunoms pasidabruoto
mis blėtelėmis, su kabu
te .....................  60c

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

4.

5.
6.

7.

8.

9.

ant svodbos, Kanoj Gali- 
Permaino vandenį į vy-

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda 

žydams.
kryžių

veidą

1140 Baltos skurelės lė
ti drūti apdarai, gražus 
išspausti išmarginimai, 
auksuoti lapų kraštai 45c

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

11.

12.
13.

jo ne- 

nukry-

VAINIKĖLIS.
Katalikiška maldų knygelė pateikta Katalikiškai Jau

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

1128 Prancūziškos sku
relės, minkštais apda
rais...........................  60c

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

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

1131 Puikiai išgro- 
'V žinta, su auksuotis 

kryžiais, taip-gi vi
duryje yra auksinis 

kryžils...... $1.60

HcnirwMrnv
nu.....nuimi
hltiaui'fitiiilitii
11111111111111 i 111111

1129 Morokko gražiais
-nąs 'BįSJĮUJUI ‘STBJUpdB 
relė, paauksuotais kraš
tais...............................50c

16.
17.
18.
19.
20.

21.

24.

25.

lėlių bakselyje. Kaina $1.50 
bakselį.

šitoje serijoje yra 4 sykius tiek 
veikalėlių ką pirmutinėse serijose, 
štai ką juose galite pamatyti:

Besiartinanti audra ant ežero Erie.
New Yorke ta vorų krovimas į di
delį oceaninį laivą.
New York. ............................
Garden).
Boston. "
Atlantic
maryj.
Niagara.
tys nuo ožinės salos. (Horse Shoo 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.
Kaskauos ir poaynne svetainė. L.
P. Parodos 1904 m.
Moki indijonas namieje.
Moki indijonų. gyvenimas.
Sioux indijonų vadas, Ho-No-
Fraid.
Vartininkai (The Sentinels) 3.043 
pėdų augščia. Yosemite, Cal.
Motina girių, 68 pėdas apėmio, 
Yosemite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Oxford, An
glijoj.
Airija. Killarney, pilis Ross.
Inėjimas į Muckross Klioštorių, 
Airijoj.
šiaurinis miestas, Gibraltar.
Berlynas. Bondler lovis ir Ka
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.
\ oKlelija. Laivas apleidžiautis Ko- 
bleucą. int Rheino upės.
Švedija. Stock holtnas nuo vandeni 
pusės
Stockholmas. Karališkas palocius.
Švedija. Ant kelio į Odde.

pa-

26.
27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.

38.

Pilies daržas (Casttie

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

Patkavinis vandenskri- 
ožiuos salos. (Horse Shoo

179.24 39.
20e10c

180125
5c.

10c 181
126

-4.
10c.25c

15.127 182
5c. 16.10c 183

50c.128
10c 184

129

25c.
130

25c

20c
134 57.

58.10c
135

59.
Ville-60.

25c136 Ville-61.
Monti62.50c137

195 63.
30c 15c

64.196133

J. M. TANANEVICZIA20e.
143

3249-53 S. Morgan St Chicago, III10c

131
132

50e.
75c.

42.
43.. 50c

. 75cAišbe 
pertaisy-

nori
Raš-

$3.00
1126 Baltos celuloidos 

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

pelnas.
Pagal A. Swiętochoskį. 

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

40.
41.

Iš prietikių

Raudonas Gvazdikas.
Dvi apysakos. Verte Pranas Siūlelis. Shenan
doah, Pa., 1909, Pusi. 52 ........................................
Koks tas paukštis “kun.” V. Dembskis? Tilžė
je, pusi. 34...................................................................
Kas priešinsi Akyva apysakėle iš lietuvių gy
venimo. Parašė Lazdynų Pelėda. Tilžėje 1900, 
Pusi. 32 ..................................................................... ;
Kaip Motiejus po peklą keliavo ir Vy
nas. Dvi apysakos. Iš lenkiško vertė Pr. 
Siūlelis. Shenandoah, Pa. 1908, Pusi. 23 
Kas teisybė tai ne melas. Parašė 
’’Aušros“ išleidimas. Septynios naujai 
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. 
Verte S. O. Tilžėje 1894, Pusi. 40 .......................
Kelione į Europą. (Su dviems paveikslė
liais iš visasvietinės parodos Paryžiuje 1900 m. 
Lietuvių skyriaus). Kun. J. Žilinsko. Shenan
doah, Pa. 1902, Pusi 52 ..........................................
Kares laukuose. (kareivio atsitikimai), 
Paraše Vsevolod Garšin. Vertė A. L-Iis. Labai u- 
žimanti apysaka iš laikų karės maskolių su tur
kais. Chicago, Ill. 1906, Pusi. 81. Kaina........
Katorgon. Labai gražus skaitymas. Chicago.......
Katoržnykas. Puikus aprašymas apie katorgą. 
Spauda ’ ’Kataliko11 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............
Keturios Istorijos. Ant prapulties be kranto; 
Mistras ir Krepešius; Kampelis duonos; Iš ko di
deli ponai. Mahanoy City, Pa. Pusi. 105..............
Keturios Istorijos: Sugertuves trauKynije; Žibin
te Bažnytaitčje; Aliute duktė kunigaikščio Ker
niaus; Bokštas ant salos Dago. Mahanoy City, 
Pa. 1902. Pusi. 64....................................................
Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko 
J. Basanavičius. Dalis I. Čia telpa 141 labai

1122 Morokko skuros 
minkštais apdarais, ap
valiais kraštais, paau
ksinta, parašai ir auksin
ta kvietka ant vieno šo
no..............................$1.00

1142 Aniolas Sargas. Maldaknyge su bažnyčios aprobatu. 
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

15c 185

190

20c 191

10c

15c.
192

20c.
193

20c.

20c.
194

Galerija paveikslėlių iš mas- 
gyve'nimo 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

1124 Apdėta baltais 
sloniaus kaulais ir celu- 
loida, 3 sidabrininai me- 
dalikėliai kabo ant len
ciūgėlių, aksomo nugara, 
apkaustytos briaunos Si
dabruotomis Metėlėmis, 
su kabe, auksintu kraš
tai $1.00

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

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 išguldinčjimas šv- 
evangelijų visų keturių 
evangelistų. " Apaštalų 
tai, pusi. 494 lotyniško- 
darbai ir Apaštalų raš- 
mis litaromis.......... $2.0(

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

47.
48.
49. Švedija. Lejono pilis, Geteborge.
50. Šveicarija. Mount Blance žiūrint 

nuo Chamonix.
51. Thun, Šveicarijoj.
52. žuvinis kiemas, Alhambra, Grana

da, Ispanijoj.
53. Katedra Notre Dama, faskada. Pa

ryžiuj, Franci joj.
54. Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran- 

cijoj.
55. Palociai tautų ant upės Seinaoi 

Paryžiaus Paroda, 1900 m.
56. Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 

Francijoj.
Dės Šhamps Elyeeee. Paryžiuje.- t 
Francijoj.
Didžiosios operas palocius, Pary
žiuje, Francijoj.
Tvirtynč šv. Jono ir Katedra, Mar
seilles, Francijoj.
Laivų užplauka ir ežeras, 
franee, Franeijoj.
Carniche kelias ir ežerėlis
farnehe. Francijoj.
Pajūrinis kraštus Casino, 
Carlo.
Vatikano daržas ir šv. Petro ka 
tedra, Ryme, Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. ret 
ro katedros.

JONAS M. TANANEVICE
3249-53 S. Morgan St 

Chicago, HL
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Draugysčių Reikalai,

PAIEŠKOJIMAI.
par

šu

KONCERTINOS
2200.

šių
1732

PASINAUDOKITE Iš GEROS 
PROGOS!

PARDAVIMUI DUONKEPYKLA
Biznis geras, išdirbtas, tarpe lietu

vių lenkų ir kitataučių. Atsišaukite 
adresu:

J. M,, 
2212 — 137th St., Indiana Harbor, Ind. 

(44—4,6)

Vienas pirmai
Atsi-

REIKALINGI 2 DUONKEPIAI.
Turi

rankai, 
šaukite

Reikalinga 10 mergaičių prie 
davimo. Geras darbas ir atsakantis 
užmoketsis. Atsišaukite: Klein Bros, 
Halsted 20 st. & Canalport avė.

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

Ant išrandavojimo fliatas su 5 kam
bariais pagal modernišką pabudavoji- 
mą. Atsišaukite į Jono M. Tanane
vičio Banką.

flDMJ L STRACIJA LIET. TEATRAI.. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA 8V, 

MARTINO.
Petr. Andrejauckas, Pirm., .— 

, 918 — 33rd St.
! j Stan. Stonevicze, Vice-prez., ;
VIį 3206 Auburn Ave.

Ant. Kasparas, Prot. Raštin., 
•i 3416 Auburn Ave.

Dom. . Kadzekski, Fin. Raštų 
1900 W. 17th St.

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

REŽISIERIUS TEATRŲ, ■ 
Martinas Z. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

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

4527 Marshfield Ave.
* Mot. Randis Pagelbininkas, 

4521 8. 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 Stauton St. , '

K. Kučinskas, Fin. Rast., 
141 Park Ave.

P. Aceviče, Raštin. Prot.
58 Sheridan St.

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

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

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery St.

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIC.

J. V. ZachareviCe, Prez., 
917 — 3 3rd St.

Martinas Kadzievskis, Sekr., 
3244 S- Morgan St.

J. M. Tananeviče, Kasierius, 
3244 So. Morgan St.

Kun. M. Kraučuuas, Kapclonas, 
32nd Pl. and Auburn Avi.

ADMINISTRACIJA DR-STĖ3 BV. 
JUOZAPO ' AIM. SM. 

Juazapas ."alandauckas, Prez., 
3234 Illinois Ct.

Ant. Petrukas, Vice-Prozidentac, 
4341 S. Hermitage Av.

Juozapas Palekas, Prct. Rašt. 
4520 S. Marshfield Av.

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

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

ADMINT.jTRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WILKES-BARRE, PA.
Adomas Oikanauskas, Pimsėdis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St.
Juozas Adominas, Prot. Sekr, 

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

78 Lee Park Ave. 
Frank Zatautis, Kasierius, 
R. F. D. No. 1 Box 171.

‘KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsėdis, ' 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin, 

238 Slocum St.

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 
1251 Ilinois Court, kampas 33čios 
gatvės.

Akcijos kaina 25e. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą ak
cijų. Akcijos užsibaigia už 6įį metų 
ir kiekviena akcija atneša $100.00

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

ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia 
iš visų lietuviškų Spulkų Chicagoje.

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

Skoliname pinigus ant lengvų išly
gų del pirkimo arba statymo namų, 
ant pirmo mergišiaus (Mortgage) 
peržiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
Ben. Butkus, Prezidentas, 

843 W. 33rd tie.
J. P. Eweldas, Sekretorius, 

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

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

TĖMYKIT LIETUVIAIl 
TAUPYKITE PINIGUSI

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

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

Akeijoi kaina 25e., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų ,ir mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, galima 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6*4 metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lyga del pirkimo arba budavojimo Na
rių ant y’roo morgičiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

Mykolas J. Tananevicze, Kasier. 
670 W. 18 St.

yra

2200.

11
Taigi gerbiami Chieagos ir apielin- 

kių lietuviai nepraleiskite šio bran
gaus vakaro ant tuščių žabovų, bet 
atsilankykite kuoskaitlingiausiai.

Po perstatymui “Birutės” choras 
padainuos naujausias dainas; po dai
nų prasidės balius su taut, šokiais. Le- 
kiojanti krasa su dovanomis. Spal
vuotas sniegas vardan “Birutės”. 
Kviečia, KOMITETAS.

Parsiduoda geras,, restaurantas geroj 
vietoj, biznis išdirbtas. Vieta ran
dasi apgyventa ^arp Jjetuvių ir kitų 
tautų. Priežastis .pardųvimo ,kad sa
vininkas turi du bizniu., Atsišaukite: 
Antanas Būdžius,, 1450 S, Halsted St.

(46—49,)/

LASH’S
Bitters

Ar mokate Anglišką kalbą?

ADMINISTRACIJA DP-STĖS 
MATEUŠO APAŠTALO.

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

Antanas Mazelauskis, Pagebininkas,
3244 S. Morgan St.

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

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

Kazimieras P. Birus, Išdininkas, 
918 — 33rd Street.

Ignacas Brazauskis, Knygius,
3220 Hiinois Court.

ŠV.

BV. MYKOLO DHHTBS WILKES- 
. BARRE. PA. ADMINI8XEA0UA.

Silvestras ariiecKas, Prezidentas, 
462 E. South St.

Antanas Šeškevičius, Viceprezidentas, 
501 New Grant St.

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

Sfizim. Deltuva, Finansų Sekr. 1-mas, 
96 Logan 8t.

if *as Liaukus, Finansų Sekr. 2-na, 
425 S. Grant 8».

■ Juozas šnipas, Efasierini,
388 New Gro.e St

NARIU DOMAI!
Lietuviška Teatrališka Draugija šv. 

Martino, turės savo mėnesinį susirin
kimą, nedelioj, 17 d’, lapkričio (No
vember), 1912 m., l.mą valandą po 
pietų, Šv. Jurgio K. parapijos mo
kyklos svetainėje ant kampo 32 place 
ir Auburn avė. Svet. No. 16. Kiek
vienas narys privalo pribūti ant šio 
susirinkimo, nes bus labai daug svar
bių reikalų ant apsvarstymo.

Pasarga: Taipgi kiekvienas narys 
privalo užsimokėti visus savo užvilk
tus mokesčius, o ypač posmertines, nes 
nuo Naujų Metų bus užvesta nauja 
Finansų knyga, todėl gerbiamieji na
riai meldžiame užsimokėti visus mo
kesčius iki Naujų Metų. Su pagarba, 

A. J. Kasparas, Prot. Rašt.,
416 Auburn Ave.,

Dom. Kadzievskis, Fin. Rašt., 
3249 So. Morgan St.

NEPASISEKĖ MARYTEI!

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTES 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARBE, PA. 
J. Laukus, Prezidentas, 

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

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

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

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

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

New Grova St

Susivienijimas Broliu Lietuvių Tau- 
tiškaPašelpinė Dr-ja, praneša, kad bus, 
galima įstoti į minėtą dr-ją be jokio 
įstojimo. Pašelpos ligoje draugija 
moka $5.50 į savaitę. Posmertines 
išmoka $50.00 iš išdo ir po $1.00 nuo 
nario Mėnesiniai susirinkimai atsi
buna kas antra nedėldienį. Sekantis 
susirinkimas atsibus 8 dieną lapkričio 

metų, A. Valančiaus svetainėje 
S. Union st., Chicago, Illinois. 

(45—50)

Parsiduoda labai pigiai šildomas pe
čius (beveik naujas,; hgs tik vartotas 
4 mėnesius), kaštavo- $48.00, parduo
siu už $25.00, man dabar jo neberei
kia, nes persikrausčiau į “štimu” ap
šildomą stubą. Pečius yra labai pui
kus ir geras, tinka į štorą 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.

Yra grynai daržo
vinis sutaisymas, 
kuris yra absoliu
tiškai gei Įaustas 
nuo visų ligų, pa
einančių nuo ne
sveikam padėjime 
esančių INKSTU 
IR KEPENŲ.

Ant pardavimo
Visose Lietuviu Karczetncsi

būti patyrę, 
antras antrai rankai.
pas,

J. Mesevič,
2212 — 137th St., Indiana Harbor, Ind.

- (44—46)

Paieškau gero bučerio, katras nu
simano atlikti tą darbą, tegul atsišau
kia 
st., 
ra.

tuojaus po No. 12022 So Halsted 
West Pullman, UI. Mokestis ge- 

Gyvenimas ant vietos (45—47)

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS
Labai pigiai parsiduoda geras mū

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

Lyon & Healy Majestic Koncertinos ir 
Italiszki Armonikai yra pinnybe szios dide
les instaigos. Tarpo jnvairios daugybes 
madų mos taipgi užlaikomo “Mellotono”, 
“Special" ir “Concert”. Szitic instrumen
tai yra geriausi savo ruszies aut marketo ir 
pilnai gvarantiioti per LyonHealy. Vio; 
nos, dviejų arba trijų derdiniu instrumentai 
paprasti arba iszdailinti visi parduodami 
ant lengvoisziriokejimo. Kaina $15.00 iki 
$150.00. Mes imame jus sena Koncertina 
mainoms kaipo dali pirmo inmokėjimo. I; 
dant patarnaut tiems kurio negali pribūti 
dienos laike, mes turimo specialiszka repre
zentantą kuris atsilankys pas jus vakarais 
su samteliais. Siuskit atvirute in musu 
koncertinos departamenta o aplaižysite pui
ku koncertinų ir armonikų katalioga (iliu
struota spalvose).

Wabash Ave. & Adams St.
Paieškau savo vyro, Franciškaus 

Kiedis; 39 metų, vidutinio ūgio, gels
vais plaukais, praplikusia galva, lipš
nios kalbos. Jau 9 mėnesiai kaip' 
mane apleido, palikdamas 
mažais vaikučiais. Meldžiu 
pačiam, arba kas žinantis 
žinią apie jį, kur jis yra.

Juzefą Kiedienė) 
2089 Canalport Av., Chicago,' Ill.

(44—16)

su dviem 
atsišaukti 
gal duos

avimui.

Paieškau savo pusbrolio Antano 
Stonio, jis yra ženotas, paeina iš Kau
no gub., Raseinių pav. Pirm straiko 
gyveno Farmington, Ill., 
žiavo E. St. Louis, 
nau kur jis yra. 
kalą, 
duoti

Box

Jis pats ar 
žinią ant šio

Augustas
307,

potam išva- 
111. Dabar neži- 
Turiu svarbu rei- 
kas kitas malonės 
adreso:
Stosis, / ■ . .

Jolmston City, - III,

Aš Petras Merliunas paieškau dvie
jų draugų: Jono Bartasevičio, jis pir
ma gyveno Worcester, Mass, ir Petra 
Arnocevičio, gyvenusio sykiu, o dabar 
Petras Arnosevičia išvažiavo, 
du paeina iš Kauno gub.,
pav., Skaudvilės vol., Košių 
4 metai 
Meldžiu 
reikalą.

kaip neturiu jokios 
atsišaukti, nes turiu

Abu- 
Raseinių 

sodžio. 
žinios, 
svarbu

Merliunas P.,
877 Cambridge St., Cambridge, Mass.

Parsiduoda pigiai farma su budin- 
kais 40 akerių 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. _ ------------------------

Du storai išran
Išrandavimui <įu storai su . . . - i-s .penkiais pragyvenimais, po 

numeriu 3200-3202-4 South 
Ashland avė. > ’ Gera proga 
lietuviui kampiniame store 
pradėti karčiam^ o antrame 
store gera vieta uždėti bu- 

i Atsišau- 
nanevičio

černę ir groserm
kite į: J. M.;'
Banką: 3253 So, Morgan st.

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

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

* * * * * * * * * *

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. nedel. 8 iki 10 ryte

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

q Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 
pataisymu: Vienatis Savo Rūšies LietuviškaLAngliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietnviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. <J Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS dėl išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius, fl Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmojo vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. _<J Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. <J Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pagalios tal
pinąs: trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jnjtinių Amerikos^Valstybių Piliečiais. <J Kiekvienas lietuvis atvy
kęs | šitą salį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prio 
knygos yra labai naudingas dėlei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

/Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

$1.25
$1.50

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

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

Kiekvienas žmogus privalo
===žinoti kaip užlaikyti savo sveikatą

Sutaisė Dr. A. L. Grntčunas.

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 leSuoja tik $2.00 su prlsiuntlmu.
Visos lietuvių laikraščių redakcijos, kunigai ir daktarai sako, 

jogei Sveikata verta aukso tiek, kiek pati sveria.
Pinigus siųsdami adresuokite:

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

Labai linksma knyga

HUMORAS IR SATYRA*
$
*
* 
*
* 
*
*

#*X«***********************

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

DR. O. C. HEINE
DENTISTAS

Kamp. 31mos jr Halsted gatvių 
Ofisas viršuj Aptiekos 

15 metų vienoje apygardoje.

S

gydysiu Jus E J NUO PASLAP- O 0. TINGU LIGŲ.

kurioje aprašoma senovės ir šios gadynės juokai, juo* 
kingi prietikiai, meiliški atsitikimai, linksmos patarlės 
ir tt.

Toj knygoj atrasi daugiau juokų nei dešimtyje 
humoristiškų laikraščių per 10 metų; daugiau užganė- 
dinimo, nei išgėrus bosą alaus; daugiau gerų patarimų 
ir pasargų, nei visose virtuvių knygrisb ir 11. 4

Jei nori turėti linksmą būdą, tai nelauk nei die
nos, nei valandos nei minutos, bet tuojaus atsiųsk 
“Kataliko” redakcijon tik 50 centų idant tau toji 
knyga butų išsiųsta ir tai greitai.

Kaip tik gausi tą knygą, gali su ana išsitiesti kui 
medžių pavėsyj, o iš skaitymo turėsi daugiau linksmy
bės nei iš poros šimtų centų, daugiau atsivėdinimo, nei 
iš pilnų statinių “aiskrimo”, daugiau pajaudinimo, nei 
iš draugijos 25 merginų!

Gal netiki ? Gali apie tai persitikrinti dykai. Jei 
nebotum šita knyga užganėdintas, gali ją sugrąžinti ir 
už tuos 50 centų išsirinkti kitokių knygų.

Kas uri kišeniuje 50 centų, tegul 
neliųsta, bet tuojau perka C

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus šiųzdainas adresuok taip:

Specialistas kuris 
iszgydo ko kiti negali.

IŠRAN DAVIMUI STORAS
po numeriu 828 W. 31-st St., ant 31 
gat, tarp Halsted ir Auburn Av. La-' 
bai puiki vieta kokiam lietuviui užsi
dėti Bučcrnę, Milk Store, arba Be- 
kernę, nes tokių biznių aplink per 3 
blokus nėra Lietuviai ir lenkai ap
link gyvena, apie 30 šeimynų. Jei 
kas atsitaikytų, tai savininkas pridė
tų pusę pinigų prie biznio. Meldžiu 
atsišaukti pas savinihją,

Morkus Bros.
3402 So. Halsted St., Chicago, Ill.

(44—46)

Paieškau Kostanto Petrausko, pa
eina iš Plukių, gyvena Amerikoje su
virs 12 metę, kas apie jį žinotų arba 
jis pats 
antrašo:

Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 
dysiu jus an 
visados. A 
^varant uoju 

kiekvien am u 
panedi nima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
fisa. Asz isz 
gydysiu jus uz 
pigiau i r 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- 
ogzaminavojimas dykai, ar gydysiesi ar 
ne. Asz pritaikysiu mano maža užmo
kėsiu, pagal jusu iszgaleįima. Netruk
dyki bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu lietuvlszkai.
Western Medical Institute

1827 Blue Island Ave., 2 Inb. virszuj Ban
kos, prie 18tos gatves, Chicago, Ill.

DR. RENFER, Specialistas.
Vai. 8 r. iki 8:30 v, nedel. 8r. ikil2dien

Mergaičių ir Bernaičių Draugija 
“Aniolų Sargų”, stato scenoje dvie
jų veiksmių komediją: “NEPASISE
KĖ MARYTEI”, 17 dieną lapkričio 
(nov.) šių metų J. Gavrilavičio sve
tainėje 2201-5 W. 22nd place ir 
Oakley avė. Pradžia 6 vai. vakare. 
Inžanga 35c., 25c., 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 nuveiktu 
Programas to vakaro bus paįvairintas 
dainomis, deklemacijomis, prakalbomis 
ir tt.

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

(45—46) KOMITETAS.

malonėkite pranešti ant šio

670 W.
V. Baranauskas,

18 st., Chicago, III.

Paieškau savo draugo Povilo Pet
kaus, Kauno gub., Telšių pav., Sodos 
vol., Dagių kaimo; gyveno Kensing- 
tone, girdėjau dabar ant Bridgeporto. 
Jis past, ar kas jį žino, malonėkite 
duoti žinią šiuo adresu:

Peliksas Joneikis,
324 — 116 st., Kensington, Ill.

TĖMYKIT LIETUVIAI.
Užsiimu taisymais visokių muzika- 

liškų instrumentų ir turiu geriausius 
paliudijimus iš Petrapilės. Esu dirbęs 
pas Lyon & Ilealy ir kitose dirbtuvė- 

Atlieku dorbą atsakančiai ir pi- 
Taippat parduodu naujus mu- 

vi-

se.
giai.
zikališkus instrumentus. Meldžiu
sų tautiečių kreiptis pas mane:

J. STASULONIS,
3225 Sol Halsted St., Chicago,

JONAS M. TANANEVICZE
8244 So. Morgan Street Chicago, III

III.

IŠKILMINGAS METINIS BALIUS!

ar kas kitas meldžiu atsi-

Minn.502 So.

ANT PARDAVIMO.

to
17 lap- 
Jurgio 

ir Au- 
vakare.

iš Suvaikę gub., Mari- 
gmino Gudelių, kaimo 
metų kaip mane pali- 
iškeliavo į Angliję, o

už sumažintą, 
nupirko biznį 
Pasinaudokite 

S. Halsted st.

Jurgis Adašunas, 
14 Ave., Minneapolis,

So. 49 Avė., Cicero III.

Parsiduoda grosernė ir bučernė tarp 
lietuvių apgyventa. Priežastis parda
vimo naminiai dalykai. Parsiduos už 
$1800.00. Atsišaukite: 1809 Canal- 
port Avė. (46—48)

TĖMYKITE LIETUVIAI!

Ant
baro

STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago, 
216 W. Madison St.

balto

os daro

vaistu
šeimynų
var r toli

mu

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGUOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

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

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

Pine. Grigaliūnas, Finansų Raštinink.
1906 So. Union St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PL

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DED2. 
L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIŲ ANT TOWN OF LAKE.

J. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

. P. Ciapas, Pagelbininkas,
4436 So. Hermitage Avc.

B. J. Keperša, Nutarimų Raštin.
.- 4644 So. Paulina St.

K. A. Ciapas, Fin. Rašt.
4742 S. Hermitage Are.

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

’ K.Trakšelis, Gvardijos Jenerolas, 
' 1 1852 W. 45 St.

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

Paregtas Dr-jos M. Valančausko 
žem. vyskupo, nedelioj, lapkričio 17 
d., 1912 m., Freiheit Turner svetain., 
3417-21 So. Halsted st. Balius prasi
dės 5 vai. vakare. Tikietas 25c. po
rai

širdingai kviečiam visus savo na
rius su savo šeimynoms, o podraug ir 
visus lietuvius ir lietuvaites kuoskait
lingiausiai atsilankyti į šitą balių, ku
riame griež puikiausia lietuviška or
kestrą įvairius lietuviškus ir angliš
kus šokius, kur kiekvienas galės links
mai pasilinksminti. Su pagarba, 

KOMITETAS.

Paieškau savo vyro Vincento Sas- 
naueko ,paeina 
jampolės pav., 
Gyviškių. 10 
ko Lietuvoj ir
iš Anglijos išvažiavo ant laivo per 
darbininką ir nuo to laiko nežinau 
kur jis yra. Jis pats ar kas kitas 
atsišaukite ant adreso:

N. Sasnauskienė, 
Post Office, Rockford, Ill.

(46—47)

Paieškau savo brolio Stanislovo 
Adašuno, paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Ramigalos parap., Gri- 
niuniu sodžiaus. Pirmiau gyveno 
Waukegane, Ill., o dabar nežinau kur, 
Jis pats 
šaukti:

Tel. Lawndale 3670
W. POLCYN

MASSH CONTRACTOR
Darbą atlieka visose daly

se miesto. Taipgi pastatė 
J. M. Tananevičio Bankos 
namą. Darbą atlieka kogo- 
riausiai.

2613 20th St., 
igo, Illinois.

**

866 Milwaukee Ave.
kampas Center Ave.

Pasekmingai gydo vyru, mo 
teru ir vaiku ligas. Taipgi 
paslaptingas ir kraujo ligas.
Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais 

ir nuo 5 iki 9 vak.
.g. •£•»£••£••£••£« ų. ų *3* *1* *3* *$* *3* *3* *!•*$**!**£*»$**$•*£• »£*

Kas atsiųs 1)2.00, gaus tsj juokingą kn yg;ą ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas

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

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

3200 Illinois Ct. 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖ1* 
ŠV. JURGIO R. ir K. 

Kaz. Naugžemis, Pirmsėdis, 
3202 Auburn Ave. . 
Gurinskas, Pagelbininkas, 
3347 Auburn Ave.

Joe.
Ign. Mateliunas, Prot. Raštin, 
1424 So. 49 Avė., Cicero IH- 
3. 8. Palyanskas, Fin. Raštin., 

3325 S. Morgan St.
- Vine. Stankus, Išdininkač, 

2934 — 29 St.

“BIRUTĖS” VAKARAS.
Birutė stato scenoj trijų veiksmų 

komediją “AUKSO DIEVAIČIAI” su 
šokiais ir dainomis, nedelioj, 
kričio (Nov.), 1912 m., šv. 
parapijinėj svetainėj, 33-eios 
burn avė. Pradžia 7:30 vai.
Inžanga 25c. ir augščiau.

šitas perstatymas galima sakyti tik
rai užganėdins musų gerbiamą publi
ką — Nėra nieko gražesnio kaip ma
tyti gražų perstatymą. Perstatyme, 
kuriame pamatai žmonių praeitį, jų 
linksmybes ir nuliudimus, jų meilės 
svajones ir širdies įausmus.

PARSIDUODA RAKANDAI.
Parsiduoda rakandai 

kainą, nes savininkas 
drauge su rakandais, 
iš geros progos. 1606 
(ist floor).

iviams Jonas 
Kriaučių ša- 

.ve, Kingston,

Visiems žinom
Kučinskas, kuris 
pą po num., 238 SI 
Pa., užsidėjo didelį skaitlių lietuviškų 
knygų. Todėl reikale* pirkimo, knygų, 
meldžiame kreiptis ant Černiaus padė- 

anrašo: . if

Leveskio
Dienine ir Vakarine 
===== Mokinama:= ___
1. Pradinis ^Prirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amen plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą 

(del manančių grįžti Lietuvon).
1 ,, . . 1 ““Kalbos----- - , . =
Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 

(pagal norą ir Lenkiška).
Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 

arba per laišką šiuom antrašu:
A G. J. LEVESKIS,

Vedėjas Mokyklos
3106 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Teisingai padaryta degtine iš
nepaprastai puikaus mišinio

Mokykla.

geriausia
Žmones supran
tanti vertę geros
rugines degtinės
orderiuoia SOLO

Per daugeli metų sendinta
ąžuolo bačkose pirm

suteikimo publikai.
Prumniai švelnios

prie
SOLO degtinę

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Ave

Kingston, Pa.

Chime
Memorial Kells a Specialty.

MoShane 2*11 Foondr’

John Cochinsky
J LAWYER

Liotuvys Advokatas
69 W.Washington St., Room 1510 

CHICAGO
Atlieku visokius legališkus reikalus at

sakančiai, ypatingai susižeidimo ii kitus. 
Užsiimu vedimu visokių civiliškų ir kri- 
mioališkų bylų. Taipgi peržiūru abstrak
tus ir padirbu visokias popieras ir doku
mentus pardavimo ir pirkimo namų, lotų, 
biznių ir tt. Lietuviai, kurie turite kokį 
legališką reikalą, atsišaukite pas tautietį. 
0 Ofiso vai.: nuo 9 ryto iki 5 po pietų.

Gyvenimas:
2316 W. 23rd Pl., Chicago, Ill.

Gyvenimo vai.: nuo 7 iki 9 vakaro.

Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. ira
tai geriausias gėrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai.

Reikalauk 3-0-L
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Demokratai pavojuje.
Pavieto Cook politikoje 

po paskutiniu rinkimu pra- 
matoma naujas trukšmas. 
Bartzen, demokratas, regis, 
nenorės pasitraukti iš pa
vieto tarybos pirmininka
vimo vietos, nes tvirtina, 
kad naujai išrinktas pirmi
ninkas, A. A. McCormick, 
negalįs tos valdvietės už
imti, o tai todėl, kad nėra 
išgyvenęs penkerių metų 
Cook paviete.

McCormick tuo tarpu 
tvirtina, kad jis teismu ga
lės prirodyti, jogei galįs 
užimti tą vietą, kurion jį 
yra savo balsais paskyrę 
pavieto piliečiai. Be to, 
McCormick andai žingei- 
daujantiems pranešęs, kad 
jis užėmęs pavieto tarybos 
pirmininko vietą neimsiąs 
jokios algos, kuri metais 
išnešanti $7.000. Jis esąs 
turtingas žmogus ir tos al
gos visai nepaisąs.

Naujai išrinktas pirmi
ninkas McCormick prane
ša apie įvairias paviete bu
simas atmainas. Pirmiau
siai jis sau skiriamą algą 
sunaudosiąs bėdinųjų žmo
nių naudai, prašalįsiąs ne
reikalingus valdininkus ir 
įvesiąs reformas ten, kur 
jos neatbūtinai yra reika
lingos. Naują pavieto li- 
gonbutį padarysiąs tikrąją 
nelaimingųjų institucija, 
kurioje rasią prieglaudą vi
si bėdinieji be jokių poli
tinių pažvalgų.

McCormick už savo lai
mėjimą rinkimais yra dė
kingas daugiausiai svetim- 
žemiams, būtent visiems 
tiems, kurie nesenai yra at
keliavę iš Europos. Lie
tuviai gerai pamena, kaip 
McCormick vedė aštrią ko
vą prieš ateivijos suvaržy
mą. Dabar jis pasistengs, 
kad valdžia pastatytų imi
grantams namus Chicagoje. 
Tuose namuose ras prieg
laudą visi ateiviai, katrie 
tik atkeliauja į Chicago ir 
kurie šiais laikais tik bai
siai išnaudojami, apvagia
mi, nes nėra jiems tam tik
ros valdiškos prieglaudos.

McCormick sako, kad 
{jis, skirdamas naujus val
dininkus į pavieto vai d vie
tos, nepaisysiąs partijinių 
pažvalgų, bet jam apeisian
ti kandidatų kompetencija.

Reikia pripažinti, naujo 
pirmininko programas la
bai gražus, taigi verta vi
siems pavieto komisionie- 
riams (tarybininkams) jis 
paremti ir įvykdinti.

Paminklo pašventinimas.
Lapkričio 10 d. ant lietu

vių šv. Kazimiero kapinių 
buvo didi iškilmybė. Su
plaukė iš Chicagos į porą 
tūkstančių žmonių. Pa
švęsta paminklas ant a. a. 
K. Lažinsko ir Fr. Nagrec- 
kio kapo. Tuodu jaunu vy
ru 1910 metais, laike di
džiojo rubsiuvių straiko 
Chicagoj, be jokio reikalo 
nušovė kapitalistų agentai. 
Tie patįs agentai į visokios 
rūšies plėšikus ir piktada
rius pro pirštus žiuri, bet 
nekaltus žmones šaudo, 
persekioja. Draugai rub- 
siuviai labai gerai atmena 
tuodu vargdieniu, žuvusiu 
iš kapitalistų godumo, tatai 
jų atminčiai pasirūpino pa
statyti paminklą ir iškil
mingai pašvęsti. Iškilmėn 
susirinko visokių tautų 
rubsiuviai ir šiaipjau daug

pašalinių žmonių. Iškil
mės prasidėjo tuojaus pirm 
dvylikos. Akmens pamin
klą, dailiai aplinkui pa
puoštą medžių šakelėmis 
ir vėluvomis, pašventė 
gerb. dekanas kun. M. 
Kraučunas. Kasgi bus pa
klusnesnis kaip šisai nenu
ilstantis Viešpaties vynyne 
darbininkas. Jis anais 
metais už užmuštuosius at
laikė iškilmingas pamaldas, 
jis pašventė ir paminklą, 
katras per amžius liudis 
kapitalistų neprisisotini- 
mą. Pašventęs paminklą 
pasakė į susirinkusius 
trumpą pamokslą lietuviš
kai ir lenkiškai. Palytėjo 
darbininkų . klausimą, pri
mindamas visupirmu, kad 
darbininkų išganymas pri
derąs nuo jų pasilaikymo 
tikyboje. Vadinasi, tik su 
tikybos pagelba galima at
siekti taip vadinamas pa
žangumas. Kiek teko pa
tirti, susirinkusieji tais 
gerb. dekono pamokslais 
buvo labai pakakinti. Po 
pašventinimui ties pamink
lu pasakyti! prakalbos; an
gliškai kalbėjo p-nai Ro
senblum ir Sax, čekiškai p. 
Kostka, gi lietuviškai p. P. 
Galskis ir p. A. Bačiunas, 
rubsiuvių unijos 269 sky
riaus pirmininkas. P-nas 
Galskis susirinkusiems pa
pasakojo apie darbininkų 
organizacijas, kurias kapi
talistai įvairiais budais 
stengiasi griauti. P-nas 

i Bačiunas dėkojo susirinku
siems už atsilankymą ton 
iškilmėm Visą pašventini
mo tvarką vedė unijos dis- 
trikto tarybos sekretorius, 
p. Sax. Dar reikia pažy
mėti, kad tą puikų pamink
lą pastatė p. K. Lukošius, 
žinomas paminklų dirbėjas.

Ant paminklo parašas 
sekantis: “In memory. K. 
Lazinskas, mirė 2 d. gruo
džio 1910 m. Fr. Nagreckis, 
mirė 15 d. gruodžio 1910 m. 
Kurie likosi nušauti laike 
didžiojo Chicagos rubsiu
vių straiko. Šitas pamink
las pastatytas Susivieniji
mo Rubsiuvių Amerikoje, 
giminių, draugų ir lietuvių 
Draugijų”.

Amžina jiems atmintis! 
Rep.

Liet. Jaunimo Ratelio 
vakaras.

Šis Ratelis pereitoj ne- 
dėlioj šv. Jurgio K. para
pijos salėje turėjo paren
gęs teatrą. Lošė vieno 
veiksmo farsą “Tai politi
ka”, kuriam mintis pritai
kinta iš pereitų politikos 
dienų Chicagoje. Lošime 
dalyvavo 4 asmenįs. At
likta nei šio, nei to. Rei
kia tik pagirti už norą lie
tuvius palinksminti. Po 
lošimui p. Barčius pasakė 
monoliogą, o paskui prasi
dėjo šokiai.

Svarbu pažymėti, kad 
publikos labai mažai buvo.

‘ ‘ Birutės ’ ’ vakaras.
Lapkričio 17 d., nedėlios 

vakare, šv. Jurgio K. pa
rapijos salėje “Birutė” sta-
to scenoje trijų veiksmų 
komediją “Aukso dievai
čiai” su šokiais ir daino
mis. Po lošimui “Birutės” 
choras dainuos naujausias 
dainas. Paskui seks šo
kiai.

Vilija Consumers Co.
Tomis dienomis lietu

viai: Jonas Biežis, J. Sta- 
lilionis, P. Dudas ir M. Dū
das irikurė pirklybos an
glimis, ledais, perkrausty- 
mais etc. kompaniją vardu 
“Vilija Consumers Co.” po 
numeriu 3815 So. Kedzie 
avė. Lietuvius tatai verta 
remti ir visuomet su rei
kalais kreipties pas saviš
kius.

“Nepasisekė Marytei”.
Mergaičių ir bernaičių 

Aniolų Sargų Dr-ja lapkri
čio 17 d. stato scenoje dvie
jų veiksmų komediją “Ne
pasisekė Marytei”. Tas at
sibus p. J. Gavrilavičio sa
lėje, 2201-05 W. 22nd pi. ir 
Oakley avė.

Lietuvių rubsiuvių 
vakaras.

Lapkričio 17 d. š. m. U. 
G. W. of A., local 269 (lie
tuvių rubsiuvių unijos sky
rius) atsibus koncentas ir 
balius su prakalbomis “At
las” salėje po numer. 1436- 
40 Emma st., arti Milwau
kee avė.

“Ant dugno”.
Nedėlioj, lapkričio 10 d., 

C. S. P. S. salėje, 1126 W. 
18-ta gatvė, Dramatiškas 
Ratelis L. S. S. kuopų Chi
cagoje sulošė M. Gorkio 4 
aktų dramą, versta V. K. 
Račkausko, “Ant dugno”. 
Aprašyti patį veikalą užim
tų daug vietos, taipgi apra
šinėti pačius lošėjus, tas 
pats ir gi butų, nes 
išviso buvo 17 lošėjų. Iš 
visų geriausiai lošė senio 
keleivio rolę J. Stasiūnas, 
jaunas dar vyrukas, bet iš 
visko buvo matyt, kad jis 
yra gabus ir suprantantis 
lošimo vertę, taip, kad la
bai gerai atliko savo už
duotį. Nemanau aš vieną 
asmenį gerbt, o kitus peikt, 
bet šį sykį tasai jaunas ak
torius Stasiūnas geriaus lo
šė už senus, pagarsėjusius 
Chicagos artistus. Apart 
Stasiūno pusėtinai lošė J. 
Sankunas ir keli kiti, bet 
buvo ir tokių, kurie silp
nai atliko savo užduotis, 
pav. policistas A. Lekavi
čius, katras išrodė kaip au
tomatiškas lošėjas. Ne 
kuo geriau atsižymėjo ii’ 4 
moterįs lošėjos. Publikos 
buvo vidutiniškai, publika 
užsilaikė ramiai, tik veika
las buvo perilgas, nes tesė
si iki pusiaunakčiui, tatai 
publika į pabaigą pradėjo 
nerimastauti ir nelaiku eiti 
iš salės. Tarpais aktų 
skambino ant piano p-lė 
A. M. Dunduliutė.

Jono Sūnūs.

“Aušros” Dr-ja.
Nuo 11 d. lapkričio 

“Aušra” praplatino savo 
mokyklą. Prie dabar esan
čios dieninės ir vakarinės 
mokyklos suaugusiems, ati
darytas skyrius vaikams, 
lankantiems publiškas ar 
parapijines mokyklas. Mu
sų priaugančioji gentkartė 
nepažįsta savo kalbos, ne
žino Lietuvos historijos ir 
geografijos. Kad užtverti 
tas spragas auklėjime mu
sų jaunuomenės, “Aušra” 
įkuria vaikų skyrių. Mo
kinama bus (nuo 5 iki 6 
val. po pietų): Lietuvių 
kalbos, Lietuvos historijos 
ir Lietuvos geografijos 
Prisirašyti galima kasdie
ną “Aušros” skaitykloj, 
3149 So. Halsted st.

Meldžiame atkreipti aty- 
dą į šį skyrių mokyklos, ne
praleisti progos ir prisira
šyti iki 15 d. lapkričio, nes

prasidėjus mokyklai, prisi
rašymas bus apsunkintas. 
“Aušros” Apšv. Komisija.

Prelekcijos.
Aušra rengia sekančias 

prelekcijas:
17 lapkr. — temoj “Jė

zaus Gyvenimas pagal Re- 
naną”, skaitys A. Petrai
tis.

24 lapk. -į- temoj: “Ja
ponija ir jos gyventojai”, 
skaitys Kato (japonietis).

Ši prelekcija bus skaity
ta anglų kalboj ir bus ilius
truota paveikslais ir muzi
ka.

1 gruodžio — temoj “Ap- 
draudos draugijos ir kom
panijos”, skaitys Kl. Jur
gelionis.

8 gruodžio '■— temoj 
“Darbininkų judėjimas Ja
ponijoj”, skaitys K. Kve
daras.

15 gruodžio — temoj 
‘1 Krikščionybės ekonomi
niai pagrindai” referatas 
Pruseikos.

22 gruodžio — temoj 
“Baltoji vergė”, skaitys 
K. Valys.

Visos minėtos prelekci
jos atsibus Aušros svetai
nėj, 3149 So. Halsted st., 
pradžia lygiai 4 vai. po pie
tų.

fŠipkories ]r pinigų Siuntimas1^
Chicagos Lietuvių Dr-jų 

Sąjungos seimas.
7 ir 8 dieną šio mėnesio 

vakarais atlaikyta Chica
gos Lietuvių Draugijų Są
jungos seimas “Aušros” 
svetainėje, ant Bridgepor- 
to. Seimo vedėjais buvo 
išrinkti sekantieji: K. Gu
gi s pirmininkas, A. Bier- 
žinskiS vice-pirmininkas ir 
M. Dudas sekretorius.

Svarbiausias visame sei
me nutarimas apkalbėta 
išleisti mėnesinį laikraštį 
pavidale magazino ir tal
pinti jame visus liečiamus 
skyrius. Tam tikslui iš
rinkta komisija.

Ateinantiems metams 
centro valdyba pasiliko to
ji pati.

25 metams kalėjimam
L. Lindloff, burtininkė, 

andai teismo pripažinta 
kalta savo 15 metų sūnaus 
nužudymo ir pasmerkta 25 
metams kalėjimam

Paskutiniais laikais Chi
cagoj butą net šešių bylų 
prieš piktadares moteris, iš 
kurių tik pastaroji apkal
tinta, o visos kitos kasžin 
kodėl išteisinta.

Prisaikinti teisėjai tam 
tikslui tarėsi 5 vai. ir 8 mi- 
nutas.

Pasmerktosios Lindloff 
advokatas tuojaus prašęs 
bylą atnaujinti arba paduo
ti apeliaciją. Tas dalykas 
atidėta peržiūrėti lapkričio 
16 dienai.

Moteriškė išgirdus ištar
mę apalpus.

Chicagoje perdaug vei
siasi piktadarių moterių.

Dabartinės šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti 
Europon yra sekančios:

Į krajų. čia paduodame kainą kelio per vandenį: Iš kr a j aus.
$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 North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 dienų ... .-$41.00 
$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:
Tarp 

Bremen 
Hamburg 
Antverpen 
Rotterdam

ir Tilžės 
$5.20 
$4.85 
$6.95 
$6.90

Eydkunų 
$5.25 ‘ 
$5.00 
$7.10 
$7.05

Taipgi motina.
Policijos nuovadon ties 

Lake gatve tomis dieno
mis atėjęs 10 metų vaikiu
kas, nekoksai Ed. Grimm 
ii’ prašęs, idant policija su
ieškotų jo motiną, kuri 
pirm poros savaičių aplei- 
džius namus ir daugiau ne- 
sugrįžus. Vaikiuko tėvas 
sergąs, negalįs dirbti, gi ki
tas jo 6 metų broliukas dar 
reikalaująs motinos globos. 
Policija yra tos nuomonės, 
kad moteriškei nusibodėjo 
su sergančiu vyru gyventi, 
tatai viską palikus ir išdu- 
mus svietan su kokiuo nors 
palaidunu.

RUBLIŲ KAINOS:

Rublių $ c Rublių $ c RubliU $ c Rublių $ c
1 .52i/2 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.

Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo Rosijos 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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