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PASKIAUSIOS ŽINIOS.
Serbai paėmė Monastirių, 

drūčiausią Makedonijoje 
turkų tvirtovę; be to tenai 
jiems nelaisvėn pateko 50- 
000 turkų kareivių, 47 viso
kios rūšies kanuolių ir daug 
amunicijos. Nelaisvėn pa
puolė ir turkų tenaitinis vy
riausias vadas, generolas 
Zalki Basa.

Bulgarų su turkais kova 
ties Konstantinopoliu tęsia
si. Turkai gina sostinę iš 
paskutinųjų. Sultanas iš- 
naujo atsiliepė i Europos 
viešpatystes, kad tos tan 
karan Įsimaišytų ir neleistų 
bulgarams paimti Konstan
tinopolio, kadangi bulgarai 
su turkais nenori taikinties.

Tarpe bulgarų armijos 
apsireiškus cholera. Gi tur
kų kareivius tūkstančiais 
smaugianti.

Austrijos su Serbija ne
sutikimai už Albaniją pasi- 
aršinę, kuomet serbai pa
ėmė galutinai Monastirių.

Pasklydusios žinios, kad 
černogorai taippat paėmę 
tvirtovę Skutari su milži
niškais iš savo pusės nuos
toliais.

Nuo svetimų viešpatys
čių karo laivų išsodinta ju
rininkai, kuriais apstatyta 
visos Konstantinopolyj am
basados ir priemiesčiai, ap
gyventi krikščionimis. Ju
rininkai nesipriešisią bulga
rams, bet tik saugosią sve- 
timžemius nuo turkų užpuo
limo.

Andai vyriausias turkų 
armijos vadas, Nazim Baša, 
buvo pranešęs, kad jo ka
riuomenė baisiai buvus su
mušus bulgarus ties Čatil- 
dža, bet paskui pasirodė iš 
to pranešimo tik fiasco.

Turkijos parlamento pir
mininkas, generolas Ahmed 
Riša Bey, kuris kariavo su 
savo armija ties Čatildža, 
susirgęs cholera ir, parga
bentas Konstantinopolin, 
miręs. Labai prisibijoma, 
kad cholera iš Turkijos ne- 
persikeltų Europon, o tas 
labai galima, kuomet Įvai
rių tautų kareiviai maišosi.

Austrija savo kariuome
ne apstačius Serbijos sieną.

90.000 Austrijos kareivių 
stovi pasirengusių karan.

Austrijos karo ministeri
joj dirbama dienomis ir 
naktimis.

Rumunija taippat sumo
bilizavo kariuomenę ir laiko 
aną ties Bulgarijos siena.

Konstantinopolyj susek
ta turkų suokalbis, kurio 
tikslu norėta pašalinti da
bartinį sultaną. Daug suo
kalbininkų suimta.

Iš kitų šaltinių praneša
ma, kad Turkijoj norėta ap
skelbti respublika.

TURKIJA NUSILENKIA
Pereitą sykį minėjome, 

kad svetimos viešpatys
tės visai atsisakiusios gel
bėti Turkiją šiame jos ap
verktiname padėjime, tatai 
Turkijos vyriausybė nu- 
sprendžiusi asmeniškai 
kreipties į bulgarų armijos 
vadus, kad tie susilaikytų 
nuo užpuolimo ant Kons
tantinopolio ir pastatytų 
savo išlygas. Turkai prašę 
kovą pertraukti nors aštuo- 
nioms dienoms. Bet bul
garai turkams neužsitikėjo. 
Į aštuonias dienas turkai 
galėjo sutraukti daugiau 
kariuomenės iš Azijos ir 
tuo budu užduoti bulga
rams smūgį. Kuomet tur
kų vyriausybė pareikalavo 
pas bulgarus sustoti karia
vus, Bulgarijos caras tur
kams perstatė sekančias iš
lygas:

Turkijos armija ties Ča- 
taldža turi pasiduoti bul
garams ir bulgarams pri
žiūrint privalo apleisti vi
sus fortus *net ligi pačiam 
Konstantinopoliui.

Turkija turi pašalinti sa
vo kariuomenę iš Adriano
polio, Skodaro, Monastiro 
ir Janinos. Čia reikia pa
minėti, kad dusyk jau bu
vo pranešta apie visišką 
Adrianopolio tvirtovės puo
limą, bet ligšiol patvirti
nančių ir tikrų žinių vis 
dar nėra. Greičiausiai bus 
tas, kad bulgarai Adriano- 
polį yra jau paėmę, bet tą 
faktą nenori skelbti tol, kol 
nebus paimtas Konstanti
nopolis.

Turkija turi Balkanų 
viešpatystėms atlyginti už 
karo išlaidas.

Visos užimtos teritorijos 
turi likties Balkanų viešpa
tystėms.

Konstantinopolis turi lik
ties tarptautiniu miestu.

Dardaneliai turi but ati
daryta.

Salonika turi likties lais
vu uostu.

Viršminėtas išlygas Bul
garijos caras padiktavo 
turkams pirmiau susinešęs 
su kitais Balkanų karaliais.

Konstantinopolis. Didy
sis veziras Kiamil Baša 
Rusijos ambasadoj atlaikęs 
konferenciją reikale santai
kos išlygų, kokias pasiūlęs 
Bulgarijos caras ir pareika
lavęs, kad tos išlygos į 24 
valandas butų priimtos. Ko
kios tos konferencijos pa
sekmės ir ką mano turkų 
vyriausybė apie padiktuo
tas išlygas, nėra žinoma. 
Regis, turkų vyriausybė 
nieko gero per 24 vai. ne
nusprendė ir tasai tarima
sis pasiliko be nieko, ty. be 
jokių pasekmių.

Sofija. Čionai gyvenan
ti užsienio laikraščių kores
pondentai išreiškia >iltį,
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Suvienytų Valstijų karo laivas “Tennessee’*, išplaukė iš Philadelphia uosto į Tur
kijos pakraščius. Ant jo ingula susideda iš 700 jurininkų. Turkijos pakraš

čius pasieksiąs lapkričio 30.

su Turkija 
ir artimas. 

Gangreit Turkija pati susi
nešė su Balkanų Lyga, išsi
žadėdama Europos viešpa
tysčių paramos, susiprati
mas galėsiąs greitai invyk- 
ti. Bulgarija apsiėmus su
stoti kariavus, jei konferen
cijos metu turkai nesigin- 
kluosią ir netrauksią ka
riuomenės iš Azijos.

Konstantinopolis. VietL 
niai korespondentai tos 
nuomonės, kad ir greičiau
siai turkai su Balkanais su
sitaikinti}, tai visvien Tur
kijos čielybė negali but iš
gelbėta, kadangi paduoto
se išlygose pažymėta, jogei 
Turkija iš Europos priva
lanti ant visados išsikraus
tyti. Turkai, sakoma, su 
apatija žiūrinti į tą savo 
nupuolimą.

— Turkų armija Čatald- 
že esanti visai sudemorali- 
zuota. Nėra joki kariuo
menė, tik nudriskėlių mi
nia. Toji minia pasirengus 
ne prieš bulgarus laikyties 
ir ginti sostinę, bet bėgti i 
Mažąją Aziją, kur akįs ne
ša. Bulgarų armija nors 
palengva, bet pasekmingai 
turkus stumia priekyn ii 
pastarieji niekur ilgiau ne
gali susilaikyti. Kaip bul
garams, taip ir turkams la
bai daug kenkia lietingas 
laikas. Tenai susirėmimai 
tankiausiai atsibuna su 
durtuvais, nes turkai iš sa

vo vietų ne labai nori 
traukties. Turku armiją 
pastaraisiais laikais ėmė 
smaugti dezinterija ir cho
lera. Kadangi susirgusieji 
iš niekur negauna sau jo
kios greitos pagalbos, tatai 
tuojaus mirštst. Kasdiena 
nuo choleros miršta po 600 
turkų kareivių,

Sofija. Bulgarai užėmę 
vietovę Kilios, ties; Bosforu, 
iš kur lig Konstantinopoliui 
lieka tik 8 mylios. Pirmiau 
bulgarai buvo užėmę ties 
Juodomis jūrėmis Derkos, 
kur randasi vandens stotįs, 
iš kur suteikiama Konstan
tinopoliui vanduo. Patvir
tinta taipgi žinia, kad bul
garių perlaužę turkų ka
riuomenės vidurines eiles 
Čataldža-Hademkenį apy
linkėse, iš kur randasi tik 
pora mylių nuo Konstan
tinopolio priemiesčių ir sul- 
tano vasarinės rezidencijos 
Therapia. Iš to pasirodo, 
kad bulgarai stengsis tur
kams užeiti iš užpakalio ir 
juos suremti iš visų pusių.

Sofija. Ligšiol negauta 
patvirtinimas apie Adriano
polio puolimą. Turkai vis 
dar besiginanti, nors dides
nė dalis miesto gulį griuvė
siuose. Į čionai praneša
ma, kad ties Adrianopoliu 
iš neapsižiūrėjimo bulgarų 
generolas Tozev du pulku, 
susidedančiu iš bulgarų in
teligentijos, invedęs į turkų 
spąstus ir daugumas karei
vių išžudyta. Ciras Ferdi

nandas apie tai išgirdęs, 
pats asmeniškai nukeliavęs 
į Adrianopolio sienas, išgy
ręs kareivių narsumą ir vi
sų akivezdoj nuplėšęs gene
rolui Tozevui generalius 
epoletus ir ženklus. Paskui 
gen. Tozev nusišovęs.

— Sofijon pranešta, kad 
ir tarp bulgarų kareivių ap
sireiškus cholera.

— Serbų armija kaunasi 
su turkais už Monastiriaus 
tvirtovę.

— Graikų karo laivynas 
užėmęs tris Chalkijos pu- 
siausalius, kur randasi žino
mas Atos (Afen) kalnas, 
ty. stačiatikių vienuolių 
respublika su 10 vienuoly
nų ir 10.000 vienuolių.

— Ligšiol nuo choleros 
numirę daugiau 10.000 tur-

KARAS IR EUROPA.
Paryžius. Oficialiai ap

skelbta Europos viešpatys
čių nota, kuriaja pasiūloma 
Balkanų Lygai tarpininka
vimas susitaikyme su Tur
kija. Balkanų viešpatysčių 
užsienių ministerial į tą no
tą atsakė, kad aną persta- 
tysianti savo valdžioms; 
tiktai vienas Černogorijos 
ministeris aiškiai atsakęs, 
kad Černogorija nereika
laujanti tarpininkystės ir 
apie taikymosi negali but 

kalbos, kol nekrisianti tvir
tovė Skutari.

Viena. Išreiškiama vil
tis, kad Austrijos su Serbi
ja nesusipratimai laimingai 
pasibaigsią.

Londonas. Iš Konstanti
nopolio rašoma, kad tenai- 
tinių krikščionių padėjimas 
nepasitaisęs. Basi, turkai 
apsieisią ir be krikščionių 
skerdynių. Apie 500.000 
gyventoj ų K onsta ntin opol į 
apleidę ir iškeliavę į Aziją.

Viena. Austrijos vy
riausybė apskelbė armijos 
ir karo laivyno mobilizaci
ją

Peterburgas. Rusijos vy
riausybė mobilizuoja armi
ją karo apskričiuose: Var- 
šava, Vilnius, Kievas ir 
Odesa. Rusijos laikraščiai 
ir viešoji opinija reikalau
ja karo su Austrija.

APIE ISPANIJOS PRE- 
MIERO NUŽUDYMĄ.
Ispanijos ministerių pre- 

mierą, Jose Canalejas y 
Mendes, kuris Ispanijoje 
buvo laikomas vienu iš di
džiausių statistų, anarchis
tas Manuelius Perdinas nu
šovė. Nedorėlis žiilogžu- 
dis mėginęs ir sau atimti 
gyvastį, bet tik pasišovęs ir, 
regis, pasveiksiąs. -

Nuo 1906 metų, kuomet 
Madride po karaliaus ka
rieta buvo pamesta bomba, 
ligšiol Ispanijos niekas taip 
labai nesupurtė, kai kad pa
skutinis ant premiero gy
vasties nusisekusis pasikė
sinimas.

Canalejas buvęs at jautęs 
mirtį. Politikių susirinki
me spalių 18 d. jis pasakęs 
vienam jų, jogei žinąs, kad 
vienas ištremtas iš Argenti
nos ispanas’ keliaująs į Is
paniją per Paryžių ir mė- 
gįsiąs jį užmušti. ’ Taip ir 
atsitiko.

Ryte, kuomet premieras 
apleido karaliaus rumus, 
patėmijo, kad yra smarkus 
vėjas ir išsireiškė: “O! 
šiandie turėsime blogą die
ną!” Kuomet pietų metu 
ėjo į vidurinių reikalų mi
nisterijos bustą ir sustojo 
ties knygų krautuvės lan
gu, anarchistas Pardinas 
paleido jam į pečius tris iš 
revolverio šuvius. Canalc- 
jas krito ant trotuaro ir pa
sakęs: “Budelis mane nu
žudė!” mirė.

Tuo tarpu žmogžudis šo
vė sau krūtinėn ir taippat 
sukniubo ant trotuaro. Jis 
sužeistas paimta policijos 
nuovadom Gi premieras 
įneštas vidurinių reikalų 
ministerijos bustan, bet jau 
buvo miręs.

Karalius gavęs apie tai 
žinią, greitai sėdęs automo- 
biliun ir be jokios sargybos 
nuvažiavęs ministerijos 
bustan. Gyventojai gatvė
se šaukę: 
karalius!”
atsitikimu labai buvęs per
imtas.

Canalejaso liglaikiniu in- 
pėdiniu karalius tuojaus
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nuskyręs markizą Manue-? 
lių Garcia Prieto. To aky- 
veizdoj liberalė valdžia neį 
kiek nenukentėjus. Nuolat 
tiniu premieru karalius, rei 
gis, paskirsiąs garsų Ispa-« 
nijos Trepovą, skerdiką} 
WeylerI. į

Canalejas palaidota vaiši 
tybės lėšomis. Laidotuves 
se dalyvavo karalius su kai 
raliene ir visas diplomatiniu 
kūnas. į

i

Canalejaso nužudymas? 
sujudinęs ir patį popežių* 
Popežius tai išgirdęs pate-* 
mijo, kad Canalejas kritęs} 
auka delei savo politikos,; 
nes norėjęs panaikinti kas 
talikystę Ispanijoje. Ne-< 
žiūrint to, mirusio didybei? 
atidavęs garbę, liepdamas.- 
atlaikyti už jo dūšią pamalu 
das.

Canalejas, apėmęs pros 
micro valdvietę, politiką; 
vedė laisvai, sulyg savo pas 
žiūrų ir daug gero Ispanių 
jai padarė, daug tvarkos 
anon įvedė, kokios pirmiau; 
nebūta. į

Policija-gi visomis pusės 
mis teiraujasi, ar anarchiss 
tas Pardinas neturėjęs tas 
me darbe sau bendrų. Arešs 
tuota daug nužiuromų pos 
naičių — svieto lygintojų.

Anarchistas Pardinas mis 
ręs neatgavęs sąmonės.

Canalejaso kūnas iškils 
mingai palaidotas tautos 
panteone, Madride.

ANGLIJOS PARLAMENT 
TE MAIŠTAS.

Anglijos parlamente lap- 
kričio 13 dieną atstovai su
kėlė tiesiog negirdėtą 
trukšmą, kurį galima pava
dinti antivaldišku maištu.

Atidarius sesiją užėmęs 
pirmiausiai balsą premje
ras Asquith, reikalaudamas 
buto, idant tasai sugriautų 
savo pirm kelių dienų buvu
sį nusprendimą, kuriuomi 
atmesta Irlandijai piniginė 
parama, jei toji savo locno- 
mis mokestimis negalėtų 
užsilaikyti apturėjus savy- 
valdą. Valdžia tam tikslui 
norėjo paskirti $30.000.000, 
bet butas nusprendęs duoti • 
tik $12.500.000. Toksai bu
to nutarimas valdžiai buvęs 
perskaudus.

Kuomet premjeras pabai
gė kalbą, Irlandijos unistai 
atstovai (protestantai) 
staiga sukėlė baisų trukš
mą. Bute sukelta trukš- 
mas toks, kokio Anglijos 
parlamentas nebuvo dar 
matęs, nei girdėjęs. Pirmi
ninkas meldė nusiraminti, 
bet nieko negelbėjo. Pas
kui keli atstovai prievarta 
išvesta iš salės.

Tečiau ir toji priemonė 
buto nenuraminus. Trukš- 
mas dar baisesnis pakilęs. 
Imta mėtyti knygomis į 
susirinkusius ministerius, 
o admiralicijos lordas 
Churchill gavęs sprandan 
viena knyga. Nepramatant 
trukšmui galo, sesija per
traukta ir visas reikalas 
atidėta tolesniam laikui.
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į Žinios iš Lietuvos. !

KOVARSKAS.
Rugsėjo 18 d. apie 3-čią 

vai. po piet čia ištiko gais
ras. Sudegė dveji namai. 
Spėjama, jog tai vaikai už
degė, nes buvo vieni pa
likti namie; didesnieji gi 
bulves kasė lauke. Be maž- 
ko nesudegė tie patįs vai
kai. Tai yra pamokinimas, 
kad vaikų be didesniųjų 
priežiūros palikti negalima. 
Laimė, kad dar vėjas putė 
į šoną, tai bent mažai tro
bų sudegė. Ne mažas ir 
miestelėnų apsileidimas. 
Ugnagesių padarai nesu
tvarkyti: visos bačkos su
irę, net įr švirkšla nieko 
nebeveikia, nes visur kiau
ra. Žydai ketina sutverti 
ugnagesių draugiją, bet kol 
kas niekas nepradeda. Rei
kėtų ne vien žydams, 
bet ir visiems miestiečiams 
rūpintis greičiau sutverti 
tokią draugiją.

Baironas.

PLATELIAI, 
Telšių pav.

Miestelis nedidelis, stovi 
prie ežero to paties vardo. 
Čia yra dvi mokykli. Vie
na valdžios, kita “Saulės”, 
vartotoji! draugijos sankro
va, krasos skyrius, vaistinė, 
monopolis (kas be to...) ir 
viena aludė. Žmonyse už
siliko daug visokių pasako
jimų apie šį kampelį. Tarp 
kitko kalba, kad laike ka
ro su žuvėdais (švedais) 
pražuvusi ežere kokia tai 
karalienė Bona, kuri turė
jusi žirgą pusė arklio, pu
sė žuvies. Apgulta iš vi
sų pusių žuvėdų kariuome
nės, ji su žirgu šokusi eže
ran norėdama išsigelbėti ir 
pasiekti salą, bet priešinin
kai ją nugalabijo. Salų 
yra kelios. Ant vienos, pa
sak žmonių, esą karalienės 
rūmų griuvėsiai.

Apskritai išrodo, kad šis 
kampelis yra užmirštas ir 
Dievo ir žmonių, nes nieko 
apie jį negirdėtos, vienok ir 
čia gyvenimas eina savo ke
liu — kruta, juda žmonės, 
nors ir tyliai.

Kast. August.

KUNIGAS K. ŠAULYS.
Žemaičių vyskupijos sek

retorius, skelbia “Kur. 
Lit.” (No. 230) laišku: to 
laikraščio žinia paduota 
apie tai, jog Kauno bažny
čiose busią panaikinti len
kiški giedojimai, o jų vie
ton nuo spalių mėnesio bu
sią įvedami lietuviški, esą 
neteisinga. Bus tik per 
spalio mėn. Katedroje gie
damas lietuviškai rąžan
čius ir tai 6-tą vai. iš ryto 
tarnaitėms.

Taippat buvo skelbiama, 
jog Kauno seminarijoje bu
sią kažkurios lekcijos išgul- 
domos lietuvių kalba. Vis
kas ir čia liks kaip ir se
niau buvo rusų ir lotinų 
kalbomis, be lenkų ir lietu
vių kalbos išguldimo, taip
pat ir be homiletikos ir 
katekizmo, kurie jau 40 me
tų, kaip yra vietinėmis kal
bomis išguldomi.

KALVARIJA, 
Suvalkų gub.

Nuo spalių 12 iki 14 d. 
čia buvo pramonės paroda. 

. Prieš tai buvo pasklydęs 
gandas, jog busianti kokia- 
tai keliaujanti ūkio paroda, 
kurioj buk žymiausią vietą 

kiižimsiančios visokios ūkio 

mašinos. Pasirodė gi ne 
tai. Išstatyta buvo dau
giausia galanterijos ir ma
nufaktūros išdirbiniai, me
diniai prabangos daiktai, 
kažkurie gėrimai, kaip tai: 
alus, vynas, midus. Žymią 
parodoj vietą o užėmė viso
kį kvepalai ir kiti “poniš
ki daiktai”. Visi šitie < iš
dirbiniai — tik Lenkijos 
fabrikų ir fabrikėlių, dau
giausia iš pačios Varšayos. 
Grynai ūkio skyriuje buvo 
išstatyta tik modeliai: vie
nas dvivagis, mašina bul
vėms kasti, gyvulių svars
tyklės, ant kurių stovėjo 
karvė iš papje-maše, pas
kui buvo miežių, avižų, 
kviečių ir rugių po 3 — 5 
varpas ir kelios presuotos 
durpės — tai ir viskas. Ne
žiūrint į tai, kad šitam sky
riuje buvo tik keli mode
liai, tečiau jie atkreipdavo 
į save didžiausią lankytojų 
domą. Prie visų išstatytų
jų daiktų padėta lenkiški 
(kaip kur ir rusiški) para
šai ir paaiškinimai, o lie
tuviškai — nei žodžio, ta
rytum parodos rengėjai nei 
nežinojo, jog važiuoja su 
savo paroda į lietuvių kraš
tą. Mat, anot pačių paro
dos užveizdėtojų, esą jie 
paeina iš pačios Varšavos, 
dėlto lietuviškai nemoką. O 
kad galima buvo paprašyti 
kokio nors lietuvio, idant 
jis parūpintų tokius lietu
viškus parašus-paaiškini- 
mus, užveizdėtojams, mato
mai, irgi neatėjo į galvą. 
Gatvėse apskelbimai taip
pat buvo lenkiški, o lietu
viams užteko tik tiek, kad 
jiems bubnorius eidamas 
per rinką išbubnijo apie ši
tą parodą. Bet valstiečiai, 
matomai, bubno balso nepa
klausė ir nesilankė parodom

A. Kelmutis.

LIETUVIŲ ARTISTŲ 
BENDROVĖ.

Lietuvių teatras nestovi 
ant vietos, bet vis daugiau 
ir daugiau specializuojasi. 
Labiau prasilavinusiųjų 
vaidintojų kuopeles jau ne
patenkina kampininkavi- 
mas prie įvairių lietuvių 
draugijų; tos kuopelės kas
kart vis žengia prie savis
tovesnio gyvenimo. Štai ir 
Vilniuje šiemet tapo inkur- 
ta visai savistovi vaidinto
jų bendrovė (polnoje tova- 
riščestvo), kuri pasivadino 
“Vilniaus Lietuvių Dramos 
Artsistų Bendrove”. Jos 
įstatai jau notaro paliudyti 
ir spalių 11 dieną įrašyti 
Vilniaus Miesto Valdyboje 
į bendrovių rejestrą.

Bendrovė rengia vaidini
mus savistoviai ir savo ri
zika. B-vės kapitalas sie
kia apie 200 rub.; jis susi
deda iš tam tikrų B-vės na
rių pajų ir atskirų sumų. Į 
B-vę inėjo iš labiau prasi
lavinusiųjų vaidintojų 22 
žmonės. Iš savo tarpo 
B-vė išsirinko savo reika
lams vesti direkciją, kurion 
išrinkta: direktorium K. 
Alyta (išpradžių buvo iš
rinktas direktorium M. Sle
ževičius, tik jam prašant, 
pakeistas K. Alyta), vice
direktorium M. Sleževičius, 
išdininku A. Rucevieius ir 
sekretorium J. Strazdas; di
rekcija režisieriais pasi
kvietė M. Sleževičių ir L. 
Girą.

Bendrovės tikslas — kel
ti lietuvių scenos dailę Vil

niuje ir, apskritai, Lietuvo
je. Ant kiek tas B-vei pa
siseks, parodys ateitis. Tuo 
tarpu gi reikia linkėti jai 
kuogeriausios kloties ir ge
rų norų, kad nuo savo tiks
lo neatsitolinus. B-vės ru
pesniu jau buvo surengti 
Vilniuje du spektakliu ir 
abudu, galima sakyti, pasi
sekė labai gerai; buvo vai
dinta 4 veiksmų komedija 
“Lietuvaitės”.

Spalių 20 dieną B-vė ren
giasi vaidinti 5 yeįksm. dra
mą “Iš meilės”. Eina re
peticijos ir kitų veikalų. 
B-vė jau turi pati išsiver
tusi keletą naujų veikalų, 
kuriuos pasiuntė dramatiš
koj on cenzūrom Apskritai 
B-vė rūpinasi ingytidau
giau cenzūruotų veikalų, 
kuriais galės pasidalinti, 
reikalui atsitikus, ir su pro
vincijos vaidintojais.

Tiek tuo tarpu apie Lie
tuvių Artistų Bendrovę Vil
niuje.’ ........  .

RASEINIAI,
Kauno gub.

Spalių 8 d. , pas vieną Ra
seinių advokatą atvyko pa- 
gelbos melsdamas apgavikų 
apmautas ūkininkas Domi
nikas Giačas iš Gindyklių 
kaimo, Nemakščių par. Bu
vo taip. Garsus Nemakš
čiuose apgavikas žydas 
Zalsbergis ir kiti jo sėbrai 
pasivadinę turgadienyj jau 
apygirtį Giačą smuklėn, 
prikalbėjo jį parduoti jiems 
savo ūkį. Giačas, mėgda
mas “baltakę”, kurios “ge- 
šeftmacheriai” jam nesi
gailėjo, sutiko. Jojo .pati 
ryžos jį atkalbinėti nuo be
protiško užmanymo, bet vis 
tai niekais nuėjo, nes žmo
gus klausė ką kalba “kup- 
čiai”, o bobai liepė nutilti. 
Taip tai tie apgavikai nu
pirko už 2000 rub. 12 de
šimtinių geros žemės su vi
sais triobesiais, gyvuliais ir 
padarine. Tuoj aus už 
“puskvortės” svyruodami 
padarė pardavimo aktą ii’ 
“ant rankos” indavė 400 
rub. Ant rytojaus, dar 
žmogeliui begulint pagirio
se, jau žydai atvažiavo nu
pirktų daiktų vežti ir gy
vulių varytis. Pakilo šauks
mas, ūkininko sunui sušau
kus kaimynus, žydai tapo 
išvyti.

Giačas išsipagiriojęs su
siprato blogai padaręs ir 
tuoj kreipėsi prie advoka
to. Žinoma, kad žydai ne
turi teisės pirkti žemės. 
Tik ačiū tam gal pasiseks 
Giačui atsiimti savo žemę. 
Tik šis faktas parodo, prie 
ko gali privesti ‘‘baltakė”.

Antanas Ragauskas.

LIUDVINAVAS, 
Suvalkų gub.

Jau antras mėnuo, kaip 
pas mus šventomis dieno
mis visos aludės ir. kitos 
smuklės esti uždarytos. Per
tą trumpą laiką degtinės 
išparduota mažiau už 1 
tukst. rublių, o alaus už 
500 rub. Kada valsčiaus 
susirinkime buvo pakeltas 
klausimas apie uždarymą 
smuklių šventomis dieno
mis, tai visas susirinkimas 
vienbalsiai nutarė smukle: 
uždaryti. Pagirtini liudvi- 
naviečiai. M. Sirutis.

pilviskiai,
Suvąllnj gub.:

Rugsėjo .21 dieną buvo 
Pilviškių miestelio sueiga 
Tarp ko kito svarsto moky 
klos klausimą. Nutarė., 
kad dabartinę./ “evangeliš- 
kąją” mokyki į rei1’ nukris
ti 2 klcse mctfykla, tik su ta

išlyga,?r-l<aif rinokykloj butų 
2 mokytogu: katalikas ir 
liuterišsjr ; kad mokyklon 
butų priimami viso mieste
lio vaikai i be skirtumo jų 
tikybos ir tautos. Namo 
pastatymui paskirta 200 
rub. aApio tokios mokyk
los reikalingumą jau ne nuo 
dabar kalbama. Tas klau
simas buvo keliamas “Ži
burio” draugijoje ir laik
raščiuose.

Pilviškietis.
Ife *-------—-------

KAUNAS.
Jau ųp 19.10 m. prie vie

tinės keturklesės miesto 
mokyklos yra įsteigti “pe
dagogijos • kursai”, kurie 
gamina 7 Kauni j ai liaudies 
mokytojus. Mokslas dvie
jų metų. Įsteigimo metais 
buvo priimama tik rusai, 
tais metais įstojo 20 žmo
nių. Sekančiais 1911 m. 
leista stoti ir lietuviams: 
tuomet, tarpe 15 rusų (11 
vyrų ir 4 moterįs), įstojo ii’ 
2 lietuviu (vienas, paskum, 
išstojo). Šiemet-gi įstojo 
tik 11 ypatų (4 vyrai ir 7 
moterįs). Jų tarpe lietu
vių yra tik vienas, antras 
sulenkėjęs, o trečia lietuvė 
dokumentališkai. Lenkų į 
kursus nepriima.

Nors už mokslą kursuos- 
na nieko nereikia mokėti 
(valdžia dar duoda kasmet 
1500 rub.,...kurie skirstomi 
neturtingiems kursistams- 
ėms, kaipo pašelpa, pagal 
kursų vedėjo nuožiūros); 
priima ne tik vyrus, kaip 
kad paprastai daroma, bet 
ir moteris; į stojančiųjų 
metus nežiūri, — vienok 
stojančiųjų iki šiol taip bu
vo maža, kad vis likdavo 
liuosų Taip, gali kas
met priiaįti apie 30 asme
nų; tdomgi tarpu niekad 
nestojo daugiau 20, nors be
veik visus stojančius pri
imdavo. Lietuviai-gi, ma
tomai, visai beveik nesto
jo.

Ligšiol baigusieji kursus 
turėdavo gavimui mokyto
jo vardo dar laikyti tam 
tikrus mokytojo kvotimus, 
nors tai buvo atliekama tik 
formališkumo delei; vietas 
tai duodavo tuojau baigus 
kursus. Nuo 1914 m. kur
sai ingys . didesnes teises: 
baigusiems jau nebereiks tų 
kvotimų laikyti, nes jiems 
mokytojo vardą duos kur
sai.

Palaukimo kaslink karei
vi jos nuo šių metų kursai 
jau nebeduoda, kaip kad 
pirmiau buvo: turi pabaigti 
kursus arba prieš kariuo
menę, arba stoti juosna at
buvus kariuomenę. Šiemet, 
rodos, 5, kuriems reiktų 
palaukti, atsakė.

Lietuviams, kurių jau 
daugelis privatiškai laiko 
mokytojo kvotimus ir ku
riems,* paskum, taip sunku 
gauti (privatiškai išlaikiu
siems) : vietą, labai ir labai 
vertėtų atkreipti akį į šiuos 
kursus. Augštaitis.

^RĄŠKUNAI, 
ijkmęrgės pav.

Ir traškupiečiai susilaukė 
doro, bjąivo, darbštaus vals
čiaus raštininko B. Kubi
linsko. Trįs mėnesiai, kaip 
jis čia gyvena, o vienok 
prikalbėjo kelius sodžius 
skirstyt i es vienasėdžiuosna. 
Nepraleidžia jis šventadie
nio prie butelio, kaip dau
guma raštininkų kad daro, 
bet važinėja po sodžius ir 
aiškina žmonėms vienasė- 
dzin naudą. Per tai nuc 
tamsesniųjų prisieina viski

Kateeaavm' irvtri.jM-,

Musų valsčiuj dar tebėra 
grudų magazinai. Grudų 
ten tik vienas vardas, grei
čiausia — pelėsiai. Vienok 
ūkininkai tuos grudus lai
ko, kad bado metu galėtų 
apsisaugoti nuo bado. Var
gu tik tokiais grūdais apsi
saugosite. Ar negeriau bu
tų tuos grudus išpurdavus, 
nors ir pigiai mokės, o pi
nigus padėti bankan?

V. Traškunietis. 
(“Lietuvių Žinios”).

Pasitraukė. Chinuose 
užsienio reikalų ministerįs, 
Liang-Men-Ting, tomis die
nomis pasitraukęs iš savo 
valdvietės.

Caras pralinksmėjęs.
Sveikstant carukui caras 
taip pralinksmėjęs, kad su
simylėjęs ant kareivio, kurį 
teismas buvo pasmerkęs li
gi gyvos galvos katorgon už 
padavimą carui- prašymo 
laike kariuomenės peržiūrė
jimo Maskvoje. Puiki tvar
ka! Už nusiskundimą žmo
gus siunčiama katorgon.

Nobelio dovana. Nobe
lio dovana fiziško mokslo 
srityj šiemet paskirta Švei
carijos inžinieriui Gustavui 
Dalen. Išviso šiemet do
vanų bus išduota $38.000.

Pasmerkta mirtin. Pe
terburgo karo teismas pa
smerkė mirtin 17 jurininkų, 
kurie kitados norėję sukel
ti maištus karo jur ei vijoje. 
Kaipo atsakymą į tą karo 
teismo žiaurią ištarmę dar
bininkai apskelbė uoste ge- 
neralį streiką ir prasidėjo 
demonstracijos. Daug dar
bininkų areštuota.

Nenori pardavinėti mė
sos. Delei nepaprasto Ber
lyne mėsos brangumo par
traukta daug mėsos iš Ru
sijos, bet mėsininkai atsisa
kę Rusijos mėsą pardavinė
ti, delei ko gimę miesto da
ly j Wedding riaušės. Mies
to valdyba nusprendžius 
priversti mėsininkus parda
vinėti importuotą mėsą.

Iš Balkanų karo. Susidau žęs turky, traukinis ir turku artilerija traukia karam

Karalienė serga. Nuo 
peršalimo pavojingai susir
gus Šveeijos karalienė 
Viktorija ir liga visai nesi- 
gerinanti.

Defraudantas nubaustas. 
Paryžiaus teismas pasmer
kęs 7 metams sunkiai! kalė- 
jiman buvusį Suezo kanalo 
biuro viršininką, kuris iš- 
aikvojęs valdiškų 2^ mili
jono frankų.

Susekta suokalbis. Iš 
Madrido rašoma, kad pre- 
miero Canelejaso užmuši
mo reikale tardymais susek
ta, jogei tarp Ispanijos 
anarchistų gyvuojąs suokal
bis pirmiausiai nužudyti 
karalių Alfonsą, Kataloni- 
jos kapit. - generolą Wey- 
lerį ir premierą Canalejas. 
Pastarasis jau nužudytas.' 
Nuo šio laiko taigi karalius 
busiąs aštriai visur saugo
jamas.

50 nuskendo. Rumunijoj 
būrys kareivių mėgino per
sikelti paprastu troptu per 
ežerą Calara. Viduj ežero 
troptas apvirtęs ir 50 ka
reivių nuskendę.

MeksiKa su japonais. 
Meksiko vyriausybė pada
rius slaptingą sutartį su Ja
ponija, sulyg kurios Japo
nija Meksikui paskolina 
$23.000.000, o Meksika Ja
ponijai paveda Manzanillo 
uostą ir 500 akrų žemės Ra
maus vandenyno pakraš
čiuose. Tasai faktas visus 
amerikėnus nustebino.

Nauja revoliucija. Mek
siko generolą sTrevizo, kuris 
prasišalino iš valdžios armi
jos, mieste Pueblo išleidęs 
manifestą, kuriuomi apskel
biąs naują Meksike revoliu
ciją.

Nužudė motiną. Buda
pešte universiteto studentas 
Liudvikas Koblitz, alkoho
likas, nužudęs savo motiną 
ir kirviu paskui galvą atkir- 
tęs. Paskui pasiėmęs 10- 
000 koronų ir nežinia kur 
dingęs. Policija visur jo 
ieškanti.

Areštuota jurininkai.
Odesoj daug areštuota Juo
dųjų jūrių karo laivyno ju
rininkų, kurie kaltinami už 
maištus ir valdžios nuosa
vybės plėšimus.

Rezignavo. Rusijos mies
to Kostromos prezidentas 
rezignavęs iš savo vietos, o 
tai todėl, kad neišrinktas 
atstovu ketvirton dumon.

Teatruose streikas. Vie- 
nos teatruose darbininkai 
rengiasi sustreikuoti. Mat, 
tenai teatrų darbininkai tu
ri savo uniją, kad tuo tar
pu teatrų savininkai anos 
nenori pripažinti, priimda
mi darban ir neunistus. Nie
ko nėra keisto.

Mirė viceprezidentas.
Paryžiuje tomis dienomis 
pasimirė buvęs Meksiko 
vice-prezidentas R. Corral] 
iš žinomo prezidento Diazo 
laikų.

Gaisras. Mieste Canto- 
ne, Chinuose, milžiniškas 
gaisras, sunaikinęs kelias 
miesto dalis. Sudegė dau
giau 1.000 namų, tarp ku
rių butą daug valdiškųjų 
bustų.

Revoliucionistai sumušti. 
Meksike ties Cuernavaca 
federalė Meksiko kariuo
menė baisiai sumušus za- 
patistus. 100 jų krito ko
vos lauke, o likusieji be 
tvarkos nusinešinę į kalnus.

Honduras© respublikoj 
paskutinės revoliucijos su
rengė j as, gen. Valladeres, 
andai kritęs kovoje ties 
Ojojana, kur federalė ka
riuomenė mūšį pilnai lai
mėjus.

Aukso išplėšimas. Iš Bla- 
govieščensko rašoma, kad 
15 ginkluotų chinų ant upės 
Selendze paėmę 90 svarų 
aukso, be to nužudę aukso 
kasykių savininką ir jo tar
ną sunkiai sužeidę. Plėši
kus besivejant jų 6 užmuš
ta, 2 nuskendę, o 2 sužeista 
ir areštuota.
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AMERIKOS ŽINIOS,
Kardinolas ir sufragistės.

Los Angeles, Cal. At
keliavęs čionai iš New Yor
ko kardinolas Farley, kuris 
yra žinomas kaipo didis su- 
fragizmo priešininkas. Ap
sistojęs jis “Aleksandria” 
viešbutyj, kur vieši ir ke
lios sufragistės. Pastaro
sios tuoj aus užklupusios 
kardinolą ir pareikalavu
sios paaiškinti, delko jis 
esąs priešingas sufragiz- 
mui. Jos pažymėjo, kad 
valstija Kalifornija ir kitos 
valstijos jau turinčios mo
terių lygybę politikoje ir 
toms valstijoms gerai seka
si, kadangi moterįs politi
koje yra teisingesnės už vy
rus.

Į tai kardinolas atsakė:
— Esu neatmainomai 

priešingas moterią lygybei. 
Esu priešingas, kadangi 
trokštu, idant mano motina 
ir seserįs turėtą tam tinka
mą vietą namie, kas yra 
geriausia vieta moterims. 
Palikite politiką ir valdžią 
vyrams, o pačios bukite na
minių židinių kuiiigėmis.

Toliaus kardinolas išreiš
kė savo persitikrinimą, kad 
moterims labai greitai pasi
darysianti prikli politika, 
taip kaip pernykštė mada, 
ir jos pačios tai pamesią ir 
sugrįšią ten, kur ją yra tik
roji vieta, ty, namie.

Daugiau kardinolas neno
rėjęs kalbėti.

San Francisco, Cal. 
Kombinacijinis garlaivis 
“Wasp”, vežiojantis ke
liauninkus ir prekes tarp 
San Francisco ir Seattle, re
gis, Oregono pakraščiuose 
su visakuom nugrimzdo už
ėjus ten smarkiai audrai. 
Tik nežinia, kiek jame ke
liauninką butą.

Mašina pilvams susinti.
New York. Daktarą Ma- 

jero ir Rechlingo vedamo j 
klinikoj andai atlikta vie
nam pacientui nepaprasta 
operacija. Sergančiam pra
pjauta pilvas, nuo žarną 
prašalinta antaugas, vad. 
“tumor”, paskui perpjau
tas ir suskylėtas pilvas tam 
tikra mašina susintas. Tuo 
budu ta j a mašina sujungta 
žarnos ir yra viltis, kad li
gonis pasveiksiąs. Vidurią 
susiuvimui mašina specia
liai išrasta, pusantros pė
dos ilga ir pusė pėdos pla
ti, visa nikeliuota ir švelni 
ir kaip tik tinkanti siūti vi
durius. Pirmu kartu su ja 
daryta mėginimas ir, sako
ma, kuogeriausiai pasise
kęs.

Toj klinikoj daro mėgi
nimus
Carroll, jungdamas pasek
mingai perpjautas krauja- 
gįsles.

Stebėtinas Amerikoj chi
rurgijos srity j pažangumas.

garsus chirurgas

Už važinėjimą Panamos 
kanalu mokestis.

Washington, D. C. Pe
reitą savaitę prezidentas 
Taft išleido proklemaciją, 
kuriaja nuskyrė mokestis 
už plaukiojimą Panamos 
kanalu svetimą šalin pirk
liškiems laivams. Mokestis 
už toną turi išnešti $1.20. 
Taip pirmiaus nusprendė 
kongresas, o dabar prezi
dentas tą kongreso nuspren
dimą patvirtino ir apskelbė. 
Mokestis 40 nuošimčiais tu
ri but mažesnė, jei laivas 
plaukia tuščias, ty. be ke
liauninką ir prekią; bet su 
žmonėmis ir prekėmis bus 
imama $1.20 už toną.

Karo laivai, transporti
niai, ligoniai ir su valgiais 
mokėsią 50 nuošimčiais ma
žiau, nei visi tie, kurie ga
bena keliauninkus ir pre
kes.
*'/Mokestis yra ne maža, te
čiau laivą savininkams ir 
pirkliams visgi dar atneš 
naudą, nes sutupis pinigus, 
kokie turėtą but išleidžiami 
keliaujant kur aplinkui, o 
kanalu yra tiesus kelias.

Suvienytoms Valstijoms 
kanalo iškasimas tikrai ap
simokės.

Geležinkelių nelaimės.
Indianapolis, Ind. Perei

tos savaitės vieną dieną, 3 
vai. ryte,’ pasažierinis trau
kinis gelžkelio kompanijos 
“Cincinnati, Hamilton and 
Dayton” ties Irvington sto
timi susimušė su prekią 
traukiniu. Kadangi pasa
žierinis traukinis bėgo 40 
mylią valandoje, tatai susi
mušimas buvo tiesiog pasi
baisėtinas. Pasekmės tuo- 
jaus pasirodė sekančios: 16 
žmonių užmušta ir 15 sun
kiai sužeista. Vagonu griu
vėsiuose gimęs gaisras, ku
ris tečiau geritai užgesin
tas. Daugiausiai žmonių 
užmušta pirmame vagone. 
Išpradžią buvo manoma, 
kad žuvęs ir traukinio kon
duktorius, tečiau tasai su
spėjęs kritiškame momente 
iššokti iš vagono laukan ir 
tokiu o budu paliko gyvas. 
Nelaimingasis traukinis 
rėjęs atbėgti į Chicago.

tu-

Audra nuskandino kelis 
laivus.

Ottawa, Ont., Kanada. 
Ant upės Modavska audra 
sudaužė garlaivį “Mayflo
wer”. Su garlaiviu nusken
do kapitonas ir 9 jurinin
kai. Kapitono ir kelią ju
rininką lavonus vanduo iš
metė ant kranto.

Sault Ste Marie, Mich. 
Plieninis garlaivis “Ro
chester”, priklausantis 
kompanijai “Mutual Trans
port Co.”, arti White Fish 
Point 
lumos 
lą.

Ant
pačiu metu siaučius taippat 
baisi audra ir daug garlai
vių nuo anos nukentėję.

užplaukęs ant negi- 
ir įssikasęs į dumb-

ežero Michigan tuo

Socialistas nusižudė.
Kansas City, Kans. 

nomo socialistiško savait
raščio “Appeal to Reason”, 
išeinančio Girard, Kans., 
leidėjas, J. A. Weyland, an
dai nusišovė savo namuose 
šiame mieste.

Ligšiol nėra žinoma, iš 
kokios priežasties tasai 
karštas socialistas nusišovė, 
kadangi nepaliko jokią raš
tą, kas paliudytą jo saužu- 
dystės priežastį, juo labiau, 
kad jis visas laikas niekam 
nesiskundęs su savo rūpes
čiais. Laikraščio redakto
rius, Fred Warren, taippat 
to atsitikimo priežasties ne
žinąs, tik patėmijęs, kad 
leidėjas pirm to kelias die
nas buvęs kaip ne savas.

Iš kitą šaltinią tvirtina
ma, kad Weyland labai bi
jojęs federalią bylą, kurios 
buvo prieš jį užvestos už 
įvairius valdžios šmeižimus 
per laikraštį. Už tai jo 
laukus aštri bausmė. Ta
tai, sakoma, todėl ir nusi
žudęs.

Ettor sako esąs krikščioniu. .' ’ L.
Salem, Mass, čionai tei- moteriškė, sėjĮtnli^ant ke- 

siamas Joseph Ettor, kuris 
buk su A. Giovannitti ir J. 
Caruso nužudęs Anną Lo- 
pizzo Lawrenceo straike. 
Kuomet pas Ettorą paklau
sta, delko jis tame straike 
ėmęs dalyvumą, jis rimtai 
apreiškė, kad jis darbinin
kus ginti gavęs įkvėpimą iš 
Kristaus ii’ Lincolno gyve
nimo ir mokslo.

Advokato paklaustas, ko
kio jis esąs tikėjimo, atsa
kęs, kad esąs krikščionis su- 
lyg paties Kristaus mokslo.

Pavadinęs save “primiti- 
viniu krikščionim”. Kas 
link Abrahamo Lincoln Et
tor apreiškęs, kad iš jo 
knygą išskaitęs, jog darbi
ninką luomas turįs gauti 
už savo darbą pilną atlygi
nimą.

Ant atvirutę jjerstatoma

dės ties barzdąskutykla, ir 
ant stovinčio i šalia kunigo 
peties atrėmusi»galvą. -Ta
sai kunigas taigi ir persta
ta kun. Amitiiano.i

Gi kiek bus nušauta pačią 
medžiotoją,- tuo tarpu dar 
nėra žinoma. ;

Sulaikyta geležinkelio 
tiesimas.

Providence, R. I. Tiesi
mas geležinkelio Southern 
new England Railway Co., 
kuris, savo linijomis turėjo 
apjuosti Rock Island ir 
Massachusetts, staiga visiš
kai sulaikytas ir 2.000 dar
bininką neteko darbo.

Darbas sulaikyta neapri- 
buotam laikui. Tos kompa
nijos prezidentas Chamber- 
lain, paklaustas apie to at
sitikimo priežastį, pasakęs, 
kad gildijoje (pinigą rinko
je) nesusipratimai esą to 
priežastimi. Kiti vėl kal
tina demokratą laimėjimą, 
nes kompanija prisibi  jauti 
negeistino visiems krizio. 
Kaip ten nebūtą, bet fak
tas, kad 2.000 darbininką 
atimta kąsnis duonos.

Vice-prez. Shermano 
testamentas.

Utica, N. Y. Nesenai vie
tiniame palikimą teisme 
atidaryta mirusio Su v. Val
stiją vice-prezidento Sher
mano paliktas testamentas. 
Dokumentas pasirodęs ne
paprastai trumpąs, rašytas 
paties Shermano 1887 me
tais. Turtą paveldėtoja pa
skyręs savo žmoną. Neju
damą turtą palikta vertės 
tik $10.000, bet daug pali
kęs bankose pinigą ir akci
ją įvairiose kompanijose.

Šioj apygardoj buvęs tur
tingiausias žmogus, bet sa
vo tūriais nekuomet nie
kam nesigyręs.

Smarki lokomotiva.
Altona, Pa. Ant geležin

kelio Pennsylvania linijos 
daroma mėginimai su nau
ja lokomotiva, kurios jėga 
ir greitumas ištirta, kad ga
linti traukti traukinį iš 12 
pąsažierinią vagoną ir va
landoje prabėgti 85 mylias.

Nauja lokomotiva visai 
naujos konstrukcijos.

GALE LAUKO TOLI...

Gale lauko toli
Trįs berželiai auga, 
Trįs berželiai svyruonėliai 
Tarpu savęs kalba.

— Kad bernelis bučiau, 
Puikus raitužėlis —
Saulės kardu sušvituočiau, 
Naktelę nuveikčiau...

& 
Aj 
A? 
$

ApieSeveros Vaistus pasakome tą tik kas tiesa j}

NUSTOK KOSĖJĘS!
Nudėk niekais kosulį dabar ir jis prikibs 
prie tavęs visai žiemai. Nusmaugk jį pa* 
čioj pradžioj. Imk

Severas Balsamą Plaučiams
(Severn’s Balsam for Lungs)

Yra tai tikriausias vaistas nuo kosulio, s 
kimulio, kriokulio, žieminio kosulio, bron- j 
chito ir kitų plaučių ir gerkles ligų. j

Kaina 25 (r GO contij’ į

Anglis einančios brangyn.
New York. Kietosios an- 

glįs, kurios pereitą žiemą 
čionai buvo pardavinėjamos 
po $6.50 už toną, dabar par
duodamos po $7.50 už toną. 
Brangumą daranti detali- 
niai prekėjai, kadangi abel- 
nuose sandeliuose laikoma 
pernykštė kaina.

Argi tai nėra plėšimas 
visuomenės ?

— Kad bernelis bučiau, 
Jaunas artojėlis — 
Viso svieto vargužėli 
Žagrele aparčiau...

— Kad bernelis bučiau, 
Tėvulio sūnelis — 
Bėrą žirgą pasikinkęs 
Pas mergelę jočiau.

©

Kepenų Ligos
apsireiškia visur, išskiriant pačias kepenis 
nes jų negalime nei pajausti, nei pamaty
ti. Apsireiškia jos

galvoj
žarnose
skilvyj
ant odos
burnoje (negardumas burnoj, apklotas liežuvis

(kvaitimas ir galvos skaudėjimas)
(užkietej mas)

(nerviškumas)
(pučkai, bjauri oda)

Severas Pigulkos Jaknoms
(Sevora’s Livor Pilis)
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Nulaužta strėna sukalta 
vinimis.

New York. Kliniką kon
gresai! andai susirinko 50 
garsiausią Amerikos chirur
gą, kurie susirinkusiems iš- 
rodinėjo savo naujausius 
chirurgijoj išradimus ir pri- 
taikimus. Dr. A. C. Bris
tow akiveizdoj savo kolegą 
sumaniai atliko operaciją 
vienam pacientui, kurio 
strėna buvo perlaužta. Per
lūžusį kaulą jis sukalė vi
nimis. Vinys yra plieninės 
ir sterelizuotos, sugijus 
kaului, jos bus ištrauktos. 
Toji operacija puikiai nusi
sekusi.

Kitas vėl chirurgas, Frank 
Harley iš New Yorko vie
nam ligoniui nuo galvos 
sniegeną pragalinęs antau- 
gą. Operacija pasisekus ir 
pacientas sveikstąs.

Prieš persiskyrimus.
New York. Pirmininkau

jant merginai E. O’Brien 
Lummis čionai sutverta ka
talikišką moterią kliubas, 
kurio tikslu busią kovoti 
šioj šalyj prieš persiskyri
mus. To kliubo narės per
trauksiančios visokius san
tykius su persiskyrusiomis 
su vyrais moterimis, prąša- 
linsios tokias poteris iš 
draugiją ir į anas atsinešiu 
su panieka. . Tą naują mo
terią judėjimą paremiąs 
kardinolas Farley. Regis, 
tokie kliubai bus inkurti ir 
kituose miestuose. Šitam 
kliubui pažadėjusi savo pa- 
gelba vyskupai ir kunigai.

Pas mergelę jočiau,
Gailią epušėlę — 
Apkabinčiau, nuraminčiau, 
Kad taip nedrebėtu...

** *
Gale lauko toli
Trįs epušės auga, 
Trįs epušės raudojėlės 
Tarpu savęs kalba.

— Kad mergelė bučiau, 
Puiki panaitėlė —
Tai lakštuočiau, kaip lakš-
Rytą, vakarėlį... [tele,

—- Kad mergelė bučiau, 
Jauna pjovėjėlė — 
Svieto gailias ašarėles 
Rinkčiau prijuostėlėn...

— Kad mergelė bučiau, 
Motulės dukrelė — 
Leisčiau margą gromatėlę 
Jaunajam berneliui.

Atsisakė iš ambasadoriaus 
vietos.

veikia tiesiog į kepenis, prašalina daugybę 
visokių jaknų kančių ir taipgi nedaleidžia 
jų. Pamėgink.

25 centai bonkele

Pardavinėjamos visų aptiekininkų, Anų tikrųjų 
būtinai turi būti vardas “Severą”. Neimk nudavi- 
mų. Nemokamo, gydytojo patarimo rašyk pas:

S ____ _____
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Jaunajam berneliui,
Beržui svyruonėliui;
Pamieločiau, nubučiuočiau,
Kad nebeliūdėtą...

L. Gira.

Sufragisčių kerštas.
Anglijos sufragistės no

rėjusios . pavogti premiero 
Asquitho suną ir palaikyti

jį pas save kaipo užstatą, 
kol valdžia suteiksianti mo
terims teisės rinkiniuose.

Kaip mums iš Londono 
rašoma, sufragistės paskiau 
nuspi endžiusios to nedary
ti, kadangi premiero sūnūs 
dar jaunas. Nutarta pa
laukti, kol jis pasiūgėsiąs, 
o tada bus galima kuriai ją 
su juo apsivesti.

Milicija prieš studentus.
Starkville, Miss. Guber

natorius Brewer įsakė ke
lioms valstijoms milicijos 
kompanijoms nusiduoti į 
agrikultūros universitetą ir 
tenai sulaikyti studentą 
riaušes, kurie sustraikavę ir 
kelianti prieš universitetą 
demonstracijos. Univer
siteto prezidentas užgynęs 
studentams lankyti besimo
kinančias kaimyniškoj ko
legijoj mergaites-studentes, 
del ei to uždraudimo studen
tai sustraikavo ir ėmė kelti 
riaušes.

Reikalauja atlyginimo..
New York. Rymo kata

likiškas kunigas Fr. Ami- 
trano apskundęs fotografis- 
tą Dolaną iš firmos United 
Merchant Presss, reikalau
damas $10.000 atlyginimo 
už paleidimą svietan atvi
ručių su kunigo paveikslu, 
kuris perstatoma labai "

^nokiančiai.

Washington, I). C.
vienytą Valstiją ambasa
dorius Anglijoje, Jones 
Bryce, andai atsisakęs iš 
savo užimamos vietos ir 
pasiuntęs prezidentui Taf- 
tui rezignaciją. Jo vieton 
busiąs paskirtas Sir Cecil 
Arthur Spring-Rice, ligšiol 
ambasadorius Stokholme. 
Bryce nenorįs daugiau poli
tikuoti, prieš mirtį norįs pa
gyventi ramiai.

Nedorėliai patraukta 
atsakomybėn.

Norwalk, O. Prisaikin- 
tąją teisman pašaukta 6 žy
miausi to miestelio piliečiai, 
kurie savame laike iš West 
Clarkfield, O. išvedę miš
kan merginą Minnie La 
Valley, tenai išrengę, pas
kui aptepę derva ir aplipi- 
nę plunksnomis paleidę. 
Mergina teisme^ .pasakojus 
apie savo nepaprastas ken
tėjimus, kuomet tie' nedo
rėliai begėdiškai ją- išren
gę ir baudę. Užpūolikus 
laukia aštri bausmė.1

5.000 asmenų medžioja 
elnius.

Lanšing, Mich. 5.000 
moterią ir vyrą medžiotoją 
pereitoj savaitėj išsirengu
sią medžioti elnią ir stirnų 
Michigano miškuose. Lig- 
Hol nušauta arti 400 etatų.

Suvienytų Valstiją karo ministeris Stimpson su savo žmona ir prezidento Tafta 
dukterimi iškeliavo į Panamos kanalą pasižiūrėti; darbų.
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| MOTERIŲ SKYRIUS |
MOTERIŲ KLAUSIMAS.

Besimainant gyveninio 
santikiams, atsiranda nauji 
reikalai ir kįlsta klausimai, 
kaip juos užganėdinti. Klau
simas, kaip dabar geriaus 
butų surėdžius žmonių gy
venimą, kad visi jo reikalai 
butų kaip reikiant užganė
dinti —> vadinas visuomenės 
klausiniu, kurs tečiau dali
nas į visą eilę smulkesnių 
klausinių, kaip antai: darbi
ninkų, amatininkų, ūkinin
kų ir kitų klausinius. Tarp 
jų — moterių klausimas už
ima svarbią vietą, nors pas 
mus į šį klausimą nedaug 
dar tebūdavo atydos atkrei
piama. “Moterių klausi
mas, kaip teisingai patėmi- 
ja mokytas vokiečių socio
logas Katrein, užima pusę 
visuomeniškojo klausimo, 
nes pusė žmonių ant svie
to — tai moterįs; pusė žmo
nių darbo atliekama mote
rių, pusė, jei nedaugiaus 
vargų ir skausmų ant svie
to— moterių kenčiama. Vy
ro likimas tankiausiai yra 
surištas su moterimi ir ne
galima žmonių visuomenės 
laiminga padaryti, nesutei
kus moterims to, kas joms 
priguli”.

Savo teisių moteris jau 
pradėjo visur reikalauti ir 
nemažai jau jų yra įgavu- 
sios įvairiuose kraštuose.

Moterių padėjime galima 
patėmyti dvi srioves: pilie
čių ir proletarių. Piliečių 
arba miesčionių moterių ju
dėjimas prasideda nuo di
džiosios francuzų revoliuci
jos, 1789 metų, kada liko 
apgarsintos “moterių tei
sės”, būtent: moteriškosios 
lygiai su vyriškais naudo
jos balso teisėmis rinkimuo
se į parlamentą ir į visas 
valdiškąsias įstaigas, jos 
gali būti renkamos ir sky- 
riamos lygiai su vyrais į vi
sas valdiškas tarnystes, mo
teriškosioms turi būti atda
ros visos augštesniosios 
mokslo įstaigos. Tokių pat 
reikalavimų maždaug prisi
laiko ir dabar vadinamųjų 
pirmeivių moterių judėji
mas, kurs remias ta nuomo
ne, buk moterįs yra visai 
vyrams lygios, todėl ir vi
sur gali su vyrais susilygin
ti bei juos užvaduoti. Nuo 
laisvamanių pažiūrų į mo
terių klausimą skyrius 
krikščionių, ypatingai kata-

verstos užsiimt arba pildyt 
tarnystę sunkią ir neatsa
kančią, tai tame nėra jokios 
moterims laimės, nei teisių 
praplatinimo, bet tiesiog — 
tai vargo jungas — dau
ginus nieko. Krikščionių 
nuomonė — visuomenės rei
kalai turėtų būti taip surė
dyti, kad moterims nereikė
tų dirbti sunkių darbų, prie
šingų jų prigimimui, arba 
pildyti pareigų, nesutinkan
čių su moterių paskyrimu. 
Moterių gi paskyrimas ir jų 
prigimtis svarbiausias pa
reigas joms nuorodo šeimy
noje; todėl moteriškė turi 
būti apsaugota nuo to viso, 
kas gali užkenkti jos šeimy
niškam gyvenimui. Kol 
moteriškė netekėjus — ji 
turi būti apsaugota nuo to 
kili darbų ir tokio padėjimo 
kad jaunystėje nenustotų 
svaikatos ir galės prie šei
myniško gyvenimo. Ište
kėjusi moteriškė — turi bu 
ti apsaugota nuo reikaL 
vargti, žūti ištisas dienas 
svetur, palikdama savo na
mus ir vaikus be jokios 
priežiūros.

Nelaimes iš šeimyniško 
gyvenimo laisvamanės mo 
terįs mano prašalinti ar
dant šeimyniškus ryšius ir 
naujus užmezgant. Todėl 
laisvamanės moterįs reika
lauja liuosos meilės ir leng
vo persiskyrimo.

Krikščionįs gi žiuri į mo
terystės ryšius rimčiaus. 
Pas krikščionis moterystė—■ 
ne juokai. Norint eiti mo
terystės stonan, reikia atsa
kančiai prisirengt ir apsi- 
inislyt, ar galėsi priimtas ja- 
reigas išpildyti. Todėl pas 
krikščionis moterystės ry
šys turi būti užmezgamas 
nevien tik iš pirmutinio pa
tikimo, bet iš gilesnių po
būdžių. Moterystėn sueina 
vyras su pačia nevien savo 
laimei, bet labiausiai savo 
vaikų laimei. Vaikų meilė 
turi sušvelnint abiejų pu.-ių 
šiurkštumus,o pasišventimas 
del jų ateities — turi pasal
dint visus šeimyniškus var
gus. Krikščioniška pažiū
ra į moterystę yra pamatu 
visuomenės surėdymo, tu > 
tarpu kad neapribuota po- 
rinimosi ir skyrimosi liuosy- 
bė netik pragaištinga esti 
daugiausiai moterims, bet ir 
visuomenės tvarkai.

Proletarių arba darbinin-

Priežastis moterių judėji
mo ir moterių klausimo ran
das tose pat žmonių gyveni
mo ir reikalų permainose, 
kurios paskutiniame šimt
metyje įvyko. Pramonijos 
išsiplėtė j imas pasiekė šei
myną ir sudarkė viešpata
vusią jose senobinę-tvarką. 
Seiliaus moterįs savo ranko
mis atlikdavo didumą darbų 
po namus, dabar gi juos at-' 
lieka pramonininkai? ~ Fab
rikai dabar gamina- musų 
šeimynoms duoną, pieną, 
sviestą, konservus, apdarą, 
skalbia baltinius, mazgoja 
langus, šveičia aslą, šildo bu
tus, apšviečia. I’asilu rin- 
čiose šeimynose moterims 
beveik nieko nęblieka na
mie veikti. Atliekamų -lai
ką. jos norėtų sunaudot-ko
kiam nors naudingam tiks
lui, ypatingai jaigu vaikai, 
jau paaugę — arba atiduoti 
attklių ir mokytojų globai. 
Čia ir randas klausimas — 
kokiam tikslui savo- laiką 
apverst? Dauguma mote
rių iš inteligentijos veržias 
prie visuomenės ir politi
kos reikalų, nors nevisados 
prie jų atsakančiai esti pri
sirengusios.

Darbininkų šeimynose 
dabartiniai ekonomiški san- 
tikiai dar didesnę daro per
vartą. Seiliaus daugumą 
reikalingų j ų pra gyvenimui 
daiktų moteris namie pasi
gamindavo, dabar gi — vis
ką reik pirkt už pinigus, 
kurių per tatai daug dau
ginus dabar reikia darbo 
žmogui, negu seiliaus. Už
darbiai kįla išlengvo, o gy
venimas brangsta dideliais 
šuoliais, todėl moteris pris
pirta metus namus eiti 
dirbti fabrikai!, kad dau- 
giaus uždirbus pinigų pra
gyvenimui. Čia vėl kįla 
klausimas, ką reik daryti, 
kad ištekėjusias moteris 
apsaugojus nuo darbo fab
rikuose, kad jos galėtų ge
riaus alikti savo pareigas— 
motinų ir šeimininkių. Pra
gyvenimo brangumas, tai
pogi ir abelnas pasileidimas 
sulaiko daugybę vyrų nuo 
vedinio, todėl netekėjusių 
moteriškių palieka kaskart 
didesnis skaitlius. Jos tu
ri pačios save maitinti, tik 
kilsta klausimas — kokiais 
amatais ir kokiais darbais 
joms užvis patogiaus butų 
užsiėmus. Moterįs veržias 
į fabrikus, į kontorus ir į 
tas visas vietas, kur se
iliaus dirbdavo vieni vyrai 
ir daro jiems nemažą kon
kurenciją; mat, moterįs 
darbininkės, mažiaus reika-

ftfikslnio Obuolio flisiorlja.
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Išėjęj iš urvo Graikai skubiai nubėgo ant kran
to prie jsavo laivų ir ruošėsi kuogreičiausia nusiir
ti. Kuomet Polyphemus išėjo iš urvo, Ulysses sto
vėdamas ant kranto garsiai suriko į jį:

Ulysseso pabėgimas.
“Oh, Polyphemai, aš esu Neniekas ir aš išdu- 

riau tau akis. Jaigu kas tavęs paklaus, kas tau 
padarė, sakyk, kad Ulysses, Ithacos karalius, ku
ris žino kaip nubausti tokius nevidonus kaip tu”.

Milžinas buvo tokiame pasiutime, kuomet už
girdo tai, kad pagaliau, paėmęs didelį akmenį metė 
į juras, manydamas, jog ten plaukiąs laivas.

Polyphemus meta akmenį.
Bet į laivą nepataikė, tiktai padarė taip dideles vil
nis, kad vos nepaskandino laivo. Ulysses su savo 
vyrąįs labai nusigando; bet yrėsi iš visų pajėgų ir 
neužilgo, priplaukė prie savo laivyno, kuris laukė 
jų prie mažos salos.

Žinoma, jie tuo jaus papasakojo savo draugams 
apie savo atsitikimą su Polyphcmusu, atkartodami 
daugelį kartų. Jie nekados nepailso pasakoti apie 
tai prie kiekvienos progos.

lios mazgai atsileido ir staiga krepšys atsidarė.
Tuojaus pakilo baisus traškėjimas. Žiemių, pie

tų, rytų ir kitokie vėjai nuožmiai visi drauge pasi
kėlė su staigumu ir padūkimu aplink visą laivą. 
Buvo baisus atsitikimas. Ulysses urnai atsikėlė iš 
miego ir kaip pamatė tokį baisų atsitikimą, labai 
ant jų įširdo. Bet žinodamas, kad barnis arba 
keiksmas nieko negelbės, atsisėdo kėdėn ir pradėjo 
mąstyti, ką bedarius.

Vėjų karalius.

likų pažiūros, sulyg kurių 
moteriškosios nėra visai ly
gios vyrams, bet yra kito
kios, negu vyrai, nors turi 
lygias su vyrais teises prie 
gyvenimo, todėl negali būti 
vyrų skriaudžiamos arba 
pavergiamos. Pagal krikš
čionių pažiūrų — moterįs 
privalo taipogi turėti intek- 
mę į politišką ir visuomeniš
ką gyvenimą, kad apsaugo
jus jame sau pačioms atsa
kančią vietą ir sušvelninus, 
žmonių santikius. Tiktai 
nevisi įrankiai, kuriais nau
dojas vyrai politiškame ir 
visuomeniškame gyvenime 
tinka moterims. Geistina, 
kad moterįs galėtų įgyt 
augštesnį mokslą, dalyvautų 
rinkimuose į parlamentus/į 
savyvaldų įstaigas, kad bu
tų pagaliaus renkamos į at
stovus, bet ne visos valdiš
kos vietos ir užsiėmimai tin
ka moterims. Moterių pri
gimimas ir paskyrimas tie
siog priešinas kai kuriems 
amatams ir užsiėmimams. 
Jaigu moterįs vis gi esti pl i

kių moterių judėjimas rei
kalauja visupirmu sulygi
nimo moterių uždarbio su 
vyriškiais, kituose gi daly
kuose stato panašius reika
lavimus, kaip ir miestieVų 
moterįs.

Laisvamanes moterįs turi 
įsikūrusios savo sąjungą, 
kurios centras randas Pa
ryžiuje; prie jos priguli apie 
20 įvairių tautų moterių są
jungų. Krikščionės mote
ris turi taipogi įsikūrusios 
savo sąjungą, kurios gene- 
rališkasis sekretariatas ran
das Kelno mieste (Pietin. 
Vokietijoje); prie šitos są
jungos ėmė kaskart dau- 
giaus rašyties moterių drau
gijų iš įvairių kraštų. Ma
tome tatai, kad moterįs tai
pogi juda, kruta, taiso savo 
suvažiavimus, (taipogi ir 
Lietuvoje) išleidinėja savo 
laikraščius, knygas.

Koki gi priežastis to viso 
judėjimo? Gal jis stačia* 
pramanytas kai kurių ne
ramių moterėlių be jokio 
reikalų ir priežasties i - .

lauja savo pragyvenimui, 
todėl dirba už mažesnį už
mokėsiu, negu vyrai. Čia 
randas klausimas, kaip gi 
suderint vyrų ir moterių 
darbą, kad jie vieni kitiems 
nekenktų ir kelio neužsto
tų?

Matome, kad moterių 
klausimas skaldos vėl į čie- 
lą eilę smulkesnių klausi
mų, būtent: į šeimininkių, 
mergaičių, darbininkių, tar
naičių klausimus, iš kurių 
kiekvienas reikalauja atski- 
raus apsvarstymo ir išriši
mo. Tolesniuose pašneke
siuose pasirupįsime plačiausi 
pakalbėti apie atskirus mo
terių klausimo reikalus.

“R. G.”... '

Hm!...
— Kaip ten sekasi Rusi

jos karo laivynui?
— Hm! Kaip čia dabar 

tau geriau atsakius?... Tam, 
uždarytam valdiškame pini- 
gyne, labai gerai sekasi!

VXII. Vėjų karalius. — Antiphates.
Vėliaus nuirklavę nuo Cyclopų žemės, Graikai 

į porą dienų priplaukė prie Acolaus, kur gyveno 
Aeolai.

Aeolas buvo vėjų karaliumi. Jisai Graikus 
priėmė maloniai. Jo tankiai girdėta apie Ulysses’ą 
ir butą linksmo jį pamačius. Jisai palaikė Ulys- 
sesą savo rūmuose keletą savaičių ir labai jį vaiši
no . Pagailos iškėlė iškilmingą puotą Ulysses’ui ir 
jo draugams.

Bet po tūlam laikui Ulysses pasirengė grįžti 
atgalios, tuomet Aeolas jam tarė:

“Aš tau ką tokį duosiu, kas pagelbės tavo ke
lionėj grįžtant namo. Čia tai yra krepšys, kuria
me turiu suvaręs visus vėjus apart vakarinio, kurį 
palikau, kad tau butų geriau keliauti namo. Lai
kyk tą krepšį drūčiai uždarytą, taip kaip jisai da
bar yra, tai vėjai nekados nepųs apart vakarinio 
vėjo. Nepasakyk nei vienam iš savo vyrų kas ran
dasi krepšyj ir niekam neduok tą krepšį pajudinti, 
kol nesugrįši namo. Kaip jau busi namie, atidary
ki krepšį atsargiai ir išleiski vėjus, kiekvieną sky
riumi. Buk atsargus, neišleiski juos kartu, nes jai
gu išleistum juos kartu, tai kiltų baisi audra, vėjų 
sukilimas sugriautų tavo ramus ir sunaikintų vis
ką aplinkui”.

'Ulysses padėkojo karaliui už jo malonę ir pri
žadėjo būti atsargum su krepšiu. Tuomet jisai su 
savo vyrais nuirklavo savais keliais. Ulysses pa
kabino krepšį prie stiebo ant savo laivo ir saugojo 
jį pats dieną ir naktį.

‘ Jo vyrai labai geidė žinoti, kas jame randasi 
ir tankiai klausinėjo Ulysses’o, bet jisai jiems ne
pasakė;’ Jie irklavo keletą dienų, pagalios Ulysses 
pailso besaugodamas ir saldžiai užmigo.

Tuomet nekurie jo vyrų, suėję atsisėdo aplink 
krepšį, ėmė mąstyti, ką padarius ir kas jame ga
lėjo būti? Kiekvienas turėjo kitokį manymą. Ne
kurie manė, kad jame Ulysses visą slaptybę norėjo 
sau užlaikyti, o jiems nieko neduoti. Vėliaus pa
mąstęs ilgoką laiką vienas jų, patarė atidaryti 
krepšį ir pažiūrėti, kas jame randasi, nes Ulysses 
jų kalbos negirdėsiąs, kadangi buvo giliai įmigęs.

Visi sutiko ir ar dviese ar trįse nuėjo atidaryti 
krepšį. Bet nebuvo lengvas darbas, kadangi ten 
butą daugybes mazgų drūčiai suna^liot^.^JRaga-

Audra tęsėsi per keletą dienų ir vieną rytą 
Ulysses pamatė, kad jo laivynas jau randasi atga
lios prie Aeolas salos. Išsėdęs ant sausžemio su 
trimis ar keturiais vyrais jisai nuėjo į karaliaus 
ramus.

Karalius Aeolas nepriėmė jų draugiškai, jisai 
didžiai pyko, kuomet užgirdo nuo Ulysseso, kad jo 
vyrai atidarė krepšį.

“Apleiskit tą salą tuojaus”, suriko jisai, “aš 
negaliu duoti jokios pagelbos už tokį jūsų pasiel
gimą”.

Pagalios Ulysses turėjo apleisti Aeolas salą ir 
traukti savais keliais.

Už poros dienų apleidę Aeolaus žemę, jie at
vyko į kitą šalį, kurios krantai buvo apsodinti bai
siai augštomis uolomis. Ten buvo maža įplauka 
tarp olų, o ant kalno matėsi miestas vadinamas 
Lamos. Žmonės, kurie gyveno toj žemėj, buvo mil
žinai ir labai .baisus ir žiaurus. Visi laivai, apart 
vieno, nuirklavo į mažą jūrių užtaką arti miesto. 
Pasilikusiame ant juros laive buvo tiktai vienas 
Ulysses.

Ulysses įsakė savo trims vyrams nusiduoti ant 
sausžemio pažiūrėti, kokie žmonės tenai gyvena. 
Kuomet trįs žmonės atėjo arti miesto, pamatė dide
lį augštą namą ir jauną moteriškę, kuri jiems pa
sakė, kad toji vieta yra karaliaus rūmai.

Jie įėjo į ramus ir pamatė karaliaus pačią. 
Kaip tik ji nužvelgė pašaliečius, tuojaus pašaukė 
savo vyrą. Jo vardas buvo Antiphates. Jis bu
vo baisiai žiaurus. Tuojaus prisiartino prie vieno 
nelaimingo Graiko, parmušė ir suėdė ant tų pėdų. 
Antrieji du pabėgo su didele baime prie savo laivų.

Tuomet Antiphates taip baisiai suriko, kad 
jo balsas praskambėjo per visą miestą. Tuojaus 
tūkstančiai gyventojų išsiskubino iš savo butų ir 
pamatė svetinius laivus. Jie metėsi prie laivų per< 
uolas ir, verzdami baisius akmenis, visus juos su
mušė ir paskandino. Jie užmušė ir visus Graikus, 
mėginančius gelbėtis nuo skęstančių laivų.

Tatai visi laivai įėję į prieplauką liko sunaikin
ti, o žmonės nuskandinti. Ulysses likęs su savo lai
vu ir keliais draugais ant juros ir pamatęs kas atsi
tiko su jo laivais ir vyrais, skubiai nusiirė toliaus, 
sunkiai irkluodamas ir išgązdintas nuožmių Laes- 
trygonų.

XVIII. Circes sala.
Dabartės Ulysses tikėjosi neužilgo sugrįžti į 

savo tėvynę. Jisai manė, kad jau butų laikas būti 
jam arti savo šalies.

Bet atplaukęs į vietą, vėliaus pasirodė, kad tai 
nėra Ithaca. Tai buvo sala, ant kurios moterįs ar
ba deivės vadinamos Circes gyveno.

Vyriausioji deivė Circes buvo labai graži mer
gaitė, ji gyveno puikiuose rūmuose, bet buvo ne
labai gera. Vienok pašaliečiams ji nudavė, kad 
maloni, bet kuomet pašaliečius priimdama duoda
vo jiems užkandį arba gėrynių, primaišydavo ko
kių tai gyduolių, o kuomet jie valgydavo, Circes 
šmėsteldavo lazdele arba rykšte aplink jų galvas 

xir permainydavo juos antkart į kiaules.
Ulysses nežinojo to dalyko atvykęs ant tos sa

los. Jisai ir jo žmonės buvo labai pailsę ir reika
lavo atsilsio ir valgio, taigi jisai nusiuntė porą vy
rų ant kranto pažiūrėti, ar nesiranda ten kokių gy
ventojų.

Už poros valandų vienas iš jų sugrįžo atgalios 
labai nuliūdęs, ir pasakė liūdną atsitikimą. Jisai 

. ir jo bendrai, keliavo toli nuo kranto kol atvyko 
prie gražių rūmų. Priėję prie durių jie išgirdo 

(Toliau bua>.
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Spalių 23 dieną, vietinė 
L. S. S. A. 11 kp. parengė 
prakalbas šv. Jurgio drau
gijos svetainėje. Pirmiau
sia pradėjo kalbėti p. Žoly
nas, pranešdamas, kad visi 
klausimai kaslink socializ
mo bus išrišti ir, kad tik 
per socializmą galima page
rinti žmonių būvį ir, kad 
tą viską kalbėtojas nurodis. 
Perstatė kalbėtoju p. L. 
Pruseiką, “Laisvės” redak
torių.

Tas žmogelis, žinoma kaip 
ir visi cicilikučiai, išpei
kė viską, kas ne su jais ir 
kas nesocialistiško. Ragi
no balsuoti už socialistų 
partiją. Tik vienas p. 
Debs su Seideliu geri, o 
kaip pp. Taft, Roosevelt ir 
Wilson, tai negeri, netinka- 
'ini.

Vienu žodžiu, tik balsuo
kit už mus, o ten toliaus, 
tai ne jūsų dalykas. Bet 
kaip pagerinti žmonių būvį, 
tai nenurodė to visai.

Ten pat, 24 dieną vietinis 
Demokratų Kliubas paren
gė prakalbas. Išpradžių 
kalbėjo p. V. Ambrozevi
čius ; aiškino demokratų 
partijos principus, ragino 
už tą partiją balsuoti. Pas
kui perstatė į savo vietą 
kalbėtoju kokį tai airišį, 
girtą ir dar su kepure. Tas 
prašė, kad už jį balsuotų. 
Paskui p. V. Ambrozevičius 
vėl užėmė kalbėtojo vietą ir 
atsakinėjo į klausimus, gau
tus iš publikos.

Tuom tarpu atėjo į sve
tainę p. V. Leščinskas su 
savo mokiniais. Ponas V. 
Ambrozevičius perstato jį 
kalbėtojum. Kaipo moky
tojas, nenorėdamas kištis į 
partijos reikalus, ragino, 
kad kuoskaitlingiausiai lan
kytų vakarinę mokyklą, 
vaikus auklėti! lietuviškoje 
dvasioje, mokintusi amatų 
ir kad pribuvę į-šį kraštą, 
skubintus! pastoti piliečiais. 
Tai tokiuo budu pagerįs ir 
būvį.

Paskui p. V. Ambrozevi
čius vėl užėmė kalbėtojo 
vietą. Laukė miesto virši
ninkų. P. V. Ambrozevi
čius prašė, kad nesiskirsty- 
tų, kad eitų į apačią gerti, 
kol pribus viršininkai. Ar 
už savo pinigus, ar už sve
timus raginti gerti alų yra 
nepagirtina. Tai tik kliu- 
bą žemina tokie nariai.

O 30 dieną to pačio mėne
sio ir toj pačioj svetainėj 
buvo parengti ginčai vieti
nės L. S. S. kp., kuriuose 
buvo užkviesta “Žiburėlio” 
'draugija ir kiti socializmui 
priešingi “elementai”.

“Žiburėlio” draugija ne- 
'dalyvavo, bet kiti socializ
mui priešingi “elementai” 
ėmė dalyvumą diskusijose 
(ginčuose).

Iš savo pusės vietiniai so
cialistai jauzdamiesi silp
nais klausime “Ar socialis
tai pagerįs darbininkų bū
vį?”, parsikvietė p. Her- 
man-Purvį, L. S. S. žino
mą šulą. Ir mane, kad jau 
Juos tai duos pipirų, tau
tiečiams — klerikalams.

Bet apsirikta.
Išpradžių p. Herman- 

Purvis nukeliavo į žilą se
novę, paskui pasakė kaip 
atsirado vergija, antmęzda- 
mas mokslui kaltę, kad 
žmonės vargingai gyveną. 
Ir ant galo be jokių faktų 
pasakė, kad socializmas ge

rino, gerina ir gerįs žmo
nių būvį. Tuojaus vienas 
iš publikos paprašė priro
dyti faktiškai, kokiuo budu, 
kur, kada ir kas iš socialis
tų pagerino žmonių būvį? 
“Lakštingalą pasakomis ne- 
prilesįsi” — duok grudų. 
Tatai ponas Herman-Pur- 
vis atvertė raudoną knygą 
ir parodė, kad Bismarkas 
įvedė pasenusiems darbi
ninkams algą. Tai te tau ir 
faktas?! Vietoje, kad gra
žiai atsakyti, tai p. Herman- 
Purvis sakė: išsimokyk 
skaityti, skaityk knygas ir 
laikraščius, tai rasi, kad so
cialistai gerina žmonių bū
vį. Paskui p. A. Staknevi- 
čius kaip papylė sauja 
klausimų, tai nebagas kasė
si, ir negalėjo išsikasti iš jų. 
Ir neprirodė, kad kur-nors 
socialistai butų įsteigę nors 
mokyklą, ligonbutį, prie
glaudos namą ir kitų kokiuo 
nors budu butų prisidėję 
prie labdaringo darbo. Ant 
galo p. Herman-Purvis vie
ną pavadino melagiu už taj, 
kad tas laike nurodymo p. 
Herman-Purvio, kad kata
likas gali būti socialistu, 
faktiškai patėmijo iš kalbos 
p. Bobelio laike socialistų 
suvažiavimo, kad tikėjimą 
reikia prilaikyti patrauki

amu! tamsios minios. Tuo
jaus p. A. Staknevičius per
skaitė visas ištraukas iš so
cialistų stulpų kalbų, kuomi 
ir turėjo būti užganėdintas 
p. Herman-Purvis.

Taipgi p. Herman-Purvis 
norėjo prirodyti, kad ne 
prezidentas Lincoln išliuo- 
savo iš vergijos negrus-mu- 
rinus. Bet tuoj p-lės B. 
Vaškevičiutė ir Radzevičiū
te, atsistojusios si! histori- 
jos rankvedžiu rankoje, pa
rodė, kad tai Lincoln išliuo- 
savo murinus iš vergijos. 
Neturėdamas ką sakyti, lie
pė parsitraukti dokumentus 
kokius tai iš Washington©, 
kuriuose rasią, kad ne pre
zidentas Lincoln išliuosavęs.

Jei taip, tai ne Napoleo
nas pakeitė žemlapį visos 
Europos sulyg p. Herman- 
Purvio nurodymų, bet jo 
kariuomenė.

Kaip ten nebūtų, bet kar
vedžiams visuomet tenka 
garbė, o ne kareiviams.

Galų-gale socialistai pra
dėjo kolioties, visokiais žo
džiais pravardžiuoti tuos, 
kurie drįso duoti klausimus 
tokiam gabiam ginčytoj ui 
kaip p. Herman-Purvis. Net 
tas merginas įžeidė už tai, 
kad jos atsiliepė.

Pats klausimas ir nebuvo 
išrištas. Išrišimas yra la
bai lengvas.

Duok šviesos žmonijai, o 
ji pati ras sau teisingą ke
lią savo būvio pagerinimui.

Ne svarbu, kaip mokytas 
ir išmintingas butų tautos 
vedėjas, ne svarbu kaip su 
gerais principais butų par
tijos platforma, tauta nekils 
augščiau, kol dauguma ne
pradės sanprotauti ir kilti 
augščiausian protavime.

Žmonės daugiau apsišvie
tę daugiau mąsto, daro pro
gresą, tauta auga moksle ir 
turte.

Tik duokit šviesos, o pati 
žmonija ras sau kelią savo 
būvio pagerinimui ir pada
rys geresnį ir tinkamesnį 
rojų ant žemės, negu žada 
socialistai. L. A. V.

Hachita, New Mexico.
(Iš Meksiko pasienio).
Pradėjus nuo šio mieste

lio per 40 mylių į vakarus 
visu Meksiko pasieniu pa
skirstytas būriais Suvienyt. 
Valstijų 13-tos raitelių re- 
gimentas (pulkas). Raite
liams įsakyta saugiai ir aš
triai užsilaikyti, nes jie tu
ri ginti netik Suv. Valstijų 
piliečius, bet podraug ir sa
vo gyvastį saugoti. Apylin
kės — labai kalnuotos, kur 
randasi daug visokios rų- 
šies plėšikų ir galvažudžių. 
Nudėti nereikalingai išpasa- 
lų ar kaip kitaip žmogų, tai 
paprastas čionai atsitiki
mas. Šie puslaukiniai Mek
siko plėšikai, taip vadina
mi “red f lagers” (raudon- 
vėlukai) nekariauja su sa
vo valdžia už laisvę, bet, 
prisidengdami revoliucio- 
nistų vadu Orozco arba Sa
lazar, užpuldinėja ant ra
mių gyventojų ir plėšia jų 
mantą; ima kas tik pakliū
va jiems po ranka; paskui 
visko prisiplėšę nudumia į 
pašlaites, kur juos yra sun
ku ir susekti. Tai toksai pa
sielgimas vadinasi meksiko- 
nų naminis karas. Aršiau
sia gi, kad jie plėšia ir Suv. 
Valst. ten gyvenančius ko- 
lioriistus ir kitus svetimže- 
mius.

Spalių 22 d. tų plėšikų bu
ris užpuolė ant gyvulių au
gintojo T. McCormicko. Jį 
patį surišę, pareikalavo 
$5.000, priešingai grasino 
mirtimi. Mums, raiteliams, 
tą pačią dieną duota žinia 
apie užpuolimą ant McCor
micko, bet mes, negalėdami 
pereiti sienos, negalėjome 
nelaimingam suteikti jokios 
pagelbos, nors tas veikėsi 
tik 500-tais žingsnių toli 
nuo musų. Po trijų dienų, 
pareikalavus iš Washingto- 
no, atpyškėjo Madero ka
reiviai ir McCormicką pa- 
liuosavo, kuris tuojaus per
sikraustė mus pusėn.

Spalių 26 d. kaip tik ne
peršautas musų kapitonas. 
Jį norėjo nušauti plėšikų 
vadas. Prisiartinęs prie 
kapitono atkišo jam ranką 
pasisveikinti, o antra ranka 
jau mėgino išsitraukti iš 
makštų mauzerį (revolverį). 
Kapitonas tai patėmijo ir jį 
kulipka pirmiau pasveikino. 
Be to dar keli kiti meksi- 
konai liko sužeisti, vienas 
ant vietos nušautas. Gi 
pats sužeistas jų vadas ir 
du jo pa geibiu inkai paimta 
nelaisvėn ir išsiųsta į EI 
Paso, Tex.

Jei meksikonai ir ilgiau 
ant Suvien. Valstijų sienos 
kels tokias betvarkes kai 
kad dabar daroma, Suvieny
tos Valstijos bus privers
tos griebties aštresnių prie
monių, kadangi kitokio iš
ėjimo su tais puslaukiniais 
meksikonais nesurandama.

V. Zagorskas, rait.

Cicero, III.
Kaip visur, kaip tenka iš

girsti, Tėv. Mylėtojų Drau
gijos kuopos parengia gra
žius vakarėlius, taip ir čio
nai vietinė 118 kuopa lap
kričio 10 d. buvo parengus 
lošimą ir pasilinksminimo 
vakarą. Statė scenoje juo
kingą trijų veiksmų kome
diją^“ Audra giedroje”. Lo
šimas atlikta gana puikiai. 
Reikia pasakyti, kad toksai 
lošimas pirmusyk yra taip 
gerai pavykęs šiame mieste
lyj. Žodžiu pasakius viskas 
dailiai atlikta ir visiems pa
tiko. Publikos buvo skait
lingas būrelis ir susirinkus 
šieji gana rdiniai užsilaikė. 
Tik nekurie vaikai trukšmą

KATALIKAS 
—.1 .......

kėlė, kuriuos motinos su sa
vimi buvo atsinešusips. Vai
kus nešties perštatyman, tai 
lietuvių paprotįs; pas kitas 
tautas to nepastebėsi; taigi 
ir lietuviams vertėtų tame 
dalyke civilizuoties.

Pirm lošimo kalbėjo apie 
perstatymų vertę ir reikš
mę studentas F. Šafranaus- 
kas, paskui po pirmam ak
tui kalbėjo F. A. Golubic- 
kas apie T. M. D. ir S. L. 
A. Skatino lietuvius rašy- 
ties į tas tautiškas organi
zacijas. Po antram aktui 
kalbėjo dar Šafranauskas, 
taippat apie T. M. D. vertę 
rr naudingumą. Tik ve kas 
yra stebėtina, kad musų ne
kurie žmonės negali atskir
ti tautiškų organizacijų vie
nų nuo kitų. Jiems vis vie
na ar T. M. D. ar S. L. A. 
Girdi, kaip viena, taip ir 
antra organizacijos yra so- 
cialistiškos. Nežinia, kodėl 
taip jie mano. Rasi, jiems 
tie socialistai yra labai daug 
jau įgrisę. Tiesa, čia gy
vuoja ir socialistų viena ko
ki tai kuopa; jos nariai kuo
ne kas mėnuo rengia balius, 
bet visuomet su sielvartais 
ir ašaromis. Socialistai nu
siskundžia, kad jie esą bė
dini. Jie svetimas kaltes 
tankiai išrodinėja, išdėsto, 
bet savo locnų kalčių neno
ri pamatyti. Patįs nieko 
neveikia ir pas kitus į ren
giamus vakarus neatsilan
ko, tik laukia, kad kas kitas 
juos sušelptų, nes jie esą 
bėdini, vargšai...

Čionai' yra darbštų tau
tiečių vyrų, kurie gal pasi
darbuos ir toliau rengdami 
panašius dailius vakarėlius. 
Sulyg pastarojo, rodosi, 
daugiausiai pasidarbavo M. 
A. Šarka ir A. Gurskis. Pas
tarasis daugiausiai pridėjo 
triūso lavindamas asmenis, 
parinktas perstatymui.

Pašalinis.

Philadelphia, Pa.
Pas mus kasžin kodėl pa

staruoju laiku lietuviai la
bai pradėjo lankyti karče
mas, o lietuvaitės yra labai 
palinkusios prie cicilikų. 
Pas mus dabar yra kokios 
šešios lietuviškos karčemos 
ir kokie šeši kliubai, tatai 
musų broliai tenai tik ir tu
ri sau visas linksmybes.

Mieste gyvena suvirs 10- 
000 lietuvių. Yra įvairių 
fabrikų ir nekurie lietuviai 
neprasčiausiai uždirba, bet 
tankiausiai visus savo už
darbius palieka smuklėse. 
Toksai lietuvių pasielgimas 
žemina mus tautą.

Lapkričio 3 d. baisiai su
muštas Jonas Endrušaitis. 
Sakoma, jį kitu du lietuviu 
užpuolusiu beeinant iš kliu- 
bo namo ir apdaužusiu. 
Mušeikų policija negalinti 
niekur surasti. A. B.

Rochester, N. Y'
Lapkričio 3 d. vienoj stu- 

boj ties Herman gatvę buvo 
toks atsitikimas, .kas (liudi
ja nekuriu lietuvių gyvuliš
kumą: stuboje nedėlios va
kare buvo lietuvių susirin
kimėlis. Į aną atsilaųkė ir 
trįs lietuviai K vaidinai. 
Linksmintasi lig 8 vai. va
karo. Kuomet susirinkusie
ji iš vaikštinėjo, minėti trįs 
vaikinai pasiliko ir, niekam 
nematant, užpuolė vieną 
merginą, norėdami aną su
gėdinti. Ant pakelto riks
mo atbėgo namų šeiminin
kė ir šelmius su šluota iš
vijo. Toksai nekuriu pasi
elgimas galima pavadinti 
kaip“ tik piktadariški! dar
bu. J. Z.

-J. OPPENHEIMER & CO.
47TH & ASHLAND AVENUE

Didele daugybe Vyrų Overkotų 
su permainomais kalnieriais, velveto arba
paprastos materijos, ilgi ar trum-
pi, su arba be juostos užpakalis, vilnones, cheviot, * *
freezes ir chinchilla materijos, visokio koloro ko- 
kis tik populiariškas, kainuoja augštyn nuo..............

SVZDERIAI
daugybe svederią 
vaikams, čystos vil
nos, vertės iki Cfl 
#1.75, po..........

Vyru spaliniai drabuž. 
sunkus derby ribbed, 
su vilna viduryj, žilos 
materijos, did. AĮ C 
34 iki 46, 59c v.“t3y 
Motoru Union Siūlai — 
knatiniai, su vilnota a- 
pačia, žieminiai, ilgos 
rankovės, ilgio iki 
čev. 1.25 vertės

KANARKOS
importuotos iš Hartz 
girią Vokietijos, kožna 
gražiai gieda, kožna at
skiroj medinėj klėtkoj, 
$3.50 vertės Ci 
subatoj tik........

Moterų Piu^iniai 
Kotai.

Moterų Dreses

Moterą plušiniai kotai, 
labai gražiai tinka, ilgi 
su dideliu kalnierium, ■ 
gvarantuotu 'pamušalu, 
didelis pigumas, dabar 
parduosim tiktai 5 S O 
Po...........................

Taipgi yra miera ir dėl 
merginą, iš corduroy, 
seržo ir diagonal mater, 
apsiuvinėta su mezgi
niais, sotino kalnierius, 
ir mankietai, 8.75 tavo- 
ras, dabar parsi- £E 
duos po.................... “

Pas daktarą.
Daktaras: — Yra jau ge

riau, bet juo tankiau tams
ta pas mane užeidinėsi, tuo 
bus geriau.

Pacientas: — Geriau? 
Bet katram iš musų, ponas 
daktare ?

Suum suique.
Daktaras: — Sakai tams

ta, kad tamstos pati apalpo 
po ilgų ginčų — na ir ką 
tuokart tamsta darei?

Vyras: — Jai padaviau 
stiklą vandens, pats gi iš
lupau stikelį koniako.

Tūloj, Kalugoj ir t. p.
— Ką tas reiškia? Šian

die cerkvėje jau šimtas pen
kiasdešimtas šliubas!

— Nieko stebėtino; žmo
nės skubinasi, nes kuomet 
po kelių savaičių visi popai 
nueis dumon atstovais, tai 
kasgi tuomet galės duoti 
šliubus ?

Teplioriaus dirbtuvėj.
Vieno teplioriaus sykį 

paklausta, delko jis piešia 
vis tik plikas moteris.

— Mano mielasis, man 
pačiam yra sunku kuomi 
nors apsirengti, tai kam aš 
turėčiau puošti moteris! — 
atsakė artistas karčiai šyp
sodamasis.

John Cochinsky 
LAWYER

Lietuvys Advokatas
69 W.Washington St., Room 1510 

CHICAGO
Atlieku visokius legališkus reikalus at

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

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

Gyvenimo vai.: nuo 7 iki 9 vakaro.

| flr. L Pieirzykowski I 
t 866 Milwaukee Ave. f 
£ kampas Center Ave. ą.
? Pasekmingai gydo vyru, mo- t
* toru ir valku ligas. Taipgi J 
t paslaptingas ir kraujo ligas. | 
J Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais Ž
❖ ir nuo 5 iki 9 vak. 4

Leveskio eSsš
DieninS ir Vakarine Mokykla.

1 — Mokinama.:, T......... s
1. Pradinis įPrirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amer, plianą,
3. Prekybos Kursas .pagal Rusijos plianą

(del manančių grįžti Lietuvon).
j ■' ----- ąįbo s .J— ■ ■■ ...

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 
(pagal norą ir Lenkiška).

Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 
arba per laišku siuom antrašu:
G. J. LEVESK1S

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

1

5

Mergaičių Munsing U* 
nion siutai, ilgos ranko
ves, didumo iki 8; kaina 
pagal didum; Eflft 
nuo 69c iki........ Vilu
Vaiku Union SiutJ — 
ilgos rankovės,atdari iš 
pryšakio, didum s iki 14 
su vilna viduryj EQ* 
89c vertės, tik...QųJQ

Vaiki Kotai
padirbti iš geriausios 
meškos skuros,su dviem 
eilėm guziką, su dideliu 
kalnierium, plačiais 
mankietais, su geru 
pamušalu, gražus guzi- 
kai, nuo 1 iki Cl QE 
5 metą, $3 ver. ▼I"*'*

Pabaigoje Lapkričio men. iSeia IS po spaudos

Amerikos Lietuviu

Kalendorius
1913 metams, sutaisytas J.ILGAUDO

Iš turinio kalendoriaus reikia paminėti keletą 
svarbesnių straipsnių: Kodėl viskas brangsta, Kaip ir 
ką mokintis, Dailė ir proletarijatas, Chronika revoliu
cijos judėjimo Rossijoje, Vilnys, Gyvenimo Tikslas, 
Ar bus blogi metai 1913, ir daugybė įvairiausių statis
tikų ir šiaip gyvenime reikalingų žinių ir informacijų. 
—Šitas kalendorius yra labai naudingas ir būtinai rei
kalingas kiekvieno lietuvio namuose. Puikiai iliustruo
tas. Prisiųsk mums 25c pinigais ar stempomis, o męs 
prisiusime šitą KALENDORIŲ tamstai į namus kartu 
su 36 puslapių KIŠENINIU KALENDORIUMI 1912, 
1913 ir 1914 metams dovanai.
AGENTAMS pusė kainos. Kas ims už $10.00 ant karto, 
tam prisiuntimo lėšas męs apmokame. Pinigai siunčia
mi iš kalno.

J. ILGAUDAS
1841 So. Halsted St., Dept. 9. CHICAGO, ILL.

W. J. STANKŪNAS
....Geriausias lietuvis fotografistas 

nes per daug
Chicagoje.... 
metų dirbau 

pas Rashinską ir kitose vie
tose. Dabar atidariau savo 
locną galeriją po num. 3452 
So. Halsted st. Užprašau 
visus savo kostumerius ir 
visus lietuvius ir lietuves 
pas mane su fotografijų 
reikalais, o aš užtikrinu už- 
ganėdinimą, nes aš padarau 
viską kas tik į fotografijos 
skyrių eina, puikiai, grei
tai ir į laiką. Jaigu nori

turėt gražią savo ar kcno kito fotografiją, tai
ateik pas W. J. STANKŪNĄ,
3452 So. HALSTED STREET, CHICAGO. ILL.

Kur galima u266(iit[ pinigus?
Eikite fenais kur pamaty
site šitą paveikslą lange. 
Langas mažas, bet skiepas 
didelis. Tūkstantis žmonių 
persitikrino, kad musų fab
rikas yra atsakančiausias 
kuriame išdirba drapanas ir 
parduoda kitiems štornin- 
kams.

$5.00 iki $10.00 pigiaus 
ant kiekvieno siuto arba

overkoto musų fabrike.
Atsilankykite musų fabrikai! tai persitikrinsite.
Mes išdirbame drapanas tūkstančiais ir jaigu įty- 

kime miniai, tai ir jums pataikysime atlikti gerą 
darba iš geriausio tavoro. Daugiaus nerokuojame 
kaip prekė. Jaigu butų koksai nesusipratimas, tai 
pinigus gražiname.

Taippat užlaikome pasirinkime skrybėlių, mar
škinių, apatinių marškinių ir tt. Antras drapanų 
štoras nuo Clever gatvės.

L. LIPMAN, 1131 Milwaukee Ave., Chicago, Ill.

Apsaugojam nuo Ugnies
Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeport© ir apielinkėj 

kad musą ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos dėl 
apsaugojimo nuo ugnies (Fire Insurance), namus, biznius ir ra
kandus. Jusą namas, ar biznis ar brangus naminiai rakandai dar > 
neapsaugoti nuo ugnies, tai ateikit pas mus. Tuomet nebijosite 

1 gaisro, nes sudegusį gausite už juos savo pinigus. /
J. TANANEVICZc

3244 S. Morgan St. Chicago, III.

5
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LAPKRITYS, 1912 m.
BĮ K. šv. P. M. Aukojimas.
22 P. Cecilijos.
23 S. Klemenso pop.
24 N. 26 sav. po Sekm. Jono nuo Kr.
25 P. Katarinos p. k.
26 U. Konrado v.
27 9. Valer. iš B.

mas, kad jis savo pačių ap
leidęs ne Amerikoj, bet Ru
sijoj, tatai jis negalįs but 
Amerikoj teisiamas už pa-

Pabėgusių nuo pačių vyrų 
suieškojimo biuras.

New Yorke viena žydų 
labdaringa draugija yra in- 
kurusi biurų vardu: “The 
N ational Desertion Bureau ”, 
kurio tikslas — priešveikti 
vyrų nuo savo pačių pabė
gimui, kuris smarkiai plati
nasi tarp ateivių Ameriko
je-

Biuro užduotimi yra su
ieškoti tokius pabėgėlius, 
sujungti juos išnaujo su sa
vo šeimynomis, o jei tok
sai sujungimas pasirodo ne
galimas, priversti tokius 
neištikimus vyrus užlaikyti' 
pamestas pačias ir šeimy
nas.

Biuro tikslai — labai gra
žus ir naudingi ir ne viena
me atsitikime jis padaro šei
mynas laimingesnėmis, bet 
labai tankiai tasai biuras 
sutinka klintis su šalių įsta
tymais, kurias tečiau tūluo
se atsitikimuose jam tenka 
laimingai pergalėti. Tokių 
kliūčių pavyzdžių yra dau
gybė, bet mes paminėsime 
tiktai kelias.

Bostone vienas tėvas pa
metė pačių ir penketų vai
kų, palikdamas tų visų šei
mynų didžiausiame skurde. 
Biuras jį atieškojo Montre- 
aliuje, Kanadoje, gyvenantį 
su kita moteriške. Tasai 
žmogus nenorėjo nei pas 
šeimyna grįžti, nei pinigų 
jos užlaikymui siųsti. Gy
vuojančiuose traktatuose 
tarp Kanados ii’ Suvienytų 
Valstijų nėra pažymėta 
apie išdavimų tokių pabė
gėlių.

Biuras apeliavo tiesiog į 
Kanados vyriausybę, reika
laudamas, idant tasai pabė
gėlis vyras butų sugrąžintas 
į Suvienytas Valstijas kai
po negeistinas Kanadai imi
grantas.

Kanados vyriausybė su 
tuo sutiko, bet, deja, tasai 
pabėgėlis nors Suvienytose 
Valstijose buvo išgyvenęs 7 
metus, bet nebuvo pilietis, 
tatai likosi deportuotas į 
Rusi jų, iš kur paėjo, bet ne 
į Suvienytas Valstijas, kur 
jo šeimyna gyveno.

Į Kanadų didžiausia dali
mi bėga vyrai iš Buffalo, 
Detroit, Duluth, Cleveland, 
Erie ir iš kitų pasienio vie
tų.

Iš viršuj minėto atsitiki
mo paaiškėjo, kad Kanados 
vyriausybė palengvina ten 
tokių pabėgėlių suieškoji
mų ir iš anos pusės nesi
mato klinčių.

Štai kitas pavyzdis:
Vyras pametė pačių Ru

sijoj pirm trijų metų ir, at
keliavęs Amerikon, apsisto
jo New Yorke. Pati su vai
kais atkeliavo paskui jį ir 
surado, bet vyras atsisakė 
jų priimti į savo namus ir 
su ja gyventi arba duoti už
laikymų. Moteriškė liepė 
jį areštuoti ir teismas jam 
priteisė mokėti $6 savaitėje 
savo pačios ir vaikų užlai
kymui.

Apkaltintas tečiau pasis
tatė? su apeliacija prieš tų 
teismo ištarmę, pažymėda

pildytus Rusijoje prasižen
gimus. Bet viršesnis teis
mas visvien žemesniojo teis
mo ištarmę patvirtino.

Taigi vyrų apleistos pa
čios Europoje turi teisę pas 
savo vyrus, gyvenančius 
Amerikoj, pareikalauti sau 
užlaikymo.

Trečias pavyzdis yra se
kantis :

Vyras, kuris apleido pa
čių ir vaikų Brooklyne, pa
čiai pareikalavus liko areš
tuotas ir teisme “The Do
mestic Relation Court” pa
smerktas 6-siems mėne
siams kalėjimai!.

Jam atbuvus tų bausmę, 
biuras pareikalavo, kad jis 
duotų šeimynai užlaikymų. 
Bet tasai vyras atsisakė, 
tvirtindamas, kad jau jis 
'buvęs už tai nubaustas ir 
dabar esųs laisvas nuo vi
sokios atsakomybės.

Tada biuras nusitvėrė ki
tokių priemonių. Vyrų pa
traukė tieson ne už neda
vimų šeimynai užlaikymo, 
bet už apleidimų savo vaiko, 
už kų yra bausmė lig dvie
jų metų kalėjimo ir dar 
bausmė priedinė $1.000. Nu
sikaltėlis vyras uždarytas 
dviem metam kalėjimam

Tai labai svarbus išriši
mai apleistųjų šeimynų 
naudai, kadangi vyras-pa- 
bėgėlis gali būti be jokio 
pertrūkio baudžiamas, jei 
atsisako duoti užaikymą sa
vo šeimynai.

Viršmineti klausimai la
bai svarbus ir lietuviams, 
kadangi ir tarp mūsiškių 
apsivedėlių pastaraisiais 
laikais pasitaiko daug de- 
zerterių.

* ♦ *
Apie dalyvavimų San Fran

cisco parodoje.
“Vien. Liet.” (No. 45) 

rašo, kad lietuvių laikrašti
ninkų suvažiavime išrink
toji komisija parodos rei
kalams jau gavus atsakymų 
,iš San Francisco, nuo paro
dos direktoriaus pavaduo
tojo, p. A. C.’ Backerio. 
Štai kų jis komisijai atsa
kęs:

“Pranešu, jogei šio mė
nesio (spalinio) 18 apturė
jau iš jūsų laiškų, kuriame 
teiraujatės žinių, ar galėtų 
ii’ lietuviai parodoje daly
vauti.

“Šitos parodos paskirsty
mas turi but nuo pradžios 
daromas ir pristatomieji ro
jiniai turi būti išdėstyti 
įvairiuose palociuose, ku
riuos paroda intaisys: Dai
lės dalykai turi eiti į Dai
lės Palocių; artistiški išdir
biniai ir įvairių industrijų 
padarai; grafiškoji dailė, 
knygos, pamfletai — prie 
Liberalės Dailės; taip kad 
atskirų išstatinėjimų nega
lima bus leisti. Toliaus jus 
rašote, kad jūsų tauta yra 
po Rusijos valdžia. Del ši
to fakto Parodai yra svar
bu jums nurodyti, idant su 
aplikacija kreiptumėtės į 
Rusų Imperinę Komisijų, 
kuomet ji bus paskirta, — 
kadangi mes negalime kito
niškai tarties su svetimtau
čiais parodininkais, arba 
rodyti išdirbinius, dailę ir 
mokslus Rusijos tautų, kaip 
tik per tųjų valdžių.

“J prezidento- Tafto ofi- 
eialį kvietimą parodoje da
lyvauti Rusija užsivilko at
isakyti, bet mes tikimės, jo
gei veikiai gausime atsaky
mų per Rusijos ambasado-

rių Washingtone .ir musų A. yra lesale ^organizacija. 
Jei ji kąkuomi nors nu
skriaudė, t /ieškok ' teisybės 
teisme, bet ne viešai užgau-

Valstijų Departamentų. 
Jaigu del kokių-nors prie
žasčių Rusija tų kvietimų
atmestų, tada jūsų atsišau
kimas bus atnaujintas.

“Aš jums siunčiu egzem- 
pliorį taisyklių ir reguliaci
jų. Malonėkite įsidėmėti, 
kad parodoje bus pripažinta 
rodinių tautiškumas ne pa
gal to, kokios šalies pilietis, 
yra pristatytojas) bet ko
kioj šalyj yra rodinys 
(exhibit) padarytas ”...

Iš to gana aišku, kad lie
tuviams parodoje galima 
dalyvauti, bet be savo- tam 
tikro skyriaus, vadinasi, 
prisieitų glausties prie Ru
sijos skyriaus, jei jis lietu
vius priimtų.

Na, su tokia paroda, tai 
verčiaus be jos.

* * *
Bagočiaus “aplinkraštis”
Cicilikų oficialis organas 

“Keleivis” tomis dienomis 
apskelbė F. Bagočiaus “ap
linkraštį” į visus Susivie
nijimo .Lietuvių Amerikoj 
narius, į to paties S-mo 
centro valdybų, į visus lie
tuvių laikraščių redakto
rius, na, ir į visus tuos, ku
rie ponų Bagočių kaltino 
Susiv-mo prezidento arešta
vime So. Bostone. “Ap- 
linkraštiš ” užima , penkias 
laikraščio skiltis. Tikras iš 
to Bagočiaus panegirikas. 
Tik aš, aš ir aš, “Aš esu 
guodojąs save žmogus; aš 
esu žmogus, kurs jaučia; 
mane lietuviai perdaug pa
žįsta; šmeižikai mano pažįs
tamoms merginoms rašinėja 
bjaurios rųšies išmislus; ap- 
leidžius man S-mų, aname 
prasidėjus anarchija; ne
terškite mano gero vardo; 
mano vardas yra daug 
brangesnis, negu keliolika 
Susivienijimų; aš nesu jo
kiu išdaviku, jokiu judošiu- 
mi; aš esu žmogum” ir taip 
visa litanija be galo to do
ro žmogaus prirašyta.

Nežinome, ar kas kada 
galėjo Bagočiui užginti 
žmogaus esybę, bet Bago- 
čius savo tuo “aplinkraš
čiu” kerta akin visiems kri
minaliais žodžiais:

“Aš nereikalauju nieko 
daugiau, kaip tik palikt 
man mano gerų vardų; o jei 
ne, aš ieškosiu apgynimo 
teisme. Ir neatsižiurėsiu, 
nors man prisieitų išgriaut 
visų Susivienijimų ir suso
dini ant kriminališko suolo 
visus šmeižikų laikraščių 
redaktorius”.

Nors Bagočius giriasi, 
kad jis esųs Bostono (!!!) 
jurisprudencijos skyriaus 
senioru, tai vienok rašo ir 
grasia redaktoriams ir vi
siems kitiems aršiau kokio 
vaiko. Nes kurgi jau jam 
imti toki keista galybė ir 
prirodymai, kad akimirkoj 
ant kriminalio suolo pasodi
nus visus lietuvių laikraščių 
redaktorius? Juo labiau, 
kad visi lietuviški laikraš
čiai yra paminėję teisingai 
jo negražius darbus kas ly- 
tisi S. L. A. prezidento 
įskundimo! Juk ir pats 
“Keleivis” pripažino, kad 
prezidentų įskundęs Bago
čius. Tokie grasinimai tik
rai yra vaikiški ir jie dar 
aršiau Bagočių pažemina 
visuomenės akyse. -

Arba vėl: ..'r ? _•••.••
Visų Susivienijimų L.- A. 

ir kiekvienų to S-mo narį 
skyrium išvadina: šmeižikų 
organizacija, šmeižikai! 
Taip, tas lengva pasakyti, 
bet kuomet prisieis atšaukti 
— bus labai sunku. S. L.

liok, arbabatrdyk. Tas taigi 
ir yra kriimirilis darbas. Už 
Bagočiausb tuos žodžius ly
gia dalimįrjątsųkomybė krin
ta ir ant paties “Keleivio”, 
kuris leidžia savo skiltyse 
Sus-mų pavadinti šmeižikų 
organizacija.
. Ką tame atvėjyj pradės 
Sus-mas, mums ne galvoj, 
bet laikas butų tokius ju
risprudencijos studentus 
pamokinti, kad jie butų 
Amerikos visuomenei at
vangesni.

** *
Japono opinija apie Suvie

nytas A. Valstijas.
New Yorkan iš Europos 

atkeliavo pramonininkas ir 
Japonijos parlamento na
rys, Sheishu Iwashito, vie
nas iš žymiausių Japonijos 
vyrų. Jis Japoniją apleido 
pirm kelių mėnesių su bu
vusiu premjeru Katsura ir 
keliavo po Europą. Buvęs 
nekurį laiką ir Rusijoje, 
kur pildęs slaptingą misiją 
kas lytisi santykių Tolimuo
se Rytuose ir paskui atke
liavo į Suvienytas Valsti
jas.

Tyrinėjo jis pirklybos ir 
draugijos reikalus Europo
je ir pribuvęs į Ameriką 
pripažino, >kad amerikoninio 
biznio metodos yra geriau
sios visame sviete, o ameri- 
koninė tauta yra labiausia 
už kitas tautas linkus prie 
biznio, bet jį labai nustebi
nusios draugijinės atmai
nos, kokias čionai atradęs.

Biznio vedimo sistemos 
Japonijoje, Iwashito nuo
mone, tai sekimas amerikė- 
nų ir japonai , daugiau pri
siėmę sistemų nuo amerįkė- 
nų, nei nuo europėnų beveik 
visose pramonės ir pirkly
bos šakose.

Sulyg japono žodžių, 
amerikėnai žiuri tolimon 
ateitin. Pirm trisdešimts 
metų parkas Central New 
Yorke nebuvęs visai miesto 
centre. Bet tasai, kuris tą 
parkų tuo vardu pavadino, 
gerai žinojo, kad greitai pri- 
siartįs laikas, kuomet tasai 
parkas atsiras vidurmies- 
tyj.

Europos viešbučiuose pa
taisyta visokie brangus pa
rankamai. Viešbučių savi
ninkai tvirtina, kad tai da
rą amerikėnų svečių pri
traukimui.

Žiūrint į Ameriką iš ma- 
teri j alinio atžvilgio galima 
tvirtinti, kad Amerika yra 
stebuklas, bet peržvelgus 
draugijinį gyvenimą, japo
nas patėmijo daug tokių ap
sireiškimų, kurie gimdo ja
me abejonę kas link šios 
šalies ateities.

Pirm 20 metų Amerikoje 
vyriškiai užleizdavo tram
vajuose sėdynes moterims. 
Nei vienas vyriškis nesėdė
davo, kuomet moterįs sto
vėjo.

Šiandien daugybė senučių 
tramvajuose tįliai stovi, kad 
tuo tarpu jaunimas sėdi. 
Retkarčiais jauni amerikė
nai užleidžia savo sėdynes 
dailioms, jaunoms mergi
noms, bet nekuomet se
noms, prastai apsitaisiu
sioms moterims.

Pasakojama, kad orijen- 
taliai gyventojai privalo 
mokyties moteris gerbti 
nuo Vakarų gyventojų. Ja
ponai vienok galėtų pamo
kinti New Yorko vyriškius 
kaip pridera užsilaikyti 

į jiems senų moterių akiveiz- 
įdoj: Japonijoj nekuomet

negalėtų atsitikti, kad bile 
viena, senutė turėtų stovėti, 
o jaunas vyras sėdėdamas 
gumą krimstų.

Yra lygiai teatraliniai 
perstatymai tos rųšies, kad 
pirm 20 metų nekuomet ne
būtų leista juos statyti sce- 
non. Nūnai skaitlinga pub
lika tokius perstatymus lan
ko, kad tuo tarpu rimti vei
kalai, kaip pav. “Hamle
tas” visuomenei visai nei 
nerupi.

Rasi, gabus ir viską ma
tąs japonas dar ir daugiau 
įvairių blogų atmainų New 
Yorke patėmijo, bet pasiga- 
nėdino pasakęs .tik viršmi- 
nėtas, nenorėdamas įžeisti 
pilnus ambicijos amerikė- 
nus.

Amerikos draugijiniai 
santikiai užsitarnauja toli 
aštresnės kritikos.

** *
Socialistų balsų suma

žėjimas.
Wisconsin valstija,, kuri 

nesenai dar buvo skaitoma 
neprieinama socialistų tvir
tove, nes iš ten buvo išrink
tas pirmutinis socialistas 
atstovas kongresan, taippat 
mieste Milwaukee visa val
dyba, paskutiniais rinki
mais kuone visai suignora- 
vo socialistų partiją. Ne
senai kadangi socialistai 
viską prakišo mieste Mil
waukee, o pastaraisiais lai
kais nupuolė ir pats kongre
so atstovas, kuriuomi net ir 
mūsiškiai tiek daug didžia
vosi. Piliečiai pažino tos 
partijos visą “gerumą” ir 
aną savo balsais suignora- 
vo.

Tečiau socialistai išėjo 
aikštėn kitose valstijose, tai 
vienur, tai kitur išrinkdami 
mažesnius valdininkus ir jų 
balsų skaitlius šiemet net 
pasidvigubinęs.

Pakaks vienok, kuomet 
jie pašeimininkaus “del iš
mėginimo”, taip kaip ir 
Milwaukee, o beabejonės 
paskui ir kitose valstijose 
jų balsai sudžius. Kas kita 
kadangi teorija, o kas kita 
praktika valdyme. O so
cialistai juk ne kas kitas 
kaip tik gabus teoretikai.

** *
Kas kaltas brangumui.
Mieste New Orleans an

dai atlaikyta konvencija 
žemdirbių organizacijos
“Farmers National Asso
ciation”. Konvencijoje
svarbiausią kalbą pasakęs 
tos organizacijos preziden
tas Charles F. Sanford iš 
New London, O. Kalbos 
tema buvus valgių brangu
mas. Taigi jis savo kalboj 
apreiškęs, kad brangumui 
kalti visi, bet daugiausiai 
darbininkai, kadangi jie 
pergerai gyveną, naudoją 
didį gausumą gerų valgių ir 
perdaug, negu tikrai reikė
tų, valgą.

Sulyg p. Sanfordo išvadų, 
tik darbininkų apsirijimas 
darąs brangumą, kadangi 
šiandie, esą, net bėdiniau- 
sias darbininkas stengiasi 
visomis jėgomis, kad gavus 
pavalgyti mėsos tris sykius 
dienoje, nors, kaip žinoma, 
mėsa yra neapsakomai 
brangi.

J ei darbininkai čionai 
taip kukliai gyventų kaip 
Europoje, tai viskas atpig
tų.

Tai kapitalisto išvadai.
Na, kasžin ar valgiai ne

būtų pigesni, jei darbinin
kai visai nieko nevalgytų?!

*
i ♦ ♦

“Tarka” jau mirus.
“Dilgėlėse” štai ką skai

tome: *
“Baisiai didele mirtis at

sitiko musų Brooklyne — 
wgi baisioji “Tarka” jau 
užkasta. Atsitiko taip: šio
mis dienomis buvo visų 
šventakuprių didžiausias 
susirinkimas Brooklyne, 
kad tik galėtų “Tarką” pa
laikyt ant ilgiau. Besita
riant štai ir J. J. Paukštis 
atėjo su bila ant $100, kad 
užmokėtų už praeitus išlei
dimus “Tarkos”. Pinigų 
nėra. Akcioniėriai antru 
kart po dešimtinę nenorėjo 
dėt, nes kiekvienas manė 
pelnyt, o čia pasirodė, kad 
kitų prikalbus nesistojo ku- 
nu. Viršiausias redakto
rius p. Bukšnaitis... išpiškė- 
jo sau namo...”.,

Taigi vienu laikraščiu da
bar bus trumpiau.

♦ * ♦
Vėliausiai atkeliavę 

lietuviai.
Sulyg ateivijos valdybos 

raportų, rugsėjo mėnesiu 
šiemet Amerikon atkeliavo 
1.904 lietuviai, iš kurių 84 
jau pirmiau čionai buvo gy
venę. Gi tuo pačiu mėne
siu iš Amerikos iškeliavo 
459.

* * *
“Birutė” padidinta.

Prūsų Lietuvoje p-no J. 
Vanagaičio leidžiamas laik
raštis “Birutė” dabar išei
na ne tik kas savaitė, bet 
jau diktokai ir padidinta. 
Spauzdinama daugiau 
straipsnių ir įvesta Didžio
sios Britanijos lietuviams 
skyrius.

AUGŠTOJI PORTA.

Šiais laikais tiek daug ir 
tankiai kalbama apie Augš- 
tąją Portą, kad nenoromis 
užeina kausimas, kas tuo 
vardu reikia suprasti. Augš- 
toji Porta — tai visa turkų 
valdžia, bet ypatingai tuo 
vardu vadinama didysis 
Turkijos veziratas ir jos už
sienių reikalų ministerija. 
Iškur gimė vardas Augšto- 
ji Porta? Tasai vardas pa
eina iš to, kad į bustą, ku
riame talpinasi užsienių rei
kalų ministerijos biurai ir 
didysis veziratas, vedė ir 
veda nepaprastai augšti 
vartai. Puolantis tiesiog 
ant akių tų vartų augštu- 
mas pirm amžių yra persi- 
nešęs išsyk ant viso busto, o 
paskui ant ten esančių vald- 
viečių.

Augštoji Porta — ilgas 
bustas itališko Atgimimo 
stiliuje pastatytas. Prieš 
bustą randasi platokas kie
mas. Buste randasi didžio
jo veziro, užsienio reikalų 
ministerio ir valstybės tary
bos biurai.

Visame buste centralis 
punktas arba pati širdis, iš 
kurios išsisklaido valstybės 
tvarkymo arterijos, yra 
kambarys, paskirtas minis
terių tarybos posėdžiams.

Tame kambaryj stovi sta
las patkavos pavydale. Pa
čiame stalo viduryj, ty. pat
kavos viduryj, matoma 
augšta kresė, puošesnė už 
visas kitas, katra paskirta 
didžiajam vezirui. šalimais 
jos, ty. dešinėj ir kairėj sto
vi žemesnės dvi kresės, ku
rių viena paskirta vyriau
siam muzulmanų dvasiškiui 
Šeikui-Ul-Islam, o antroji— 
karo ministeriui (seras- 
kier).

t Toksai krėslų su didžiojo 
rveziro krese kaiminiškumas

turi simbolinę reikšmę: di
džiojo veziro nusprendimai 
priguli nuo dvasiškuos ir 
armijos, dviejų turkų vals
tybėj deciduojančių veiks
nių. Toliau už karo minis
terio sėdi užsienių ministe- 
ris. Salės lubos dailiai iš
puošta, nuo aukso tik bliz
ga. Grindys išklotos bran
giais kaurais. Visoj salėj 
viešpatauja neapsakomas 
rimtumas ir ramybė. Pasi
kalbėjimai atliekama pus
balsiai. Labai retai pasitai
ko, kad kuris ministeris vi
su balsu, ty. garsiai imtų 
kalbėti. Tarnai be mažiau
sio šlamėjimo pereina per 
salę pasitaikius reikalui. Jei 
jie nori ką nors ministe- 
riams pranešti, tai išreiškia 
tik rankų ar galvos gestiku
liacija. Jų veiduose matosi 
intempta išraiška, akįs 
smarkiai žėrinčios, o da
rant įvairius gestus išrodo 
it kokios baidyklės. Nieko 
stebėtino! Juk tai nebyliai 
žmonės. Kad geriau apsau
gojus ministerių sprendimų 
paslaptis, Augštoji Porta 
tik kurčius ir nebylius tar
nus leidžia ineiti salėn, kur 
sėdi ministerial. Taigi tik 
tokie, katrie negirdi, ir to
kie, katrie nekalba turi tei
sę ton salėn ineiti, idant nei 
vienu žodžiu negalėtų kam 
pasakyti, kas tenai ministe
rių kalbama, kas užgiriama. 
Priešai veziro kresę, antroj 
stalo pusėj, sėdi trįs sekre
toriai, taippat nebyliai. Nei 
vienu žodeliu jie negali su
prasti sprendimų, kokie jų 
akiveizdoj veikiama. Mi
nisterial tylėdami pastumia 
jiems raštus, sekretoriai ty
lėdami juos kopijuoja; ret
karčiais girdima tik žąsų 
plunksnų ant poperos girgž
dėjimas.

Turkijos ministerial tra- 
dicijiniai pripratę prie tos 
tylos, laike kurios atliekama 
svarbus reikalai, slaptingi 
nutarimai. Tankiai turkų 
ministerial laiko posėdžius 
ir naktimis; tada jiems leis
ta rūkyti cigaretus ir gerti 
juodą kavą.

Ministerių kambario lan
gai išeina į Bosforą; per lan
gus tuoj aus matomi sultano 
rūmai, o toliau lldiz Kiosk 
(rūmai), kuriuose nuolatos 
gyveno prašalintas nuo sos
to sultanas Abdul Hamidas. 
Čiapat ties langais matoma 
mažas darželis, o tame dar
želyj stovi nedideli namu
kai. Tai Augštosios Portos’£ 
archivas. To archivo pope
liuose paslėpta tūkstančiai 
didžios vertės paslapčių, bū
tent, viešpatystės visokie 
dramatai ir žmonių tragedi
jos, kurios gal tik po šimtų 
metų, o rasi ir nekados ne
matys pasaulio šviesos.

RUSIJOS DŪMON AT
STOVAIS IŠRINKTA.
Iš Suvalkų gub. kunigas 

Juozas Laukaitis.
Iš Kauno dar nėra žinios.
Iš Vilniaus gub. tarpe 

keturių lenkų vienas lietu
vis — Cijunėlis.

600.000.000 gryno pelno.
— Regis Rusijos vyriau

sybė yra nusprendžius pas
tatyti kiekviename mieste 
speciales prieglaudas gir
tuokliams.

— Nieko stebėtino. Juk 
Rusija iš girtuoklių tik ir 
pasilaiko. Degtinės mono
poliai Rusijai atneša me
tais 600.000.000 rublių gry
no pelno. Valdžia tatai ir 
privalo girtuoklius gerbti.
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MORMONAI. dusių į sektas, o iš proto at
žvilgio gana tamsių, grei
tai surado . sau ištikimuo
sius, kurių skaitlius kas
dien didinosi. 1830 metais 
au galėjo inkurti gminą 

miestelyj Fayette, New 
Yorko valstijoje; sekančiais 
metais gminas, turintis jau 
telis šimtus narių, persikė- 
ė į Ohio; 1833 m. jie iš te

nai išvyta, o tada sektos 
dalis persikėlė į Missouri 
valstiją. Mormonų nesu- 
cikmė su kitų religijinių 
gminų išpažintojais, taippat 
jų perdidis uolumas pašali
nių žmonių atvertime vėl 
buvo nauja jų išvijimo prie
žastimi. Nekurį laiką jie 
buvo susilaikę Coldwell pa
viete, o iš ten persikėle į 
Illinois, kur 1840 metais pa
sistatė miestelį Nauvoo, ku
riame butą 2.100 namų ir 
šventynės; pastaroji pasta
tyta sulyg paties Smitho 
pienų, nes ir apie pienus 
jam aniolas buvęs apreiškęs 
visas smulkmenas.

Miestas, kurio gyvento
jai, aplenkiant jų dyviną ti
kėjimą, buvo darbštus žmo
nės, mylinti tvarką ir šva
rumą, pasekmingai vystėsi, 
bet 1844 metais gimė nesu
tikimai su kitais gyvento
jais, neprigulinčiais prie jų 
sektos; paskui iškilo mušty
nės, kraujo praliejimas ir 
tame maišatyj patsai Smith 
liko užmuštas, o miestas 
kuone visai sunaikintas. 
Tada mormonai, skaitanti 
ne mažiau 1.500 dūšių, iš
keliavo už Uolinių kalnų, į 
tolimus Vakarus ir 1847 
metais apsistojo ties ežeru 
Salt Lake, kur inkurė pro
vinciją Utah, pripažintą 
1850 m. Suvienytomis Vals
tijomis valstija. Utah vals- 
tij. šiais laikais didžiausias, 
o anais laikais vienatinis, 
yra miestas Salt Lake City; 
iš atžvilgio į savo parankų 
padėjimą, ant kelio į Kali
forniją, miestas sparčiai 
ėmė vystyties. Mormonai 
buvo darbštus, mylinti 
tvarką, gyveno kukliai, uo
liai kalbino sau šalininkus, 
tatai jų sostinė netrukus ir 
padidėjo gyventojų skait- 
liumi.

Mirus Smithui, sektos 
galva ir pranašu paliko 
Brigham Young, žmogus iš
mintingas, gabus ii- gudrus. 
Jam pasisekė atsiekti tas, 
kad Suvienyti; Valstijų vy
riausybė netik jį paskyrė 
naujos provincijos guberna
toriumi, bet dar asignavo 
$20.000 viešiems būstams ir 
$5.000 bibliotekos inkuri- 
mui. Kongreso iš 1850 me
tų nusprendimas nustatė 
mormonų santykius link 
Unijos. Bet mormonai tan
kiai išnaudodavo jiems su
teiktus įstatymus, visai ne
atsižvelgdami į aprubežia- 
viinus ant jų uždėtus. Tas 
privedė lig to, kad Suvie
nytų Valstijų vyriausybė 
1854 metais į Utah pasiun
tė naują gubernatorių, pul
kininką Steptoną, o 1857 
metais A. Cummingą, kuris 
turėjo užimti Youngo, pra
našo, valdvietę. Del visako 
.Cummingui priduota pagel- 
bon 2.500 kariuomenės, ka
dangi be anos nesitikėta 
nieko gero ten atsiekti. To
ji ekspedicija delei vėlybo 
metų laiko savo kelionėj su
tikus daug sunkenybių, ta
tai sekančiais metais ka
riuomenės skaitlius padi
dinta. Vasaryj 1853 metais 
butą susirėmimo, o paskui 
imta taikinties. Young ap
turėjo amnestiją. Naminio 
karo metu, 1861—1865 me
tais, Young pasinaudoda-

Pereito šimtmečio pra
džioje Šiaurinėj Amerikoj 
atsirado sekta mormonų, 
kurie save vadina paskuti
nių dienų šventaisiais. Sek
tą uždėjo Juozas Smith 
1805 metais Sharone, Ver
mont valstijoje.

Tasai Smith buk po anio- 
lo žodžių intekme, kuris 
jam apsireiškęs ir liepęs 
kasti pašlaitėje Cumora, 
ties Palmira, New Yorko 
grovystėj, rugsėjy j 1823 
metais iškasęs “šventas 
aukso plytas”; bet tas ply
tas iš žemės išimti aniolas 
jam leidęs tik rugsėjo 22 d. 
1827 metais. Ant plytų bu
vę parašai “nauja-egiptiniu 
raštu”. Plytos gulėję tam 
tikroj skrynioj, kurio, 
apart plytų ten buvę ste
buklingi akiniai, kuriuose 
užuot stiklų buvę intaisyti 
permatomi akmenis. Su tų 
akinių pagelba Smith, nors 
visai skaityti nemokėjęs, 
lengvai įskaitęs ant plytų 
paslaptingus ženklus ir tuo 
budu sužinojęs ateitį. 1830 
metais išleidęs angliško; 
kalboj buk tai tų plytų pa
rašų vertimą, kuris paskiau 
išguldytas į 13 įvairių kal
bų.

Tos išleistos knygos kal
ba ir sakiniai išreiškiami 
biblijiniu stiliumi. Joje ap
sakoma, kad karaliaus Ze- 
dekio laikais maldingas žy
das Lebi su savo šeimyna iš 
Jeruzaliaus iškeliavęs į 
Ameriką ir tenai taigi ste
bėtinus savo kelionėje prie
tikius, taippat Dievo ap 
reiškimus sulyg ateities an1 
tų aukso plytų surašęs. Ke 
Ii Lebi sunai, ypatingai 
Laman, nusidavęs į Ameri
kos vidurinius kraštus ir jie 
ten palikę raudonodžių in
di onų tėvais. Lama no sū
naus Nephi gentkartės dar 
pirm kelių šimtų metų 
Kristui negimus buvę pa
vyzdingais krikščionimis, 
jų šeimynoje buvus palai
koma paveldėtinė kunigys
tė ir jiems taigi priklausė 
tos Lebi aukso plytos. Tai 
šeimynai apsireiškęs Vieš
pats Jėzus po savo prisi
kėlimui iš numirusių ir iš 
jos tarpo išsirinkęs 12 apaš
talų, kurie neužilgo visą ša
lį atvertę. Ketvirtame 
šimtmetyj delei karų ir vi
durinių nesutikimų, toji 
Bažnyčia ėmus irti, o tada 
apsireiškęs mormonas, ku- 

£ris tur reikšti “geresnis”, 
galingas kariautojas, o be 
to dar labai maldingas 
krikščionis, ir išvaikęs La- 
mano gentkartes, kurios 
laikui bėgant palaukinėjo ir 
panuožmėjo, o jų kūno oda 
persikeitė į raudon-vari- 
nę odą. Išgainioti Lama- 
nitai tečiau aplink 400 m. 
sugrįžę į savo senas vietas 
ir su kalavijų pagelba pa
mušę Nephitus. Mormono 
sunns Moroni surašęs savo 
tautos visą praeitį 420 me
tais ant auksinių plytų ir 
pažymėjęs aiškiai, kad tas 
plytas praėjus šimtmečiams 
išnaujo atrasiąs Smith.

Tikruoju gi tų plepalų 
autoriumi buvo kokis tai 
eks-pastorius, kuris tai 
1812 metais surašė kaipo 
fantastinę pasaką. Jo 
rankraštis pateko Sidneyui 
Ridgon, Smitho bičiuoliui, 
o paskiau jo kraščiausiam 
šalininkui. Tuodu iš eks- 
pastoriaus rankraščio su- 
giebėjo ištraukti sau tokią 
nepaprastą naudą. Mormo
nai, žinoma, tam užgina.

Naujas pranašas tarp 
amerikonų, abelnai palin

KATALIKAS

damas tomis aplinkybėmis, 
Utahe viešpatavo patvaldiš- 
kai ir tuomet galutinai su
organizavo savo sektą.

Mormonų dogmatai vys
tėsi palengva, kaipo pasek
mės pastangų: Smitho, Sid- 
neyo, Rigdano, Parleyo, P. 
Pratto ir Orsono Pratto. 
Young vėliau dar savo pri
dėjo ir viską krūvon suglu- 
deno. Bet tie dogmatai nė
ra dar pabaigti ir neturi 
sau užtikrinto pastovumo; 
tam viskam kenkia “ žavina
mai” ir “apreiškimai” sek
tų vadų. Mormonų švento
mis knygomis skaitosi: 
“Mormonų Knyga”, “San
dori; ir Mokslo Knyga”, 
‘ ‘ Brangintinas Žemčiūgas ” 
ir daug kitų visokių religi- 
jinio ir auklėtinio turinio 
knygelių. Tikėjimo išpaži
nimas, sutaisytas 1849 m., 
skiriasi daug kuo nuo pir
mutinio Smitho mokslo.

Pas mormonus kunigijos 
luomas labai gerbiamas. Sa
koma, jų dvasiškis esąs ap
dovanotas Dievo neklystan
čiu rimtumu. Kunigija da
linasi į du laipsniu: augš- 
tesnis laipsnis, turįs vardą 
“Melkizedeko kunigų”, ap
imąs tris pirmsėdžius Baž
nyčioje, Dvylikos Apaštalų 
Kolegiją, kuri sudaro judo- 
raą vyresnių tarybą, Arci- 
kunigų Kolegiją su neapri- 
buotu skaitliumi, Septynių 
dešimčių Patriarkų Kolegi
ją (tai bažnytinių apskričių 
tarybininkai) ir Vyresniųjų 
Kolegiją; žemesnis laipsnis 
nešioja vardą “Aarono ku
nigų”, apima gi vyskupus, 
kunigus, mokytojus ir dia
konus. Vyskupai tvarko 
dievmaldystes, bažnytinius 
ir išlaukinius reikalus, ren
ka dešimtines, globėja varg
šus, skiria darbus ir t. p. 
Visi tie dvasiškiai kaip lai
ke apeigų pildymo, taip ir 
visur nenešioja jokių spe
cialių rūbų, nei ženklų; rė
dosi kaip ir visi kiti pilie
čiai. Apart paminėtų dva
siškių, Young dar įsteigęs 
taip vadinamus Danitus ar
ba nakinimo Aniolus, ty. 
maldingą policiją, kuri sa
vo ponui liepiant atlikus 
daug nedorybių ir sauvališ- 
kumų.

Daugpatystė pas mormo
nus buvus apsireiškus dar 
Smitho laikais, bet 1852 
metais Young tai sulyginęs 
su fundamentaliais įstaty
mais, aiškindamas, kad jam 
tas dalykas “apreikšta” iš 
augštybių. Jis mokino, 
kad be dievmaldystes gy
vuoti negali nei žmogaus 
pakilimas, nei jo dūšios iš
ganymas, ypatingai nevedu
sius moterįs negalį but iš
ganytos. Vesti moterį ga
lima ant visados arba lai
kinai. Už svetimoterystę 
aštriai baudžiama. Kiek
vienas mormonas priverstas 
apsivesti ir veisti vaikus. 
Patsai Young del pavyzdžio 
kitiems turėjęs 25 pačiaą. 
Suvienytų Valstijų vyriau
sybė, pradėjus nuo 1862 m., 
labai neatmainomai ir aš
triai pasistatė prieš mormo
nų daugpatystę. 1874 me
tais išleista įstatymai, kad 
jei kas gyvenąs daugpatys
tėje, negalįs būti teisėju, 
negalįs but pašauktas pri- 
saikintojų teisėjų suolai!; 
sekančiais metais paskirta 
aštri kalėjimo bausmė už 
daugpatystę. Lygiai ir tar
pe pačių mormonų “užgimė 
partija, priešinga daugpa
tystei. Kuomet 1877 me
tais Young numirė, sektos 
pranašu jo vietoj liko Jonas 
Taylor. Tuomet įstatymai 
prieš daugpatystę dar aš

tresni įvestą’ IT pagaliau 
daugpatystės šalininkams 
prisiėjo arba pasiduoti arba 
apleisti Suvienytas- Valsti
jas. Mormonai Spyrėsi kie- 
<n galėdamii, i bet ant galo 
turėjo pasiduoti, kuomet 
1860 metais- viršiausias Su
vienytų Valstijų teismas 
leido administracijinei vals
tijų vyresnybei konfiskuoti 
nepaklusniųjų sektantų 
turtus. Taip dalykams vir
tus, Tayloro inpėdinis 
Woodruff išleido praneši
mą, kuriuomi paliuosavo 
mormonus nuo daugpatys
tės priderysčių. 1895 m. 
Utaho konstitucija galuti
nai panaikino daugpatystę. 
Tečiau slapta tarp mormo
nų daugpatyste ir ligšiol 
dar praktikuojama.

Nūdien mormonų skait
lius siekiąs pusę milijono 
narių; jų daugiausiai gyve
na, žinoma, Suvienytose 
Valstijose. Europoj jų esa
ma ne daugiau 20.000. Dau
giausiai šalininkų turinti 
Norvegijoj ir Anglijoj. 1903 
m. mormonų misionoriai iš
tremta iš Vokietijos; jie ta
da prisiglaudė Šveicarijoje, 
kur jų skaitlius siekiąs 
1.500 ir Zuriche išleidžią 
savo misijinį laikraštį.

Mieste Salt Lake City 
mormonų šventynė — pui
kus bustas ir turtingai pa
puoštas. Ji pastatyta Je
ruzaliaus bažnyčios pavi
dale, Dideliuose languose 
užuot paprastų piešinių ant 
stiklo, randasi mozaikos iš 
brangių akmenų, kas pers- 
tato visokius iš mormonų 
biblijos vaizdus, atsitiki
mus. Tos šventynės pasta
tymas ir papuošimas lėša- 
vęs 25 milijonus dolerių.

PROTOKOLAS
1-mo Seimo Chicagos Lietu
vių Draugijų Sąjungos, lai
kyto 7 ir 8 d. lapkričio, 

1912 metuose.

išltfiktam prezidentui ir na
riui Board of County Com
missioners, p. A. A. Mc- 
Cormickui, ir indavė tam 
tikslui parašytą laišką. 
Perskaičius laišką, jis liko
si priimtas ir vienbalsiai 
nutarta jį pasiųsti p. Mc- 
Cormickui.

6. Knygų peržiūrėjimo 
komitetas pranešė, kad jis 
prisirengęs yra išduoti ra
portą. Nutarta, kad jų ra
portas butų išklausytas. 
Jis skamba šiaip: Įplaukė 
narių mokesčių $71.08, ap
skelbimai konstitucijoje 
$412,50, įvairus įplaukimai 
$16.73; viso įplaukė $500.31. 
Išmokėjimai: už spaudą 
$391.45, knygos ir kitokie 
mažmožiai $53.50; viso iš
mokėta $444.95. Lieka iš- 
de $55.36. Skaitlinės pil
nai sutinka su išdininko ra
portu.

7. Sutvarkymo mandatų 
komitetas taipgi įdavė savo 
raportą. Abu raportu li
kosi priimta.

• 8. Prezidentas pareikala
vo, kad butų išduotas ra: 
portas Emigracijos Komisi
jos. Tame priešinosi Pr. 
Butkus, aiškindamas, kad 
tai yra ne seimo dalykas, 
bet centralinės valdybos. 
Tą klausimą paleidus per 
balsus, didžiuma balsų pe
rėjo, kad raportas butų iš
duotas. Dr. A. L. Graiču
nas išdavė raportą, kuris 
likosi priimtas su entuziaz
mu vienbalsiai.

9, J. J.- Hertmanaviče 
perskaitė.laišką nuo Natio
nal Liberal Immigration 
League iš New Yorko, N. 
Y. ant vardo United Lith. 
Sociaties. Likosi priimtas 
vienbalsiai.

10. Nutarta pristoti prie 
National Liberty Immigra
tion League su įmokėjimu 
$5.00 vieton $1.00 kaip 
skamba laiške.

11; J. J. Elias davė įne
šimą, kad seimas išreikštų 
padėkonę laišku kun. de- 
konui M. Kraučunui už su
teikimą svetainės dovanai 
seimo apvaikščiojimui. Įne
šimas priimta vienbalsiai.

12. Taipgi J. J. Hertma
naviče davė įnešimą, kad 
seimas išreikštų padėkonę 
ir Feliksui Markevičiui už 
piešinius papuošimui sve
tainės. Įnešimas likosi pri
imtas vienbalsiai.

Sesija I.
1. Seimą atidarė centro 

prezidentas J. J. Elias 8:30 
valandą vakare ir paprašė 
išrinkti seimo prezidiumą. 
Sekretoriui iššaukus dele
gatus pagal mandatų, imta 
rinkti prezidiumas.

2. Prezidiuman likosi iš
rinkta: vedėju K Gugis, jo 
pagelb. Antanas Bieržins-
kis, sekr. M. M. Dūda, sekr. 
pagelbininku M. M. Juška 
ir maršalka Pov; Mažeika.

3. Išrinkta komisijos su
tvarkymui mandatų ir per
žiūrėjimui išdo knygų. Su
tvarkymo mandatų komisi- 
jon išrinkta: Vincas Pap
lauskas, Jonas Miežlaiškis 
ir Ant. Miežlaiškis. Per
žiūrėjimo knygų komisijon 
išrinkta: Pr. Kibartas A. 
Zamaravičius ir Karolis 
Kiškunas.

4. Nutarta išklausyti cen
tro valdybos raportai.

a) Raportas prezidento 
J. J. Elias, išduotas žo
džiais, paaiškino, kad dar
buotasi kuodaugiausiai pra
platinimui Chicagos Lietu
vių Dr-jų Sąjungos. 22 
Draugijos yra atsiuntę savo 
delegatus į susirinkimus, 14 
iš tų užsimokėję savo mo
kesčius, kokie buvo reika- 
lauta. Charteris preziden
to pastangomis gauta uždy- 
ką.

b) Raportai sekretoriaus 
ir išdininko, paduoti raštu, 
likosi, kaip šie, taip ir pre
zidento priimti vienbalsiai 
su ištarimu “ačiū”.

5. Prie progos dr. A. E. 
Graičunas davė įnešimą nu
siųsti pasveikinimą naujai

Photon bv American Press Association.
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13. Nutarta, kad kandida
tai į centro valdybą butų 
nominuojami šioje sesijoje, 
o renkami sekančioje sesi
joje. Nominavimas nutar
ta vienbalsiai, kad butų 
slaptas. J. J. Elias, buvęs 
prezidentu per pereitus 
1912 metus, atsisakė prisi
imti kandidatūrą ir prašė 
delegatų, kad neminėtų jo 
vardo ant savo balsavimo 
lapelių.

14. Kandidatais į prezi
dentus likosi išrinkta: Pr. 
Butkus 11 balsų, Ant. Že
maitis 2 balsu ir dr. A. L. 
Graičunas 2 balsu.

b) Kandidatais į raštinin
kus išrinktą: J. J. Hertma
naviče 20 balsų, kiti gavu
sieji didžiumą balsų atsi
sakė priimti" kandidatūrą.

c) Kandidatais į išdinin- 
kus likosi išrinktais: Anta
nas Bieržinskis 13 balsų, 
Karolis Kiškunas 2 balsu ir 
A. Žemaitis 1 balsą.

15. Nutarta 16 už ir 7 
prieš balsais, kad direkto
riai skaitliu j e 11 butų no
minuojami ir renkami šioje 
sesijoje, be to viešu balsa
vimu 16 už ir 3 prieš bal
sais. Pradėjus rinkimus 
pasirodė nepraktiška iš
rinkti direktorius pirm val
dybos, pertai vienbalsiai li
kosi panaikintas nutarimas 
nominavimo ir balsavimo 
direktorių šioje sesijoje, ir 
atidėtas sekančiai sesijai.

16. Nutarta išklausyti 
naujus sumanymus, bet jų 
svarstymą atidėti sekančiai 
sesijai.

a) Ant. Žemaitis davė su
manymą, kad Sąjunga leis
tų savo mėnesinį organą.

b) Dr. A. L. Graičunas 
davė sumanymą, kad pra
platinus apšvietos skyriaus 
ribas ir visą tą sumanymą 
jis turįs padalinęs į 3 sky
rius, kuriuos išreikšti ma
nąs sekančioje sesijoje.

17. J. J. Hertmanaviče 
davė sumanymą, kad butų 
svarstoma • apie vikdinimą 
pagelbos bei pašelpos ligo
niams ir visiems reikalau
jantiems prieglaudos. Įvik- 
dinimui to sumanymo pata
ria įvesti skyrių pašelpos li
goje su didesniu mokesniu 
negu buvo reikalaujama iki 
šiam laikui.

18. Sekanti sesija nutarta 
pradėti antrytojaus 7:30
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vai. vakare ir ši sesija už
daryta 11 vai. vakare.

X
Sesija II.

1. Seimo vedėjas K. mi- 
gis atidarė antrą sesiją 7:45 
vai. vakare.

2. Pasivėlavus sekreto
riui M. M. Dūdai, vieton jo 
Pagelbininko M. AI. Juš
kos užėmė vietą Pranas 
Butkus.

3. Įnešimas A. Žemaičio 
apie įkūrimą organo likosi 
paimtas apsvarstyti, ir nu
tarta užgirti ir tolesnį gvil
denimą pavesti spaudos ko
misijai.

4. Atsilankius sekretoriui 
M. M. Dūdai likosi pareika
lauta, kad butą peršaukti 
delegatai ir perskaitytas 
protokolas iš I sesijos, kas 
ir likosi išpildyta. Proto
kolas be pataisymų vienbal
siai priimtas.

5. Įnešimas dr. A. L. 
Graičuno sesijoje I (par. 
16, b) likosi paimtas ap
svarstyti ir prašyta jo pa
aiškinti kiekvieną skyrių* 
atskirai ir kuotrumpiausioj 
formoj. Vienok dr. A. L. 
Graičunas pranešė, jog ne
galima to viso aiškiai pers
tatyti trumpoj formoj, per
tai nutarta įvykdinti ap- 
švietos skyrių, kur tam tik
ra valdyba išdirbs formas ir 
suras budus plačiam darba
vimosi apšvietos srityje.

6. Taipgi į J. J. Hertma- 
navičės įnešimą sesijoje I 
(par. 16, c) nutaria įkurti 
prieglaudos namo skyrių

7. Apart augščiau minėtų 
skyrių likosi įkurti skyriai: 
meno skyrius; moterių sky
rius; piliečių skyrius ir pra
monės ir prekybos skyrius. 
Tokiuo budu likosi įkurti 
šeši skyriai, kurie veiks at
skyriai viens nuo kito cent
ro valdybos priežiūroje.

8. Sumanymas rėmimo 
tautiško fondo, jaigu jis ka
me norints apsireikš, likosi 
atmestas. Po šiuo nutari
mu padaryta pertrauka 5 
minutėms.

9. Nutaria, kad butų ren
giami agitativiški vakarai 
visose apylinkėse, kur tik 
apsigyvenę lietuviai.

10. J. J. Hertmanaviče 
davė apsvarstyti sumany
mą apie dalyvavimą visa- 
svietinėj parodoj S. Fran-

(Tąsa ant 8-to pusi.).

7



——

Užkerėtas Jackus.
Vieno veiksmo juokinga komedija, 

paimta iš Lietuvos kaimiečių gyvenimo.

Parašė S. KAIMIETIS

(Tąsa).
Jackus. Mamyte!... Žmoniuke!..
Barbora. Mes laukte laukėme. ma

nėme: užsidirbsi, prasigyvęsi svetimoje ša
lyje, pinigų parsineši, o jis ir batus pa
liko...

Jackus (sustyrusiai sėdasi ant suole
lio pas pečių). Mieliausieji mano, aš ne
taiku išvažiavau...

Barbora (kumši Agotą). Ar girdi?
Agota (mosuoja ranka). , Girdžiu! 

(Permainius balsą, į Jackų), Kaip tai ne 
laiku, mano vaikeli?

Jackus. Daug geriau man namie 
sėdėt!

Barbora. O kas tave nešė ? Nieks ne- 
/ vijo, nieks nevedė, mes dar draudėme, bet 

1 musų neklausei ir pats savo noru išva
žiavai...

Užkerėjo, mamyte, oi kaip

Kas tave, vaikeli, galėjo tiž-

Aš ir pats nežinau!
O kasžin kada tave užkerėjo:

Jackus. Oi, kaip aš nelaimingas!
Agota. Kodelgi, mano brangiausias? 

Ar tik tave kas neužkerėjo?
... Jackus. ■

užkerėjo!
Agota.

7" kerėti?
Jackus.
Agota.

namie, ar Burliokystėn išvažiavus?
Jackus. Turbut namie, nes kaip tik 

aš iš namų išvažiavau, tai man, tarsi, kas 
viduriuose persivertė! Na, nuvažiavau į 
vieną miestą, į kitą, pagaliau pasiekiau 
Maskvą, o ten ir patraukė mane prie gė- 
gė-gėrimo!

Valentas (piktai, pašiepdamas). Ma- 
• tai, koks jis gudrus: persivertė... ir patrau

kė prie'gėrimo; o kodėl tave prie darbo ne
traukė ?

Agota (į vyrą). Tik palauk tu! Nie
ko nesuprazdamas, nekalbėk! (Jackui). 
Eik šen arčiau ir papasakok viską aiškiau. 
Eik šen, eik šen, nesibijok! (Prieina prie 
Jackaus, ima po ranka, Barbora — po ki
ta, veda prie stalo ir sodina ant zoslano). 
Ot taip... Na, dabar papasakok! /

Jackus. Trošku man! Vidurius taip 
degina!

Agota. Išgerk ana vandeniuko, — 
šaltas, gardus, ką tik atneštas...

Jackus. Kad but degtiniukės!...
Valentas (pašokęs). Rimbų tau, ju- 

došgalvį, atleisk nusidėjimą Viešpate, o ne 
degtinės! Matai prie ko jis prisikniso!... 
Aš į tave, nevykėli, tiesiog, nebegaliu žiū
rėti! (Blaškosi, prieina prie suolelio, atsi
gula; pagulėjęs valandėlę vėl pakyla, tru
putį palaukęs pradeda apsirėdyti).

Agota. Ar senai tau taip pasidarė?
Barbora. Žinoma, kad jau sykį kerus 

užleido,' tai ilgai nelauks! Tuoj aus pra
deda...

Jackus. Taip! Tuojaus! Kuogrei- 
čiausiai! Tuojaus!... Kaip tik išvažiavau, 
taip ir patraukė mane... tol traukė, kol nu
traukė į... karinamą! Ten jau nebegalėjau 
susilaikyti. Dabar aš degtinę geriu, tary
tum, į statinę su išsmukusiu dugnu pilu 
ir... niekad negaliu pripilti: išgeriu stikli
nę, — dar duok; išgeriu kitą, — dar pri
pilk; išgeriu trečią... ir taip begalo... Ak, 
geriau jus manęs neklausinėkit!

Agota. Sakai, smarkiai troškina?
Jackus. Oi, kaip trošku ir vidurius 

degina!
Agota (atsidusus). Mes manom, ar 

tik ne tie kerai tavyje, tave kankina!
Jackus (džiaugsmingai susigriebia ir 

lengviau atsidusta). Taigi, taigi kerai, iš
tikimųjų kerai! Oi, kaip bloga man, įna
my te !

I Valentas (apsirengęs). Ot, aš einu 
l tiems tavo kerams raganiaus ieškoti, nėr 

ką čia į tave ilgai žiūrėti, gydyti reikia!
Agota. Kokį ten raganių?
Valentas. Kokį rasiu, tokį parsivesiu. 

O tu, vaikijoze, prie ko tu save privedei!?
Agota. Tu geriaus pas kokią burti

ninkę nueitum...
Valentas, klės ir be burtininkės at- 

bursime ir kerus atkerėsime. Palauk! 
'(Išeina).

RODYMAS TREČIAS.
Agota, Barbora ir Jackus.

Jackus (susiriečia ir vėl išsitiesia). Oi, 
kaip širdį suka, kad tik visai nenusuktų!...

Agota. Oi tu varge, kaip jį kankina! 
; Ką čia truko ta, bjaurybė, kerus užleisti,

.......

ir pražudė žmogų. Viešpate, ką nies kam 
blogo padarėme?!

Barbora. Mamyte, kur tėtukas išėjo.? 
Kad taip pašaukus Andriuną kalvį.

Agota. O ar jis ką padarys?
Barbora. Visgi jisai šį-tą makaluoja: 

ir kraują iš nosies bėgantį sustabdo, ir dan
tis užkalba, ii* arklius kanivolija. Gudrus 
žmogus!

Agota. Nagi nubėgk, pavadink, gal 
jis ką ir pasakys!

Barbora. Tuojaus! (Išeina).

r-? :

Nuo to paties taip ir pa-

O nuo degtinės lengviau pasi-

Lengviau, kai ranka taip ir

O kai išsimiegi, vėl ilgu?
Taip, kai išsimiega, tai ir vėl

Tai tu,ir prie darbo visai ne-

RODYMAS KETVIRTAS.
Agota ir Jackus.

Agota (atsisėzdama šalia sunaus). Na 
kągi tu tada pajutai, kaip tuos kerus ant 
tavęs užleido? (Jackus, nežinodamas ką 
atsakyt, tyli). Ilgu, turbut, tau pasidarė?

Jackus (susigriebęs). Ilgu! Oi kaip 
ilgu, mamyte! .

■Agota. Nuo to ilgėjimo bei nuobodu
lio turbut tave ir prie gėrimo, prie degti
nės, patraukė?

Jackus.
traukė...

Agota.
daro ?

Jackus.
atima...

Agota.
Jackus.

ilgu...
Agota.

buvai pristojęs?
Jackus. Buvau pristojęs, tik negalė

jau dirbti, nes užkerėtam argi rupi darbas.
Agota. O už ką tu gerdavai?
Jackus. Et, būdavo pasiprašai kur 

kokį grivinėlį. ir prageri.
Agota. O tu, mano vaikeli, mieliau

sias, prie ko ta šungalvė tave privedė .~
Jackus. Kas, mamyte?
Agota. Nugi ta vagilka, Uršė Šepe- 

tienė, mes ją intariame tavo užkerėjime.- 
Atsimeni, prieš-pat tavo išvažiavimą “ji 
kasžin ko pas mus atėjo ir tave užkerėjo!

Jackus. Tikrai taip, nes jau aš iš na
mų užkerėtas išvažiavau... Mamyte, man 
bloga darosi viduriuose, ar. nėra degti^ 
niukės?

Agota. Mieliausiasis, iškur man pa
imt?. Tėvas, žinai, negeria!...

Jackus. ' Paieškok nors gurkšnelį!
Agota (stodama). Jau nei nežinau! 

(Sau). Degtinės tai yra, tik bijau duot. 
(Balsiai). Gal ant bonkos dugno ir rasiu 
kokį nusivarvėjusį lašelį!

Jackus. Paieškok, brangiausioji ma
myte! (Agota išeina).

RODYMAS PENKTAS. 
Jackus.

Jackus (vienas, pašokęs). Na, garbė 
Dievui, viskas gerai išeina. O aš, kvai
lys, eidamas namo drebėjau, bijojau slenks
tį peržengti; maniau bus blogai... maniau 
mano barzdelę po plaukelį išpašios... o jie 
manęs gailisi: užburtu palaikė... Puikios 
moterįs! Visai netikėtai iš vargo ištrauks... 
ve dar Andriuniuką pavadis!... U-ha-ha- 
ha!... Puiku... Tas joms taip galvas su
suks, kad, gal Dievs duos, degtininių vais
tų iškaulyt... O gerai butų... nors dienu- 
tes dvi-tris pasilsėti... išsigerti, pagulėt, vėl 
išsigerti ir taip toliaus... (Įeina Agota ir 
įneša kaušelį degtinės).

RODYMAS ŠEŠTAS.
Agota ir Jackus.

Agota. Na, te, išgerk, bet daugiau ne
prašyk I

Jackus (apsidžiaugęs). Mamyte, aš 
pats į ją nei šnaira akia nebepažiurėčiau, 
kad ne tie kerai! (Ima kaušelį ir geria). 
Oi, oi tu varge mano!...

Agota. Kas, vaikeli?
Jackus. Oi, mamele! Nepataikiau, 

kur reikia, į tą vietelę... Oi, nelaimė!... 
Ar nėra dar?...

Agota. N ė-ėr-ra!
Jackus. Oh, mano vargas! Viskas 

perniek nuėjo!...
Agota.

gerai ?
Jackus, 

dreba!
Agota.

sis! (Stato kaušą ant lentynos, įeina And- 
riunas ir Barbora).

Tai kodėl tu nepritaikei

Apsizamaliavau... Rankos

O tu, gramozde neaptašyta-

RODYMAS SEPTINTAS. .
Tie patįs, Andriunas ir Barbora. '• 

' Andriunas. Ot, tai ir aš! Ateinii pa
prašytas, gal busiu pavarytas; Dalvis’ — 
gudragalvis; pakauštai! arklius ir kumeles 

(Toliaus bus).

(Galas nuo;7-to pusi.).
cisco, Cal./įbe- to perskaitė 
laišką nuo parptos rengėjų; 
nutarta sulj;g išgalės daly
vauti tik tkdaį ‘jaigu admi
nistracija nežiūrės reikalin
gu ir galinių čfalktu.

11. Į centro valdybą liko
si išrinkta: ’

Prezidentu: J. J. Elias.
Vice-prezidentais:
1 Pranas Butkus,
2 Juozapas Trijonis,
3 Ant. Zamaravičius,
4 Mart. Dobriškis.
General, sekret. J. J.

Hertmanaviče.
FinanStį sekr. Pranas Ki- 

bartas,
Kasierium: Antan. Bier- 

žinskis,
Direktoriais:

1 V. Mišėika,
2 Z. Mickeviče,
3 R. Šlikienė,
4 K. Katkevičienė,
5 Ant. Žemaitis,
6 P. Mažeika,
7 M. Juška.

12. Nutarta, kad skyrių 
prezidentai butų renkami iš 
direktorių valdybos posė
dyje.

13. II seimą nutarta lai
kyti lapkričio mėnesyje 
1913 m. ir, kad seimui butų 
pašvęsta ne mažiau kaip 3 
vakarai.

14. Pasibaigus svarsty
mams semias uždaryta 
11:45 vai. Vakare,

K. Gugis, vedėjas, 
M. M. Dudas, sekr.

MILIJONAI MUSŲ 
SENTĖVIŲ.

Kcletss Iš musu lietuviu pardavėjus
Joseph Shemiot, No. 14

Charles Kinder, 78
Stella Katovska, 15

Joe Armonas, 66
Vladislavs Zajauskas, 101

Padekavonss dienos Pardavimas Bepartam,
Šzitie speciališki pigumai parodo jums kiek galima sučedyti per

kant šiuos geriausius tavorus per šita išpardavima.
$10.98 už mote- 
terą ir merginų 
Caracul kotus, 
su satino pamu
šalu, puikus šil
kiniai padailini
mai

$|Q.98

$16.98 už Mote
rų $20 Seal plu- 
šinius kotus, su 
satino pamuša
lu, su dideliu 
kalnierium, 
kiniai padailin. tai

$16-98 $|S-98

$19.98 už Mote
rą $25 Caracul 
kotus, satino 
pamušalu, ir tu
ri šilkinius pa-

šil- dailinimus, tik-

Moterų ir merginų Caracul Kotai su žvilgančiais- ’ 
guzikais, ir geriausios materijos pamuša- $0,98 
lu, per šitą išpardavimą tiktai po...............

Z $15.00 u< Moterų ir merginų \V 
Chinchilla kotus, velveto ir šilko 
padailinimai, su mezginiais $IE 
18.00 vertes...........

'• ji
Vri.

$7.98 už Moterų ir merginų 
čystbs vilnos kersey arba 
maišytos materijos kotus, 
su velveto kalnierium$"f ,98 V 1’ 
tiktai........................... *■' j
Vyru ranku darbo Siutai ir Over- 

kotai $15, verti iki $20
SIUTAI pasiūti iš puikiausios juo
dos materijos, ir taipgi maišytos, čy- 
stos vilnos, siuvimas ir ESB
materija konogeriausia.
OVERKOTAI yra liuo- V g 
sai tinkanti su juosta už- I ■ ■ 
pakalije, pasiūti geriau B 
negu paprasti $15 overkot.
Kiti už $20, $25, $30 ir $35

Narnai geriaus u c'rabužiu mieste.
Ar kuris kuomet manėte, 

kiek reikėjo kuriam iš mu
sų sentėvių vyrų ir mote
rių, kol meš galėjome atei
ti ant svietb ? Pirmiausiai, 
kad užgimti, kiekvienam 
mus reikėjo tėvo ir moti
nos. Taigi turime dvi žmo
gystas. Kiekvienam iš jų 
taipgi reikėjo tėvo ir mo
tinos, kad užgimti. Taigi 
turime keturias viršaus 
žmogystas. Kiekviena jų 
turėjo turėti tėvą ir moti
ną, taigi turime aštuonias 
viršaus žmogystas, arba sa
vo pratėvius. Ir taip to
liaus, mes seksime atgal iki 
Jėzaus Kristaus laikų, per 
penkiasdešimts šešias gent- 
kartes. Tokiuo budu atra
sime, kad kiekvienas, kuris 
šiuos žodžius skaitome, kad 
galėtume gimti ant svieto, 
turėjo atsibūti 139235.017- 
489.534.976 gimimai, arba 
tiek turėjome turėti savo 
protėvių nuo Kristaus gi
mimo, kol atėjome ant svie
to! Tokių- skaitlinių ne
galima protu apimti, bet 
jos.-yra tikrai teisingos. Ir 
tas viskas tik nuo Kristaus 
gimimo — ne nuo pradžios 
metų skaitymo. Proctoras 
išskaitliavo, kad per 5.000 
metų, jaigu iš vienos poros 
pradėjus žmonėms veistis, 
kiekvienas vyras ir moteris 
butų apsivedęs 21 metų ir 
nei vienas nebijau miręs, tai 
gyventojų ąnt Jsemės skai
čius butų buvęs 2.199.915— 
pridedant j}rie*£ų skaitlinių 
144 ratuku^ (nulius). Kad 
tiek žmonių sutalpinti ant 
žemės, tan butų reikėję 
3.166.526 — padedant 125 
ratukus, žjmitį tokių di
džio, kaip muš žemė. To
kias skaitlinėj tik;* vienas 
Dievas tegali, suprasti. \ ••

Medau j genesis.
Jauna, ;pMi: Žiūrėk tik, 

vyruti, kaip tMbitės aplin
kui mus tik’ s'iil^nėjask "•

Vyras: — Turbut jos ži
no, kad mes gyvename me
daus mėnesyj.

KLEIN BH9S. naud njos pirklystas markes su kožnu 10c pirk'n'u.

.g Sunkus atsakymas.
Krautuvės savininkas, iš

girdęs nakčia kokį tai ne
paprastą bildesį, įeina su 
žvake krautuvei! ir ten ran
da vagilių, besidarbuojantį 
prie geležinės kasos.

— O tu čia ką veiki? — 
klausia krautuvininkas.
į Vagis tyli.

— Na, kodėl nieko neat
sakai ?

— Nes taip kvailai ligšiol 
dar niekas manęs neklaūsi- 
nėjo.

Musų pačios.
Pati: — Taigi ir puiki to

ji nauja dresė, o lengva 
kaipo pūkelis!

Vyras: — Tai stebėtina! 
Nes man labai sunku buvo 
už ją užmokėti.

Dobiliukas: — Gautų nuo; 
motinos žandan už tai, kad i 
antrą pusę dienos jis prasė
dėtų smuklėje.

Mokykloje.
Mokytojas: — Pasakyk, 

Dobiliuk, jei tavo tėvas per 
visą dieną uždirba 3 dole
rius, tai ką jis gautų dirb
damas tik pusę dienos?

Kavinėje.
Profesorius: — 

mėnesyj kaip sykis sukant 
ka tūkstantis metų, kuo
met užėjo tąsai nemirtinas 
historinis atsitikimas.

Viena iš ponių: — Dieve, 
kaip tai tasai laikas smar
kiai lekia!

Šiame

I Halsted Furniture Co
1936-1938 S. Hals ted St., tarp 19 ir 20 gatv

Rakandai, Karpetos ir Pečiai
Pinigais arba išmokesčių. Tėmykit pigumą. Dovanos su pirkiniais..

Šitas geras kukninis pe
čius su augšta šildymui 
šėpa, nikeliuotas, gvaran- 
tuotas kepimui ir virimui 
numažinta kai- $90,50 
na, su paipom.

Šita gera beržo komoda su 
dideliu veidrodžiu, kaip pav. 
pilno didumo,ver- 4® 
taS30, dabar........

Šita pilno didumo lova, 
springsai ir matrasas, atei- | 
kite pamatyti, visada verta 
$15.00, per šitą $0.50 
išpardavimą............

^0 nM
K

ii ™ s1® Qu j PI

Šitas sunkus vailokinis (felt) 
matrasas, padirbtas iš čys- 

Šitąs puikus supantis tai balto vailoko ir geros' 
krėslas, čysto aržuolo ar- materijos siuvimas §E 05 
ba mahogany, $|„98 dabar po...................... 3"
vertas $4, dabar... ■

A ~
Šitas čysto aržuolo krėslas 
gerai padirbtas,
vertas $1.25, tik UVU

8



KATALIKAS

n ****************** ****** 
2Į Telephone Yards 687 J

* DR. G. M. GLASER, |
5 3149 So. Morgan St., Chicago ,111. *

* įf Pranešu visuomenei, kad aš esu * 
^seniausias gydytojas ant bridge-^
* porto, praktikuojant 21 metus. Vi- į 
-% sus ligonius stengtsiuosi užganė- * 
įį dinti sąžiniškai ir esu visuomet J

ant pareikalavimo dieną arba nak- #
X ti. Esu specialistas ligose vaikų, # 

moterų, ir vyrų. Taipgi darau J
* visokias operacijas.
* ************************ lt

Klausk
Seipp’s Export Alaus
Seipp’s EXTRA PALE

ir.mąk«|te Anglišką kalbąp^
. ....... ‘

w CORK TIP

Dr. K f. Wisniewski
Ofisas 1268 Milwaukee Av.

CHICAGO, tt.t,
SF ECU AUSTAS LIGŲ: VYKU 

MOTERŲ, VAIKŲ IK PKIL GIM
DYMO.

Gydau privatiškss ’igaj vyrų ir mo
terų, taipgi skausmą skilvio, inkstų, 
piauučių, " -dies, reumatizmo, užnuodi- 
jimą kraujo ir ligas akių, ausų, nosįes 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

Seipp’s MALT SINEW

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

Czia paminėtas alus ‘parduo
damas po visus liet, saliunus.

»*******^****************>
Telefonas Yards 1533 $I DR. J. KULIS ** . - *

* Lietuviu -Gydytojas ir Chirurgas. &
J 3255 So. Haisted St., Chicago, Illinois. *
* PRIĖMIMO VALANDOS: Ž
įf Nuo 9 ryto iki ra; 6 iki o vakare. J4

Nedel. nuo 9 iki ta popiet: nuo 6 iki 8va;:. m.
* ************************

CONRAD SEIPP BREWING CO., 
Bottling Department, 

Chicago, III.

Telephone 
Calumet 

869

/BU ir karštu v 
rdeniu šildymo 

p ietaisų ’’vedimas 
ii pataisymas.

4012
State Street
1 el. Oakland 1441

d. H. OLSON f

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 
$31.00 UI kliasa $33.00 
$45.00

$60.00
Kursk
Birma
Czar -

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

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

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

M. KARA
1919 South Haisted Street
GERIAUSIA IR DIDŽIAUSIA CZEVERYKU 

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

rasite mano krautuvėj tavorą kurio jieško- 
te, nes aš visada laikau visokius naujau
sios mados čeverykus. Ateikite, o aš pri

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.

II kliasa $50.00 
I kliaea $70.00 
November

■ December 
December

30th
7 th 

14th

Vyrai Išgydomi į 5 Dienas
Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau Saitą alų, geriausią vyuąi 

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

T. RADAVICZIA 
936W. 33rd St. Chicago.

VARICOCEL.Ę, HYDROCELĘ (Be peilio ir skausmo)
Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 

Kraujo Nuodų. Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų.
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų, 

ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims, kurie 
buvo gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį 
būdą, kuriuomi tikrai ir ant visada išgydau.

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

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų nesveikumus
(Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo, nemokšk)

Išgydo, kad buto sveikas

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkaloinimus atlieka 
kuoveikiausiai.

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

J. W. Zacharewicz
NOTARAS

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

Kreipkitės prie tautieczio kuris yra 
atsakantis o visados gausit teisinga pa- 
tarnavima. Prieszai Szv. Jurgio bazn. 
911 W. 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 2718

************+************* 

MOKYKLA ŠOKIU. * 
Waltz, Two Step ir kitokių. įį 

Pirma lietuviscka Mokykla Amerikoj, į 
Prof. Julius kaip iszmokina, tai niekas * 

taip negali iszmokint niekur kitur. *
PROF. JULIUS 8ILSKO *

1886 S. Haisted St. Chicago, III. Ž
Phone Canal 8762 3

$ 
K 
i 

************+4>************

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

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

Rodą Dovanai.
Specialistas 

Vyrų ir Moterų Ligų
Kalbu Lietuviškai.

Užnuodi j i m ą 
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubėgimus, Įsise
nėjusias Ligas.

L i gos Moterų
ViduriųLigos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos
Ištyrimas DOVANAI.

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

Dr. ZIN$;i 83 CHICAGO
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedalioms, 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-HUB

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” išlelstuvSje.

<1 Šiomis dteBomįjjišejo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 
pataisymu: VięnatisŠavo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. <3 Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS (dėl išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžjus._ q Ji
sai yra parankiausiai lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškus tekstus,, o trečioje eileje teisingas ištarimas. „<J Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškal-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. q Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, kpjd tik naudojami kasdieninėje kalboje. q Pagalios tal
pinąs: trumpos'pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalbOjė.' ;<l O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jugtinių Amerikos Valstybių Piliečiais. Q Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą salj privalo nbrs šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 210.

Kaina popieros apdaruose..........................$1.25
Gražiais audimo apdarais........................... $1.50

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

O 1 /

Jonas M. Tananevičia, Į Į
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III. j 
* ®

DU-KART NEDELINIS LAI^AŠTIS

-SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

išeina tas utarninkas ir petnijčla
-------------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA--------------------

AMERIKOJ f «2s(^pUSCl matų
ETTBOPOI f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli
ją u l joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

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

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3262 Emerald Avenue • Chicago, HL

Telephone Yards 4527.

DR. RICHTER'S
Pain Expeller

Dr, Richter's galingos externa- 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje

Į Išnaikina skaudėjimą nuo Reu- 
matizmo, Kraujo Sukrekejimo, 
Sttenų Degimą, Strendieglis ir 

į Neuralgijos.
i| Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 

mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą.
f Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudėji- 
? mą kaklo. Trukdo nuo krajo sukepimą 

Įi{ ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvos 
ii1 skaudėjimą it dautų gėlimą. Gepamirš- 
I kite gauti teisingas gyduoles ubpečėtita 
■ su pečėtim pūkeliuose.

25c ir 50c. už butelį.

i

F. AD. Richter & Co.
American House

1*80 Washington Sf. 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.

i - ■■1 1 11 1 1 - ..... — ~

MAŽĄ FARMĄ UŽ DYKĄ!
Pentatykite numeriu, toje Iv.i.idėje taip. Jogei 

abgulmine .tuną iš visu pusiu išeitu PO 15.
Žednus užaugę, šmogus, kuri* pirma, prisius tei

singai išrišta tą poseij, gaut ui dyką MAŽĄ FABMĄ, 
o visi kiti gaus kreditavą pa”“" —1
kuris bus musu priimta^ kaipo 
vertė, to. iemšs, kuri randasi 
nuo New Yorko.

Kaina to. lemi. 149.00, vienok lednaa kuris ap
turės kreditą ant *100.90, tai primokės pri* to. lė
mė. Ūktai *49.00, mokėdama, po *5.00 i mėnesi-

_ Yra tai gera proga Įgijimui gero. lėmė, ui tokią 
r užmokesti.

Kaimiečiai I n* atidėkite tą dalyką, ne. Jeigu gyve
nate netoli, atvaliuokite ir persitikrinsite, arba ra- 

____  Write, prašydami lemi opią Ir informaciją ant adresa: 
Lithuanian Dept C. 25 Church St Room 114, New York,

dilimą ant 100.00. 
tail. nimok.ičio — 
’«w Janer, na toli

A.uaa IO. KdUB x.v.w, TienoK aminai .u,,, ay 
turį. kredita ant *100.90, tai primokė!, pri. tol ie-

Yratai £ara proga Jgijimui'g.ros dėmia ui * tokia 
:ą, nes Jeigu gyva-

CIGARETTES
Turi ypatybes užganėdinančias ir noužganėdinamus rūkytojus. 
Padaryti iš geriausio turkiško tabako, užganėdinančio visus 

rūkytojus.

ATLASINIAI N U STEBI
NIMAI

susidedanti iš 
KARALIENIŲ, INDIJO

JE Ų IR VĖLIAVŲ.

Kiekvienoj dėžėj su

Cigarette*

IO UZ 5C.
PARDUODAMI VISŲ

PARDAVĖJŲ
Nusipirk dėžutę, o pamatysi.
Gausite puikius satininius 

paukščių ir gėlių paveiks- 
1US- 4.J ' ' 0
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 tavoro, mes duosime už 50c tavoro dykai.

Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus.

GOLD FILLED laikrodėliai paauksuoti, gvarantuoti 
ant 20 metą, 7 akmenų, Elgin viduriai, par- m ji

GOLD FILLED laikrodėliai gvarantuoti A j a ngj 
ant20moų, 15 akmenų, Elgin viduriai...... v’4! t v

GOLD FILLED gvarautuoii ant 20 metų "TE
17 metų Elgin viduriai....................................... vlO.fv

Prisiųsk savo adresą ir už 4c markg, gausi ma 
naują iliustruotą kataliogą UŽ DYKĄ.

3248 S. Morgan Sf. CHICAGO, ILL.

PIRK SAU MUZIKALISZKUS INSTRUMENTUS PAS

i540W.47th St. ir 4663 Gross A.
Filija 769 Milwaukee Ave.

Mes turime nėriausi pasirinkimą AR
MONIKŲ, KONCERTINŲ, SKRIPKU, 
P1JANU, KALBAMU MASZINU ir vis
ko, kas tik į muzikos skyrių eina.

Parduodame ant lengvų išmokesčių. 
Kataliogą DYKAI siunčiame.

Kalėdų dovana, kuri turi vertę per visą metą
Aprūpinki! savo namą su

Elektros Šviesa
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei

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

Jus galit turėti jūsų namą, arba šapą pritaisy
tą su šviesa arba pajiega arba abiem, pagal jūsų 
pačių supratimą už mažą mokestį pridėtą pi*ie 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.

Phones:
Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 

šviesos ir pajiegos.

Randolph 3341 
Autom. 64612

Kiekvienas žmogus privalo
===žinoti kaip užlaikyti savo sveikatą. ===

Sutaisė Dr. A. L. Graičunas.
/

SVEIKATA arba tiesus ir 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 1.1

Toji aukso knyga SVEIKATA lešuoja tik $2.00 su prisiuntimu.
Visos lietuvių laikraščių redakcijos, kunigai ir daktarai sako, 

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

JONAS M. TANANEVIČIA
32*8-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
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Kataliogas Knygų.
92 Iš mano atsiminimi;. 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 ..............................................................................75c.

93 Janita, iš vokiečių kalbos vertė K. S. Drąsu
sis japoniškasis kareivis, tikras atsitikimas iš ka
rės Japonų su Kiniečiais. Tilžėje. 1907, pusi. 23 
Kaina .......................................................................... 5c

94 Jurgis Kastrijotas. Išvaduotojas Albanijos.
šioje knygelėje yra labai puikus apra
šymas apie tūlą Albanijos kunigaikščio sūnų, 
kurs mažutėliu būdamas karo laiku paimtas ir iš
auklėtas Turkų sultono rūmuose, bet užaugęs at
minė apie savo tėvynę, sukėlė savuosius prieš 
Turkus ir išvadavo savo tėvynę. Kaina............. 5c.

95 Iš gyvenimo Samojedų. Apie lizdininkus ir
naudingi pamokinimai. Iš rusų kalbos vertė J. 
Tilžėje 1903, Pusi. 54 ............................................... 10c.

96 Juodas Perlas. Apysaka Viktorien Sardou.
Lietuviškai išguldė V. Stagaras. Shenandoah, Pa.
1906, Pusi. 51 ............................................................ 15c.

98 Judošius. Parašė L P. Aprašymas iš lenkų
maišto 1863 m. ir kaip tūli lietuviai tampa išda
vikais savo brolių maskoliams ant sušaudymo, 
arba ištrėmimo į Sibirą. Tilžėje 1902, Pusi.
12 .................................................................................- 5c

99 Juozapa. Koniuševskis. arba kankinimas uni-
jotų po valdžia maskolių. Plymouth, Pa, 1888, 
Pusi. 56 ...................................................   25c.

gražių, juokingų, išmintingu ir žingeidžių pasa
kų. Chicago, UI. 1903, Pusi. 280 ............................ |i.2§
Drūtai apdaryta . ............v...............,,...*» $14$

143 Lietuviškos Pasakos Įvairios. Surinko "" '
Dr J. Basanavičius. Dalis U. Čia telpa 205 la
bai gražių ir juokingų pasakų, bevijančių kiek- 
vieną skaitytoją ir klausytoją ir labai naudin
gos. Chicago, UI. 1903, Pusi. 330 $1.21
Drūtai apdaryta ..................................  $1.50

144 Lietuviškos Pasakos įvairios Surinko
Dr. J. Basanavičius. DalisIH. Čia telpa 202 dar 
gražesnės ir juokingesnės pasakos. Chicago, Ill.
1904, Pusi. 333.................................................  $1.25
Drūtai apdaryta ............................. $1.50

145 Letuviškos Pasakos įvairios. Surinko 
Dr. .J Basanavičius. Dalis IV. Chicago, UI.
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 TH. ar IV. dali, turės per visą savo am
žių neišsemiamą pasakų turtą ................... '.............$1.25
Drūtuose apdaruose ...........    $1.50

197

s98

198

200

201

Pelkės. Apysaka iš lietuvių darbininkų gyve
nimo. Lietfyfų\ khlbon išvertė Kazys Puida. 
Vilnius. 194gį.,£^l- 468..........................................$1,20
Pasaka asiš'"’ kantrią Aleną dukterį 
turkų ciesorAu^^ntonijaus, kuri per 22 metus 
vaikščiodami po°£vietą, daugybę bėdų ir vargų 
iškentėjo. Ahtra Idida. Iš lenkiško veętė A. 01- 
ševskįs. Chicago, 111. 1902, pusi. 66 ................... 2rc
Paludlenial.“ 11 V. 5Orkan. Vaizdelis i§ pie
menėlio gyvenimo. Lietuviškai išguldė V. Sta

garas. Antra laida. Shenandoah, Pa. 1906,
pusi. 16 .. .W..................... 5c 
Pasaka apie ' Adomą ir Jievą Priedas
prie sulyginamosios mythologijos. Parašė Paul 
Lafargue, jJagab vokišką vertimą lietuviškai su
taisė P. Miškinis. Chicago, Ill. 1908, pusi.
31 ..............ir... t....................................   10c
Patarlės ir dainos. Surašė nuo žmonių M.
D. Silvestraitis. . Tilžėje 1899, pusi. 30 ................ 10c

'■f 'T; ’

MALDAKNYGĖS.

. ' BREVIO1ELIS.
Katalikiška Maldų knygelė, Paveda Lietuvos Katalikiškai 

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

Mažiausia gražiausia ir smagiausia maldaknygė neštis baž 
nyčion. Mišios, mišparai ir suplikacijos yra dviejose kalto 
se: lietuviškai ir lotyniškai. Turi visas reikalingas maldas
ir kalendorių, teip kaip didelė knyga. Balta, plona, gera
popiera. čia yra jų paveikslai ir kainos:

100 Jonašas Korčakas. Puiki Istorija. Parašė J. I. 
Kraševskį Vertė D. T. B. Mahanoy City, Pa.
1902. Pusi. 262............................................................ 35e,

101 Jonukas Karklynas eina Lietuvos pažin.
tu. tiražus vaizdelis. Parašė Prietelis. She
nandoah, Pa. 1904, Pusi. 47 ........................   15c.

102 Japonų Pasakos. Pagal rusišką vertimą su
taisė S. Vaitiekupiunas. Telpa čia 7 apysakos. 
Kaune 1907, Pusi. 21 .............................................. 5c

103 Iš po budelio kalavijo ir Kaimas. Dvi
apysakos. Parašė M. Carneda. Vertė V. Stagaras 
Plymouth, Pa. 1894. Labai užimantis ir pamoki
nantis aprašymas Pusi. 256. Kaina..................... 30c

107 Keturios Istorijos: Graži haremo nevalninkė;
Luošis; Istorija vienos motynos; Vaikučių ple
pėjimas. Mahanoy City, Pa. Pusi. 61.......................  25c

108 Ketvirtas prisakymas Dievo ir Keliautojei į šv. 
žeme. Puikus skaitymai. Mahanoy City, Pa.
1907. Pusi. 58............................................................ 20c.

109 Karalaitis ir Ubagas. Iš angliško. Puikus aprašy
mas. Mahanoy City, Pa. 1906. Pusi. 182.......... 35e_

110 Kaimynų pašneka. Parašė J. Vilniuje. Gra
žus aprašymas iš lietuvių kaimiečių gyvenimo.
Pusi. 18. Kaina ........................................................ 5'

111 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 .................................................................... 10c

112 Kėkštų Simas. Ūkiška apysaka. Parašė Me-
naitis. Plymouth, Pa. 1901 m. Labai gražus ir 
naudingas pasiskaitymas apie ūkininkus. Pusi. 40 
Kaina .................  10c.

147 Lietuvaitė. J. Kvietkovskio. Vertė P. G. 
Apysaka iš senovės lietuvių gyvenimo. Chicago,
Ill. 1906, Pusi. 296 ....................................... ........... 50c
Apdaruose .................................................................. 75c

148 Lietuvių Ašaros. Trys vaizdeliai iš Lietuvos
gyvenimo. Labai graži pasakaitė. Tilžėje 1903, • 
pusi. ........................................................ . ........... ......... 10c

149 Lietuvi, Mylėk savo kalbą. Paveikslė
lis iš dzūkų gyvenimo. Parašė Kunigas. Graži 
apysakaitė iš lietuviškų gužynių. Vilniuje
1905, pusi. 17 ................... .... 5c

150 Linksmi Žiedeliai. Surinko K. Stiklelis.
Čia telpa 104 įvairiaus linksmo turinio gabbalė-
liai. Tilžėje 1907, Pusi. 32 ........ .............................. 10c

151 Laikrodininko Atmininiai. Pasak Erk-
man-šatrijaną sutaisė S. M. Paveikslas iš Napo
leono I. paskutiniųjų kariavimų. Chicago, Ill. • 
1907, Pusi. 44 ......................... <............................... 15c

152 Laisvė ir kitos naudingos pasakos. Pa
rengė K. Brūklys. Shenandoah, Pa. 1911, Pusi.
40 ................ ............................................ ......... . 15c

156 Morkus ir Aurelionas. Apysaka iš pir
mų amžių krikščionystės. Vertė Vytautas. Til
žėje 1899, Pusi. 82 ....................................... . 20c

158 Matu’S paviliojo. Stebuklingoji tošelė ir ki
tos labai gražios apysakos iš žmonių gyvenimo, 
Parašė Lazdynų Pelėda. Vilniuje, 1980, pusi.
262 ............................................................................. 50c

159 Mylėk savo artymą. Apysaka iš laiko ka.
rčs Prancūzų su Arabais Afrikoje. Pagal
F. Hoffmaną parašė P. B. Chicago, Ill. 1908, 
pusi. 131 ........................................................... ......... 25c
Ta pati apdaryta.......................................................... 50c

160 Maksim Gorkij.Pasakojimai iš Rusų kalbos 
vertė A. L—is. Turinys: Giesmė apie sakalą, Ne
naudėlis, Makaras Cudra, Rudenyj, Dvidešimts
šeši ir viena. Chicago, Ill. 1906, pusi. 103 .......... 25c

162 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 .......................................................... 50c

1100 šaltinis arba Aukso Altorius, Dangiškų Skarbų. 
Naujausis spaudimas pagal tikra dešimta ir šeš
tą spaudimus.

a Prastais apdarais paauksintais kraštais be kabės. $1.00
b Ta pati su kabe .. ............................................ $1.25
c šagrino apdarai apkaustyta auksuoti kraštai .. $2.00 
d Morokko skuros minkšti apdarai su kabe............$2.50

1102 Balsas Balandėlės arba mažas šaltinėlis malonės
Dievo, Naujasis spaudimas, be ar su “Officium” 
su “Officium” yra brangeses 10 centų.

a Prastais apdarais paauksytais kraštais su kabe . 75c 
b šagrino skuros apdarais su kabe..................   $1.00
c Morokko skuros kietais apdarais............................... $1.00
d Morokko skuros minkšta su kabe.........................$2.00

. e Aksomo apdarais su auksiniais kryžiais ant šo
nų. Labai daili knyga paaukavimui.....................   $2.75

1104 Garbė Dievui ant aukštybės o pakajus žmonėms 
ant žemės geros valios. Puiki knygute turinti 
daugelį litanijų ir šeip jau maldų.

a Prastais apdarais...................................   75c
Prastais apdarais' paauksuota......................................... $1.00

1105 Kantiškos arba Giesmių Knygos.. Surinktos ir 
perveizėtos per M. Voločiauską žemaičių Vyskupą,
Vilniuje 1906 metuose.

a Prastais apdarais......................................................... 50c
b Drūtas apdaras paauksuotos..................................... 75c
c šagrino apdarais paauksuotos.. .......................... $1.00

1107 Mažas Naujas Aukso Altorius, didei naudinga 
maldų knygelė, pavesta visos Lietuvos Katalikų 
Jaunuomeniai, pagerinta ir per naują devintą 
kartą atspausta su dadėjimu visų rožančių.

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

1110 šagrino minkštais 
apdarais, su kabe.. 75o

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

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

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

kelė su aukso ir sidabro 
lapeliais, aukso litero
mis knygos vardas at
spaustas, lapų kraštai ap
sčiai auksinti, ant vi
durio kabutė......... $1.00.

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

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

113 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 karionės lietuvių su 
kryžiokais laikuose D. L. K. Vytauto ir kara- 

| liaus Jagailo. Knyga šioji turėtų rastis kiekvie
noje lietuviškoje grįčioje. Pusi. 495. Kai
na ..................................................................... $2.00

1.14 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- 

1 tas su lenkų pagalba baisiai sumušė kryžiokus ir 
panaikino jų zokoną. Joje yra ir tos kovos pa
veikslas. Puslapių 1034. Kaina ................. $2.00

115 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 Pusi.
289. Kaina ................................................................ $1.00
Antras tomas Pusi. 246. Kaina ............................. $1.00

118 Kapitonas Velnias. Prietikiai Cirano De
Bergarac. Vertė įš Prancūzų kalbos kun. Dr. M. 
Juodišius. Mahanoy City, Pa. 1908. Yra tai la
bai užimanti ir juokinga apysaka, padalin
ta j tris tomus. Visi trįs tomai vienoje knygoje 
404 puslapių didelio formato kaštuoja tiktai 1.15c

120 Klaida. Originališka apysaka iš lietuvių gyve
nimo ‘ ‘ Laisvės metų ’ ’, parašyta Lazdynų Pelė
dos. Yra viena iš geriausių apysakų. Vilniuje,

1910, Pusi. 520 .....................   $1.00
121 Krikščionis ir Raudonas Gvazdikas.

Dvi apysakos. Vertė Pranas Siūlelis. Shenan
doah, Pa., 1909, Pusi. 52 ........................................ 15c

122 Koks tas paukštis “kun.” V. Dembskis? Tilžė
je, pusi. 34................................................................... 10c

.24 Kas priešins? Akyva apysakėlė iš lietuvių gy
venimo. Parašė Lazdynų Pelėda. Tilžėje 1900,
Pusi. 32 ..................................................................... 10c

125 Kaip Motiejus po peklą keliavo ir Vy
nas. Dvi apysakos. Iš lenkiško vertė Pr.
Siūlelis. Shenandoah, Pa. 1908, Pusi. 23 .............. 10c

126 Kas teisybe tai ne melas. Parašė Aišbe
’’Aušros1 ‘ išleidimas. Septynios naujai pertaisy
tos pasakaitės. Vilniuje 1905, Pusi. 63 .............. 25c

127 Kent kaltas, kent ne kaltas. Vaizdelis iš
žmonių gyvenimo, parašytas žemaitės. Vilniuje 
1907-, Pusi. 39 ............................................................ 10c

128 Kaukazo belaisvis. L. Tolstojaus apysakėlė.
Vertė S. O. Tilžėje 1894, Pusi. 40 ....................... 10c

129 Kelionė į Europą. (Su dviems paveikslė
liais iš visasvietinės parodos Paryžiuje 1900 m.
Lietuvių skyriaus). Kun. J. Žilinsko. Shenan
doah, Pa. 1902, Pusi 52 ........................................... 15c

J30 Kares laukuose. (kareivio atsitikimai),
Parašė Vsevolod Garšin. Vertė A. L-lis. Labai u- 
žimanti apysaka iš laikų karės maskolių su tur
kais. Chicago, Ill. 1906, Pusi. 81. Kaina........  20c

131 Katorgon. Labai gražus skaitymas. Chicago........ 10c
132 Katoržnykas. Puikus aprašymas apie katorgą.

Spauda ’’Kataliko“ Chicago............................... 15e.
134 Keturios Istorijos. Prasižengėlis; Doras Timkus;

Jonas Tvardauckas; Ugnis kaime T. Mahanoy
City, Pa. Pusi. 45................................................... 20c.

135 Keturios Pasakos apie Dukterį Akmenoriaus;
Klarą; Nuspręsta ir Ant kiek moters užlaiko 
paslaptį Mahanoy City, Pa. Pusi. 61.................. 20c.

136 Keturios Istorijos ape: Kaip kapitonas Stormfield
buvo danguje; Pabėgėlis; Kas.gi ištyrė? ir Pri
gautą vagi. Mahanoy City, Pa. Pusi 60.............. 20c.

137 Keturios Istorijos. Ant prapulties be kranto;
Mistras ir Krepešius; Kampelis duonos; Iš ko di
dėli ponai. Mahanoy City, Pa. Pusi. 105 .............. 30c

133 Keturios Istorijos: Sugertuves trauKynije; Žibin-' 
te Bažnytaitėje; Aliutė duktė kunigaikščio Ker
niaus; Bokštas ant salos Dago. Mahanoy City,
Pa. 1902. Pusi. 64.................................................. 20c.

143 Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko
J. Basanavičius. Dalis L Čia telpa 141 labai

163 Musų Socijalistai. Apysaka iš paskiausiujų 
Lietuvoje atsitikimų. Parašė Jonas Kmitas.
Shenandoah, Pa. 1906. Pusi. 57......................... 10c.

164 Mokytojas iš Nazareto. Parašė Antanas
Vyslouch. Vertė L. P. Apysaka iš laikų užgimi- -
mo Kristaus. Vilniuje 1907, pusi. 103 ......... 30c

165 Meilės karštligė. Mintys ir prilyginimai a.
pie dabartini supratimą meiles. Paraše I. A.
Chodov, vertė iš rušiskę J. Stropus. So. Boston,

' Mass.'1911, pusi. EI .................................................. 20c
166 Mokslinčius 1, ardauckas. Apysaka iš 

žmonių padavimų. Parašė J. J. Kraševskis, ver
tė į lietuvišką F. M. Plymouth, Pa. 1908. Pusi.
174 ...................................... ........................ . ........... 50c

167 Miškas vis smarkiaus degė. Piešinys 
Skitaleco. Vertimas iš rusų kalbbos. Brook
lyn, N. Y. 1911, pusi. 32 ................................. 15c

169 Mobilizacijos pasekmės. Vaizdelis iš gy
venimo. Parašė žemaitė. Perspauzdinta iš “Ūki
ninko”. Tilžėje 1905, pusi 15 ................................. 5c

170 Meiles linksmybe. ”Da niekad ant svieto
tokios nebuvo!” Išdavė J. A. Faraonas. Tilžėje 
1907, pusi. 32 ............................................ . ............... 10c

171 Mūsiškiai užsienyje. Juokingas aprašymas 
kelionės į Paryžių ir atgal. Mikalojaus ir Glapi- 
ros Ivanovų.Parašė N. A. Leikin. Lietuvių kal- 
bon vertė Magnus Parvalkietis. Chicago, .Ill.
1909, pusi. 216 .................................................... . 50c

172 Milukijada arba nepaprasti dzūko viršžmo- 
giški nuopelnai ir juodesnis už pragarą tiems 
nuopelnams pavydas. Chicago, Ill. Pusi. 37.... 05c.

173 Magdalės Marija. Labai gražus skaitymas.
Chicago, Ill. Pusi. 75............................................ 15c.

177 Nuskendimas laivo “Titaniko”. Paveikslai
ir aprašymas. Surinko M. Paltanavičia. So.
Boston, Mass. 1912 Pusi. 17............................. 10c

178 Našlaitė. Ne pasaka. Labai užimanti apysakėlė
iš dabartinių lietuvių gyvenimo. Parašė Lazdy
nų Pelėda. Tilžžėje 1902, pusi. 62........................... 15c

179 Namelis ant Volgos. Apysaka, paraše S. Step-
niak, versta iš rusų kalbos. Chicago, Ill. 1909,
Pusi 72................................................................. 20c.

180 NebepTrmas. Paveikslėlis iš mokslaeivių gyveni
mo. Parašė B. Tilžėje. 1902 Pusi. 23.................. 5c.

181 Nakvynė. Pasaka apie vieną mažesniųjų gyve,
nimo vargų, paprastai vadinamą beda. Parašė 
R. L. Stevenson. Iš anglų kalbos verte L. Juras, 
Chicago, Ill. 1911, Pusi. 38................................ 10c.

182 “Nie gadaj” arba baisus sapnas Parašė Ž.
Tilžėje 1902 Pusi. 18................................................ 5c.

183 Našlaičiai. Paveikslėlis iš praeities. Vertė Arto
jas. Chicago, Ill. 1904. Pusi 256..................... 50c.

184 Namelis pustelninko. Pertaisytas antras leidimas.
Graži morališka apysaka. Shenandoah, Pa. 1900 
Pusi 170............................   50c.
Audimo apdaruose ............................................... 75c.

185 Neužmokamas žiedas. Dvi gražios pasakos,
Mahanoy City, Pa. 1907. Pusi. 62.................... 25c.

190 Onuka. Labai dailus apsakymas iš tikro atsi
tikimo. Mahanoy City, Pa. Kaina .......... 25c

191 Obrusiteliai Galerija paveikslėlių iš mas
kolių gyvenimo Lietuvoje. Parašė Dėdė Atana
zas. Tilžėje, 1898. čia yra aprašyta, kaip masko
liški činovnikai elgiasi su mųsų broliais lietu
viais mųsų tėvynėje. Pusi. 76. Kaina............i... 20c

192 Olga Liubotavičiutė. Vaizdeliai iš gyve
nimo nihilistų. Parašė M. Stepniakov. Vertė 
Stasys Kirvis. Chicago, Ill. Pusi. 40. Kaina .... 10c

193 Olitipa. Graži apysaka iš laikų savitarpinės
karės šiaurinės Amerikos indijonų. Vertė A. Ol- 
ševskis. Antra laida pataisyta. Chicago, Ill. 1906 
pusi. 95 ......................... . ..............................:.......... 25c

194 Prakeiktas Meilingas Kriminališkas aprašymas.
vertė D. T. ir F. W. Bočkauskai Mahanoy Ci
ty, Pa. Pusi. 202 ....................... .’.......................... 50c

195 Pirmoji Gegužės; Sapnas apysaka. Parašė Skruz- •
dė. Brooklyn, N. Y. 1908, pusi. 39........................... 15c

196 Parsidavimas ir pelnas. Iš prietikių 
Prūsų Lietuvoje. Pagal A. Swiętochoskį. 
(Papasakojimas kaip vienas lietuvis atėjęs iš 
Didžiosios Lietuvos, atsidavė vokiečiams, net 
pravardę ir tikėjimą permainė, o paskui vokie-

| čia! jį išvarė.) Plymouth, Pa. 1901, pusi. 32 .... 10c

111L Prancūziškas,.sku- 
relčs, gražiausia ,įįij vi
sų už tą prekė. .< $1.00

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

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

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

VAINIKĖLIS.
Katalikiška maldų knygelė pateikta Katalikiškai Jau

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

•• >r

1113 Su baltais kau
leliais, medalikčliais ir 
gražia kabutė.... $1.50

1114 Prancūziškos sku
rdės su gražiais paau- 
kitnimais ir su kryžiais 
ant šonų.............. $1.75

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

1127 Prastais apdarais 
gražiai paauksuota. 40c

1129 Morokko gražiais 
-n^s •uą§:ąaiui ‘sturupdu 
relė, paauksuotais kraš
tais...............................50c

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

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

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

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

1124 Apdėta baltais 
sloniaus kaulais ir celu- 
loida, 3 sidabrininai me- 
dalikėliai kabo ant len- C ciugčiių, aksomo nugara, 
apkaustytos briaunos si
dabruotomis bletėlėmis, 
su kabe, auksinti1 kraš
tai......................... .-'$1.00'

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

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

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

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

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.......................50c
b) šagrino apdaru, paauksinta...................................... 75c

1150 Biblija arba šv. 
Raštas Naujo Įstatymo. 
Lietuviškon kalbon iš
guldė Vyskupas Kuni
gaikštis Juozapas Arnul
pas Giedraitis, antru 
kartu atspausta kaštu 
kun. S. Pautieniaus su 
komentorium parenktu 
kun. A. Staniukyno, tel
pa čia išguldinėjimas šv- 
evangelijų visų keturių 
evangelistų. Apaštalų 
tai, pusi. 494 lotyniško- 
darbai ir Apaštalų raš- 
mis litaromis.......... $2.04

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 nori 
žinoti apie šventą Raš
tą.......................... $3.00

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

Kad atituštinti vietą maldakny
gėms, kurių norime ištisą eilę įdėti 
į savo knygų krautuvę, priversti ėsa- 
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 jos prisiuntėją.

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa arba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta į 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
'ielae grupas žmonių, trlobų, visą mies- 
sią, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats toje 
vietoje būtumei ir viską savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia į 
naturališką esybę, padidina jį .skirs
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:
1. Kristaus užgimimas Betlejaus Stai-

nėlėje.
2. Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris

tų ir dovanas jam kloja.
3. Kristus, dar kuaikiu būdamas, mo

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

4. Kristus ant svodbos, Kanoj Gali
lėjaus. Permaino vandenį į vy
ną.

5. Kristus ant kalno kalba priešais.
6. Judošius savo pabučiavimu išduoda

Kristų žydams.
7. Simonas pagelbsti Kristui kryžių

nešti.
8. šventa Veronika apsiuosto veidą 

Kristui.
9. Jėzus ramina moteris, kad jo ne

verktų.
10. Jėzus prie kalno Golgotos, nukry- 

žiavojimo vietos.
11. Kareiviai ir šv. Peras prie kalno 

Golgotos.
22. Kristus paveda savo motiną Jonui.
13. Skaito Kristui myrio dekretą ant 

kalno Golgotos.
14. žydai ruošiasi kalti Kristų prie 

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

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

rijos.
22. Bažnyčia būdavote ant grabo šv. 

P. Marijos.
23. Kaip šiandien išrodo Kristaus gra

bas.
24. Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 

kur Kristus mirė.
25. Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai 

žmogus”.
SERIJA n.

Susideda iš 100 Stereoskopiškų paveik- 
lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 
b akselį.

Šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa
veikslėlių ką pirmutinėse serijose. Ir 
štai ką juose galite pamatyti:
26. Besiartinanti audra ant ežero Erie.
27. New Yorke tavorų krovimas f di

delį oceaninį laivą.
28. New York. Pilies daržas (Casttie 

Garden).
29. Boston. Ežeras viešame darže.
30. Atlantic City, New Jersey. Pa

mary j.
31. Niagara. Patkavinis vandenskri- 

tys nuo ožinės salos. (Horse Shoe 
Falls from Goat Island).

32. Chicago. Auditorium viešbutis if 
Michigan Avenue.

33. Kaskauos ir poayiinė svetainė. L. 
P. Parodos 1904 m.

34. Moki indi jonas namieje.
35. Moki indijonų gyvenimas.
36. Sioux indijonų vadas, He-No- 

Fraid.
37. Vartininkai (The Sentinels) 3.043, 

pėdų augščia. Yosemite, Cal. $
88. Motina girių, 68 pėdas apėmio7 

Yosemite Klonyj, Cal.
39. Magdelenos Kolegija, Oxford, An

glijoj.
40. Airija. KiUarney, pilis Ross.
41. Inėjimas į Muckross Klioštorių, 

Airijoj.
42. šiaurinis miestas, Gibraltar.
43. Berlynas. Bondler iovis ir Ka

tedra.
•4. Vokietija. Griuvėsiai viduramži

nės pilies.
45. Vokietija. Laivas aplcidžiantis Ko- 

blencą, int Rheino upės.
48. Švedija. Stockholmas nuo vandens 

pusės.
47. Stockholmas. Karališkas palocius.
48. Švedija. Aut kelio į Odde.
49. Švedija. Lejoao pilis, Geteborge.
50. Šveicarija. Mount Blauce žiūrint 

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

da, Išpanijoj.
53. Katedra Notre Dame, faskada. Pa

ryžiuj, Francijoj.
54. Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran

cijoj.
55. Palociai tautų ant upės Seinuos 

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

Franci joj.
57. Des Shamps Elysees. Paryžiuje, 

Francijoj.
58. Didžiosios operas palocius, Pary

žiuje, Francijoj.
59. Tvirtynė šv. Jono ir Katedra, Mar

seilles, Francijoj.
60. Laivų užplauka ir ežeras, Ville- 

france, Francijoj.
61. Carnicho kelias ir ežerėlis Ville- 

farnehe. Francijoj.
62. Pajūrinis kraštas Casino, Monte 

Carlo.
63. Vatikano daržas ir šv. Petro ka

tedra, Ryme, Italijoj.
64. Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. Pet

ro katedros.

JONAS M. TANANEVICE
3249 53 S. Morgan St 

Chicago, HL
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ŠDML'IBTRACUA liet, tbatbal. 
MRAUGkSTĖB PO PRIEGLOBA KV, 

MARTINO.
Petr. Andrėj auckas. Pirm., x 

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

3206 Auburn Avė.
Ant. Kasparas, Prot. Raštini;, « 

3416 Auburn Ave.
Dom. Kadzekski, Fin. Rasti.', 

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

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

2118 W. 20th St.

PASARGA: »rŲ« k«re#pondenrij»s, 
apgarsinimus “Katalike” Redakcija 
neatąako”.

Draugysčių Reikalai,
TEORITE SSfe= LIETUVIAI!

susirinkimo, tegu prisiunčia savo at
stovus pies kur vienybe, ten galybė.

Su pagarba,
Jonas Kučinsku, raštininkas,

238 Slocum avė., Kingston, Pa.
Jonas Vabaas, prezidentas,

7 Webster st., Luzerne, Pa.

7~~~------ i------•l - -----------------------DIDELIS MRTQfg BALIUS.
Parengtas storone jlr-jos šv. Frau- 

ciškaus Serafičęo, atsibus subatoj, 23 
d. lapkričio (nfv.), IfĮ12 m., M. Mel
dažio svetainėje, £243-44 W. 23-rd pi. 
Pradžia 6-tą V(al, vakare. 
25e. porai. 3 ,

Maloniai užkyiečiam visus
ir lietuvaites ant musų didelio Meti
nio baliaus, kuris bus vienas iš pui
kiausių lietuviškų balįų. 
puiki 
penti

Inžanga

lietuvius

' Parsiduoda geras rast a ura n tas geroj
vietoj, biznis išdirbtas. Vieta ran- ... . .
dasi apgyventa tarp lietuvių ir kitų tojas lygus kitų parduodamų
tautų. Priežastis pardavimo ,kad sa
vininkas turi du bizniu. Atsišaukite:
Antanas Būdžius, 1450 S. Haisted St.

(46—49)

Szltas yra vienatinis 5c valy

kaip už dvigubą kain
b* tik

!•

ADMINISTRACIJA DR-STfiS 5V. 
STANISLOVO V. IR K. 
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

r 4527 Marshfield Ave.
Mot. Randis Pagelbininkas, 

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

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

4530 S. Wcod St._ 
Kazimieras Stulga, Kasierius.

4513 S. Wood St.

DMINISTRACUA 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. Rašt., 

141 Park Ave.
į P. Aeeviče, Raštin. Prot.,
' . ■ 58 Sheridan St.
a J. Rokus, Kasierius,
1 138 S. Meade St.
Į '■ 3. Aušura, Glob. Kasos,
I 159 Reese St.
/ J. Grimaila, -Maršalka,

31 Techery St.
KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 

MINDAUGIC.
J. V. ZachareviCe, Prez., 

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

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

3244 8o. Morgan St.
Kun. M. Kraučunas, 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 Palėkus, Prot. Rašt. 

4520 S. Marshfield Av.
Juoz. Volskis, Raštin. Finansų, 

4524 S. Wood St.
Stan. Anučiauskis, Išdininkas, 

4617 S. Hermitage Ave.
ADMINISTRACIJA L I- U. 

KLIUBO.
LEE PARK, WILKES-BARRE, PA.

Adomas Cikanauskas, Pirr.sėdia, 
78 Lee^Park Avė.

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.

TAWYKIT PINIGUS!
“Keistute” Paskolijimo ir Budavo- 

jimo Dr-stS (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 
J 251 Ilinois Court, kampas 33čios 
gatvės.

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

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

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

Virš minėta Dra gija (Spulka) yra 
po priežiūra valstijos Illinois 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 ist.
J. P. Ewzidas, Sekretorius, 

3236 S. Morgan St.
Phonesiįj-Yards 2716—Wabash 

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

BU

2200.

TĖMYKIT LIETUVIAIS 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

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

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

Todėl kyiečiame Lietuvius ■ ir 
tuvaites prisirašyti.

Virš minėta Dra- ^ija (Spulka) 
po priežiūra valstijos Illinois ir 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo Na
rių ant pirmo morgiėiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų jopierų.

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

Lie-

‘KATALIKO ’ • KLIUBO 
ADMIN ISTR ACIJ A.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

ADMINISTRACIJA DP-8TĖS BV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

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

Antanas Mazelauzkia, Pagebininkas,
3244 S. Morgan St.

Nikodimas Overlingas, Bait. Prob,
3245 S. Morgan St.

Antanas Kasparavicia Rašt. Fin, 
3416 Auburn Ava.

Kazimieras P. Birus, Eidininkas,
! 918 — 33rd Street.

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

IV. MYKOLO DWB8 WILKES- 
BARBE. PA. ADMINISTRACIJA, 

Silvestras riieexas, Prezidentas, 
462 E. South St.

Antanas šeškevišius, Vice-prezidentas, 
501 New Grant St.

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

Knzim. Deltuva, Finansų Sekr. 1-maa, 
96 Logan St.

'f jBhs Liaukus, Finansų Sekr. 2-raa, 
425 S. Grant S,.

Juozas Šnipas, Kasieriud, 
386 New Gro,e St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
6V. JURGIO KAREIVIO K. 

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

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

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

462 E. South S*.
J. Daukšys, Kasierius, 

18 N. Meade S'.
V. Adomynas, I Finanęų. Sekr, 

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

New Grove St

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
BIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

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

J. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

P. Ciapas, Pagelbininkas, 
4436 So. Hermitage A ve.

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

K. A. Ciapas, Fin. Rašt.
■4742 S. Hermitage Ave.

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

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

V. Jasulaitis, Gvardijos Adjutantai,
L. Boniaviče, Gvardijos Marsalga.

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

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

3200 Dlinois Ct. — .
M. Kadzievskis,

2118 W. 20 th St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
šV. JURGIO R. ir K.

K»z. Naugžemis, Pirmsėdis, 
3202 Auburn Ave.

Joe. Gurinskas, PagelbininkaB,
3347 Auburn Ave. _ !*_

Ign.' Mateliunas, Prot. Raštinę 
1424 So. 49 Avė., Cicero IR. 
J. 8. Palyanskas, Fin. Raštin_ 

3325 8. Morgan 8t.
/ iViae. Stankus, EdininkaĄ .. I 

2934 — £9 St.

<?•

PASINAUDOKITE IŠ GEROS 
PROGOS!

Susivienijimas Brolių 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.' Posmertinės 
išmoka $50.00 iš išdo ir- po $1.00 nuo 
nario Mėnesiniai susirinkimai atsi- 
buna kas antra nedėldienį. Sekantis 
susirinkimas atsibus 8 dieną lapkričio 
šių metų, A. Valančiaus svetainėje 
1732 S. Union st., Chicago, Illinois.

(45—50)

LIET. MOT. DR-JA “APŠVIETA”.
Rengia valgių paroda pirmu kartu 

Chicagoje, nedėlioj, gruodžio (dec.) 1 
d. 1912 m. šv. Jurgio parapijos sve
tainėje, 32 place ir Auburn avė. Pa
roda prasidės 11 vai. ryto ir trauksis 
iki 6 vai. vak. Inžanga į5c. ypatai. 
Nuo 6-tos iki 8-nių svetainė bus už
daryta. Nuo 8-nių prasidės iškilminga 
vakarienė.

Vakarienėje bus naudojami parodos 
ir naujai gaminti valgiai. Inžanga 
$1.00 ypatai. Vaikams nuo 5 iki 12 
m. 50c.

Gerbiama visuomenė nuoširdžiai 
meldžiame valgių parodoj atsilankyti. 
Norintieji dalyvauti vakarinėje malo
nėsite pranešti laišku iki 26 d. lapkri
čio, 1912 m., pažymėdami kiek ypa
tų mano dalyvauti žemiau nurodytu 
adresu:

K. Katkevičienė,
2310 S. Leavitt st., 

Chicago, Ill.

Gerbiamai visuomenei taipgi
šame, kad^viršminėta dr-ja stato’ sce
noje labai juokingą vieno veiksmo 
vaizdelį “ČIGONĖ” arba “TAMSU
MAS BRANGEI APSIMOKA”, A. 
Baranauskas, subatoj, lapkričio ^Nov.)

Šv. Jurgio parapijos
svetainėje, prie 32 place ir Auburn 
avė. Teatras prasidės 8 vai. vakare. 
Inžanga 25c. ir augščiau. Gerbiama 
visuomenę meldžiame atsilankyti, nes 
tai bus paskutinis pasilinksminimo va
karas prieš Adventus. Po perstatymui 
tautiški šokiai ir lekiojanti krasa. 
Kviečia visus,

prane

yra 30 d, 1912 m, yra

2200.
Mykolas J. Tananevieze, Kasier.

670 W. 18 St.

SUSIRINKIMAS.
Draugija šv. Juozapo L. Mirimo ant 

Town of Lake, turės savo mėnesinį 
susirinkimą nedėlioję 24 d. lapkričio 
1912 m., 1-mą vai. jo pietų, svetainėje 
parapijos šv. Kryžiaus ant 45-tos ir 
So. Wood gatvės Kiekvienas narys 
yra kviečiamas pribūti, nes turime 
labai daug reikalų ant apsvairstymo. 
Su pagarba,

J. J. Polekas, raštininkas, 
4520 So. Marshfield avė.

SUSIRINKIMAS. x
šv. Mateušo Dr-ja turės savo pa

prastą susirinkimą nedėlioj, lapkričio 
24 dieną, 1912 m., šv. Jurgio parap. 
mokyklos svetainėj, ant 32 pi. ir Au
burn avė. Neatbūtinai privalo pri
būti kiekvienas narįs į šitą susirinki
mą. Su pagarba,

N. Overlingas, raštininkas, 
3245 So. Morgan st.

SUSIRINKIMAS.
Gv. Didž. Liet. Kunig. Vytauto Dr- 

ja nuo Town of Lake, turės savo mė
nesinį susirinkimą, nedėlioj lapkričio 
24„ 1912, 2 vai. po pietų Šv. Kry
žiaus parapijos svetainėje 46 ir Wood 
gatvės. Kiekvienas privalo ateiti.

Su godone,
B. Keperša, raštininkas.

SŲS-MO LIET. RYMO-KATALIKŲ 
P. DR. A. REIKALUOSE.

Rugsėjo 8 d. š. m. Wilkes-Barre, Pa. 
buvo Sus. L. R. K. P. D. A, atstovų su 
sirinkimas. Susirinkime pirmininka
vo prezidentas Jonas Vabalas. Buvo 
kalbama apie bėgančius reikalus, bet 
nieko tuo tarpu svarbesnio nenutarta. 
Iš nutarimų svarbiausias buvo, kad su
šaukti S-mo atstovų susirinkimą ant 
lapkričio 17-tos dienos š. m. 
tą dieną 
priežasčių 
ant 15-tos 
sirinkimas 
landą po 
Wilkes-Barre, Pa. 
lietuviškos draugijos kviečiama pri
siųsti savo atstovus paskirtą dieną, 
kadangi tą dieną galutinai bus pa
baigtas Susivienijimo užmanytas dar
bas. Draugijų atstovai lai apsirū
pina mandatais, nes be mandatų ne
turės balso. Prie musų Susivieniji
mo gali prigulėti bile viena lietuviška 
draugija, kuri tik pildys mus nutari
mus ir visus reikalus.

Luzerne, 
mokėti po 
gijos lėšų 
gijos bus 
pildyti, nes nors maži iškasčiai, te
čiau vis-gi pasidaro. Jau šių draugi
jų sumokėta:
šv. Jono Krikšt., Luzerne, Pa. $1.00 
šv. Jurgio, Luzerne, Pa............ ..
šv. Benedikto, Braddock, Pa... 
šv. Martino, Braddock, Pa. ...* 
šv. Antano, Edwardsville,.. Pa-

Visų draugijų inmokėta suma 
pažymėta protokolų knygos# ir 
išduota atskaita organe. Gerbiamos 
draugijos tegu nepamiršt* »tei*ajiči*

Tečiau 
susirinkimas delei nekuriu 
neinvyko ir liko perkeltas 
dienos gruodžio š. m. Su- 
prasidės taip apie 3-čią va- 
pietų bažnytinėj svetainėj, 

Visos aplinkinės

Pa. susirinkime nutarta su- 
$1.00 iš kiekvienos drau- 

uždengimui. Visos drau- 
malonios tą nutarimą iš-

1.00
1.00
1.00
1.00
bus 
bus

į

KOMITETAS.

DIDELIS KNYGYNO VAKARAS.
Prakalbos, teatras, monologas, vode

vilius, surengtas Suvienytom spėkom 
dr-jų ‘Lietuvos Ūkininkas” ir “T. M. 
D.” 28-tos kuopos, nedėlioję, lapkri
čio (nov.) 24 d., paskutinę nedėlę 
prieš Adventą, M. Meldažio svetainė
je, ant 23 place. 1 
vakare. Bilietai 25c., 35e. ir 50c.

Perstatymas vieno veiksmo kome
dijos “NUTRUKO*’ Po programui 
šokiai ir balius.

“Stepuko Barbernė” Barberis, Gi
zelis, Stepuko brolis — Ignac, Skus
tis for avery 
pūkas & Co.

Kviečiame 
ir lietuvaites 
džiausio teatro šių metų, o tuom pa- 
remsit West Saidčs Knygyną. Svei
ko ir skanaus, juoko pasisems kiek
vienas atsilankantis užtikrinam Stepu
ko & Co. Juokų virš ausų.

KOMITETAS.

Taipgi bus 
muzykė, gardui/, gėrymai ir kve- 
cigarai. Su godone, 

KOMITETAS.

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalinga lietuvaitė 

knygvedė ir stenografė, su
prantanti lietuvių rašybą. 
Tegu tuoj aus atsišaukia į J. 
M. Tananevicz Publishing 
House, 3249 So. Morgan St., 
Chicago, Hl.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS
Labai pigiai parsiduoda geras mū

rinis namas ant Morgan St., netoli 
33-čios. Namas 3 augštų; apačioj 
puikus Storas ir 4 geri 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 j
JONO M. TANANEVICZIO BANKĄ, 
3249-53 So. Morgan St., Chicago, Hl.

What’s the Use - 
Paying 10c When 

; P/JTCHEN 
k Klenzer 

Sells for 5c

itchen
LENZER .1

Look For 
flameOnj 
Every Ąl 
Can Jig

Kitchen Klenzer yra vienatinis AntiseptiSkas valytojas. Išbar
styk sinkofe ir plySiuose. jis išnaikys ta rakanti s ir kitus vabalus. 
Neužmiršk kad KITCHEN KLENZER užczedys Jumis 5 centus.

Paieškau gero bučerio, katras nu
simano atlikti tą darbą, tegul atsišau
kia tuojaus po No. 12022 So Haisted 
st., West Pullman, Ui. Mokestis ge
ra. Gyvenimas ant vietos (45—47)

Parsiduoda lietuviška krautuvė 
“Valgomų daiktų’’ ir visokių smul- 
kuminų. Lietuvių apgyventa, geras 
kampas, naujam 
apšviestas ■ gazu 
Malama mašina, 
kaip visi nauji
Biznis gerai išdirbtas, 
vartas $180, 
kad trumpu laiku turiu įstoti į dides
nį biznį. Joe Lebecki, 23 avė. cor. 
Lake st., Melrose Park, Ill. (47—49)

name, didelis Storas, 
ir elektros šviesa, 
vienuolika mėnesių 

krautuvės rakandai. 
Dienos apy-

Parduosiu pigiai dėlto,

Paieškau savo vyro Vincento Sas- 
naucko ,paeina iš Suvalkų gub., Mari
jampolės pav., gmino Gudelių, kaimo 
Gyviškių. 10 metų kaip mane pali
ko Lietuvoj ir iškeliavo į Angliją, o 
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)

LASH’S
Bitters

Parsiduoda karčema labai geroj vie
toj prieš pat McCormicko dirbtuvę. 
Priežastis pardavimo, kad savininkas 
iš važiuoja kitan miestan. Jonas 
Zalatoris, 2564 Blue Island avė, Chi
cago, Ill. (47—49)

BITTERS

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

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 ar kas kitas meldžiu atsi
šaukti:

Jurgis Adašunas, 
502 So. 14 Ave., Minneapolis, Minn.

Ant pardavimo grosernė ir bučernė 
labai pigiai iš tos priežasties, kad ne
galiu kalbėti lietuviškai. Gera pro
ga del lietuvio. Atsišaukite, 835 W. 
123 st., West Pullman, Ill.

Parsiduoda grosernė ir bučernė labai 
geroj vietoj tarpe lietuvių apgyventa 
per 30 metų. Biznis gerai išdirbtas. 
Priežastis pardavimo del sveikatos. 
Atsišaukite: 3440 So. Morgan st. Chi
cago, Ill. (47—19)

836 — 33

duonke

Paieškau darbo 
prantu savo ama|ą( 
reikalingas 
šauti:

duonkepį, su- 
aigu butų 

oldžiame
kam 
atsi-

Ign'.. t’15 as, 
placej ■ Chicago, Ill. 3200-3202-4 South 

avė. Gera proga

PfScfiJia !i:Š0 iraf^#au kur gyvena.

Paieškau savo pusbrolio Jono Ro- 
zenskio, jisai gyvena Amerike trjs 
metai, nežinau įkur įkra, turiu didelį 
reikalą. T 
Raseinių pav., Kajui 
paieškau savo gimin 
tės, ji dar neseniai^ 
bus kokie penki mėnesiai,

Paeina iš Graužų, kaimo, 
" ' " gUį>. Taippat 

_ Onos Mivalgi- 
itp iš Lietuvos, 

bet neži- 
. Paeina iš Velionos 

parapijos, Raudanekos vol., Endriu- 
šiunų kaimo Teiksis atsišaukti ant 
šio antrašo:

Juozapas Rozenskis, 
Tolleston Box 107, Gėry, Ind.

Du storai išrandavimui.
Išrandavimui du storai su 

penkiais pragyvenimais, po 
numeriu 
Ashland
lietuviui kampiniame store 
pradėti karčiamą, o antrame 
store gera vieta uždėti bu- 
černę ir grosernę. Atsišau
kite į: J. M. Tananevičio 
Banką: 3253 So. Morgan st.

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

body. Vaudevilius Ste-

gerbiamuosius lietuvius 
atsilankyti ant šito di-

, Paieškau savo brolio Aleksandro 
Šimkevičio, paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Žvigų sėdžios, apie 20 
metų kaip Amerikoj. Iš pradžios gy
veno Chieagoj pas Virbicką, 10 metų 
atgal girdėjau, kad išvažiavo Phila- 
delphijon. Jis pats arba kas kitas, 
meldžiu pranešti sekančiu antrašu:

Petronėlė ■ šimkice,
1314 So. 51 Court, Cicero, III.

ANT RANDOS
Naujas š oras randsi prie pat Lietu

viškos Bažnyčios. Grand Worke, arba 
Cicero, III.. Ncrinti randavoti kreipkitės 
prie IVEN AXEN
4802 W. 12th St. Chicago, Ill.

(47-49)

LIETUVIŲ JAUNUOMENĖS 
CHORAS.

linksmą vakarą, teatrą, 
balių, ketverge, 28 lapkri- 
1912 m., Meldažio svetai-

Surengė 
koncertą ir 
čio (nov.), 
nėj, 2242 IV. 23rd place, tarpe Leavitt
st. ir Oakley avė. Inžanga 25c., 35c. 
ir 50c. ypatai Pradžia 5 vai. vakare.

Teatro skyrius: Bus pirmu kartu 
pastatyta ant scenos Amerikoj dvi 
veiksme komedija “VYRO JIEŠKO- 
JIMAS”. Yra tai labai graži ir nau
dinga žčdnam lietuviui ir lietuvaitei 
pamatyti, nes yra geras vaizdelis iš 
musų praeities palikimo Lietuvoj ir 
taip grynai ir naturališkai, kaip tik 
pats gyvenimas. Bus į vales juokų, 
kurie pakutęs kiekvieno širdį.

Koncerto skyrius: Programas bus 
įvairus. Viršminėtas choras sudai
nuos meiliškas, gamtiškas ir svietiš
kas dainas dar niekur negirdėtas. 
Prgorame dalyvaus įvairus dailinin
kai. Taigi turėsite progą pasiklausyti 
gerų muzikališkų veikalų gaivinančių 
prakilnų dvasę.

Baliaus skyrius: Europėjiški, ame
rikoniški ir lietuviški šokiai ir šiaip 
visokios pramogos. Orkestrą po 
dovyste p. Stim.

Gerbiamoji visuomenė: Bukite 
lonus atkreipti atidą ant tokio
kilmingo vakaro ir skaitlingai atsilan
kyti ant virš minėto vakaro Pasiti
kim visuomenei. Rezisorius B. Vai
tekūnas; chorą vadovaus kompozito
rius M. Grinius. Su maloniu pasima
tymu, 
LAISVOS JAUNUOMEN. CHORAS.

Parsiduoda vienatinė lietuviška bu
černė ir grosernė, visi prietaisai, nau
jausios mados, arktis ir vežimas. Ran
da pigi, listas ant* trijų metų, apgy
venta lietuviais, lenkais ir svetimtau
čiais. Parsiduoda pigiai. Norintis 
pirkti atsišaukite, 714 Greenbush st., 
Milwauke, Ill.

Parsiduoda medinis namas su visa 
lietuviška krautuve arba po viena ga
lite pirkti. Namas 2-jų lubų, Storas 
ir trjs pagyvenimai. Randos atneša 
$61^6 į mėnesį, kaina $5000 cash. 
Krautuvės kaina pagal susitaikymą. 
Priežastis pardavimo del kito biznio. 
W. Waishvilas, 1810 Johnson st., Chi
cago, Ill. (47—19)

NAUJA LIETUVIŠKA APTIEKA.
Frank lietuviška aptieka gyvuoja 

per 20 metų, laikė savo biznį ant Jef
ferson ir 14 gatvės. Dabar atidarė 
nauja aptieka po num., 3462 So. Hais
ted st., ir 35 gatvės. Mes užlaikome 
Severos gyduoles ir visokias žoles iš 
senos tėvynės. Musų trejanka geriau
siai sutaisyta. Kviečiame visus at
silankyti ant Grand Opening subatoj 
23 d. lapkričio. Duosime dovanas su 
kiekvienu pirkiniu. Neužmirškite 
musų antrašo:

FRANKS DRUG STORE, 
3462 So. Haisted st. arti 35 gatvės.

SU VI- 
ir su 
auksi-

va-

ma-
iš-

DIDELIS METINIS BALIUS.
Parengtas draugijos Palaimiųtos 

Lietuvos, atsibus, subatoje, 30 d. lap
kričio (nov.), 1912 m., Freiheit Tur
ner svetainėje, 3417-21 S. Haisted st. 
Prasidės 7-tą vai. vakare Inžanga 
25c. porai.

Širdingai užkviečia visus lietuvius 
ir lietuvaites kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti ant musų didelio metinio ba
liaus, kur bus skanių gėrimų, kve
piančių cigarų ir puiki muzykė. Taip
gi bus skrajojanti krasa, ir kas 
giausiai aplaikys atviručių ,tas 
puikią dovaną aukso plunksną 
Žios $5.00. Užprašo visus

X47—68£ KOMITETAS.

dan
gaus 
ver»

Paieškau “Vakarų Varpo’’, kuris 
išeidinėjo iš So. Omahos, Nebr., bet 
dabar jau prapuolė "ir negirdėties tre
čias mėnuo. Atsišaukite:

Skitytojas,
3789 So.32 st., So. Omaha, Nebr.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda grosernė ir bučernė tarp 

lietuvių apgyventa. Priežastis parda
vimo naminiai dalykai. Parsiduos už 
$1800.00. Atsišąukite: 1809 Canal- 
port Avė. (46—18)

O KAS ČIA?
Ugi popieriai laiškų rašymui, 

šokiais gražiais pasveikinimais 
tam pritinkamomis dainelėmis,
nėmis raidėmis, su gražiomis šilkinė
mis kvietkelėmis ir su visokiais pa
veikslėliais. Parsiduoda labai pigiai. 
Kas prisius 25c. krasos markėmis, tas 
aplaikys 12 popierių su konvertais ir 
dar pridėsiu dovanų labai gražią Kris
taus užgimimo stoinelę, išrodo, kaip 
altorėlis. Verta 25c. Už $1.00 duo
dam 6 tuzinus popierių. Agentams 
duodam gerą uždarbį. Adresuokit.

K. J. INTAS,
P. O. Box 1724, NEW YORK, N. Y.

(47—49)

Parsiduoda pigiai ferma su budin- 
kais 40 akerių Michigan State. Far- 
ma randasi labai ~ 
ti vandens. Atsi_
nanevičio Banka, 3 
gan St., Chicago,, D

;an State.
šioj pozicijoj ar- 

iauįdte į J. M. Ta- 
9-53 So. Mor-

Didelis Išpakavimas 1

Išpardvosiu vijįį ' terorą savo krau
tuvėje kaip tai:*įląi 
liūs, žiedus, bra< 
eiugelius, muzik 
armonikus, skripk

TURIU IŠPARDUOTI VISĄ TAVO- 
RĄ LAIKE 30 DIENŲ.

Taipgi išparduosiu visas prietaisas, 
kokios tik laikrodininkui yra reikalin
gos su materijolu; Show cases, Wall 
cases taipgi ir šėpa (safe).

VISA TAVORA IBPARDUOSHT Už 
Va KAINOS.

F. PROŽAN8KI, 
•M W. 33-rd St, CHICAGO, ILL.

ius, laikrade- 
as, laketus, len

us instrumentus, 
ir tt.

DOVANOS.
Fonografas vyriškas arba moteriškas 

paauksintas laikrodėlis (kišeninis) sta- 
lavas laikrodis su muzika, armonika, 
mašinka rašymui ir kuknios rakandai, 
jaigu norėtų gauti viską dykai kaipo 
prezento tuomet rašykite prašydami 
išsiųsti informacijas, prisiųsdami vieną 
paetos stempą atsakymui.
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO„ 
Dep. A. 18, 115 E. 7 st., New York City 

(47—50)

GERBIAMIEJI LIETUVIAI!
Šiom dienom atidarėm lietuvišką 

karčiamą po num. 1700 Wabash avė. 
kampas Paulina St. Turim visada 
šalto 
visus 
jums 
Vieta
linksmai laiką praleisti, 
įš kalno kviečia visus

• BBALIAI K. IB ŠLAJAI,

ir šilto užkandžio, 
atsilankyti, o mes 
patarnauti tikrai 
gražiai ištaisyta,

Kviečiam 
pasistengsim 

draugiškai, 
kur galėsite 

Dėkavojant

Išgydysiu Jus
“ w • NUO PISLAP-

■ TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 
dygiu jus au 
visados. A 
gvarant uoju 

klek vien am u 
ganed i n ima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
fisa. Asz isz 
gydysiu jus uk 
pigiau ir ge
riau, negu dak- 
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szczius. Asz 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas k ti
nas asz pats 
importuoju.
Dabar laikas 

iszsigydyti Ir būti sveiku. Rodą ir isa- 
egzaminavojimas dykai, ar gydysiesi ar 
ne. Asz pritaikysiu mano maža uzmo- 
kesni, pagal jusu iszgaleiima. Netruk
dyki bet atsilankyk szeudlen.

Asz kalbu lletuvlszkai.
Western Medical Institute

1827 Blue Island Ave., 2 lub. virszuj Bati
kos, prie 18tos gatves, Chicago, 111.

DR. RENFER, Specialistas.
Vai. 8 r. iki 8:30 v., nedel. Sr. iki 12dion

Specialistas kuris 
iszgydo ko kiti negali.

3

Ant pardavimo
Visose Lietuviu Karczemosa

U

ši

KONCERTINOS
Lyon & Healy Majestic Koncertinos ir 

Italiszki Armonikai yra pirmybe szios dide
les instaigos. Tarpo inyairios daugy bes 
madų mes taipgi užlaikome “Mellotone”, 
“Special” ir “Concert”. Szitie instrumen
tai yra goriausi savo ruszies aut roarkoto ir 
pilnai gvarantuoti per Lyon & Healy. Vie; 
nos, dvieju arba trijų derdiniu instrumentai 
paprasti arba iszdailinti visi parduodami 
ant lengvo iszmokejimo. Kaina$13.00 iki 
S15O.OO. Mos imame jus sena Koncertina 
mainoma kaipo dali pirmo inmokejimp. L 
dant patarnaut tiems kurie negali pribūti 
dienos laike, mes turimo specialiszka repre
zentantą kuris atsilankys pas jus vakarais 
su samteliais. Siuskit atvirute in musu 
koncertinos departamentu o aplankysite pui
ku koncertinų ir armonikų katalioga (iliu
struota spalvose).

Tel. Lawndale 3670

W. POLCYN
MASON CONTRACTOR

Wabash Ava. & Adams St.

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

2613 W. 20th St., 
Chicago, Illinois.

*************************** - -***********************************

Telephone Canal 37.

DR. J. L. ABT
Pasekmingai gydo visokias ligas.

1832 S. Haisted St. Chicago 
Vai. 8 iki 9:30 ryte. 4 iki 5 po piotu, ir 
nuo 6:30 iki 7 ;30 vak. nedol. 8 iki 10 ryte

* * * * * * * * * *

£************************£
*****
*************************i

DR. O. C. HEINE
DENTISTAS

Kamp. 31mos jr Haisted gatvių 
Ofisas viršuj Aptiekos 

15 metų vienoje apygardoje.

* * * **

ūraniuni Steamship
Company

Reguliariška Pasažierinė Linija tarp
NEW YORK Ir ROTTERDAM

Geriausi Laivai — Ruimingi kambariai
Marconi bevielinestotis—Geras Valgis

TĖMYKITE LIETUVIAI!
Visiems žinomas lietuviams Jonas 

Kučinskas, kuris užlaiko Kriaučių ša
pą po num., 238 Slocum Ave. Kingston, 
Pa., užsidėjo didelį skaitlių lietuviškų 
knygų. Todėl reikale pirkimo knygų 
meldžiame kreiptis ant žemiaus 
to anrašo:

padė-

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Ave, 

Kingston, Pa.

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

Del Tikietu ar informacijos kreipkitės

Cranium Steamship 
Company

13 Broadway, - Now York
J. V. Zinner ISL Co., 

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

si visur Suvienytose Valeli jose.

“Ant
baro

Teisingai padaryta degtine iš*1 
nepaprastai puikaus mišinio.

l Per daugeli metų sendinta 
balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai.
Piimniai švelnios 

prie os daro
\ SOLO degtinę 

vaistu
X šeimynų 

‘A X varrtoji-
iz i/K mu

*geriausia i«
Žmones supran- 
tanti vertę geros Nk 
ruginės degtines ” 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už- 
ganėdina kiekvieną žmogų. 
Nusipirk bonką savo šeimynai. X

ReikalaukS-O-L-O

.v1 I

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

S

11
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Nušautas policiantas.
Šiaurvakarinėj miesto 

dalyj nušauta policiantas 
Jonės, kuris vieną vakarą 
norėjęs areštuoti lenkučių 
būrelį. Bomai lenkučiai te- 
čiau policiantą parsibloškę, 
atėmę iš jo revolverį ir jį 
patį nušovę. Pats vyriau
sias žmogžudys ir keli jo 
draugai suimta. Indomu, 
kad Chicagoj tarpe plėšikų 
ir žmogžudžių daugiausiai 
figūruoja lenkų. Tie paau- 
gėliai būriais gatvėmis va
karo laikais ir naktimis val
kiojasi ir plėšia praeivius. 
Dabar, po tam atsitikimui, 
policija nusprendžius visus 
nedorėlius išnaikinti. Ma
tysime, kaip ilgai policija 
tesės su savo tokia narsa.

Skirtingi teislių rinkimai.
Chicagos advokatų są

junga andai savo susirinki
me nusprendė pasistengti, 
kad Illinois valstijoj butų 
užgirta nauji įstatymai kas 
link teislių rinkimų. Nori
ma atsiekti tai, kad teisėjai 
butų renkami skyriumi nuo 
kitų valdininkų ir kad rin
kimai butų bepartijiniai. 
Kandidatai į miesto teislius 
neturėtų priklausyti jokiai 
partijai, kadangi anos ken
kia teismo rimtumui ir tei
singumui.

Tai labai geras sumany
mas, nes tada teisėjais palik
tų nors išmintingi ir tani 
darbui atsidavę žmonės.

Šarlatano pranašystes.
Iš žinomo miestelio Zion 

City andai pasklydo vėl 
nauja pranašystė. To mies
to dvasiškasis Voliva savo 
sutamsintiems gyventojams 
pranešęs apie Kristaus atė
jimą ant žemės. Kristus 
ant žemės nužengsiąs, kuo
met ant Konstantinopolio 
mūrų imsianti plevėsuoti 
krikščionių vėluva.

Voliva tai išskaitęs ir 
aiškiai matąs 11-toj Danie
liaus knygoj. Be to, jis 
pranašaująs didelį žemės 
drebėjimą ir netolimą svie
to pabaigą.

Tai vis paprastas ameri- 
koninis biznis.

Laimingas vyras.
Andai labai indomu nu- 

prendimą išdavė munici
palinis teisėjas Newcomer. 
Tą dalyką paminėjo visi an
gliški laikraščiai; O kad 
tas ir indomu. Visas rei
kalas parsistato sekančiai:

Prieš teisėjaNewcomer at
vesta lenkas, Juozas 
Giersch, gyv. po numer. 
4520 S. Paulina g., areštuo
tas už mušimą pačios sugrį
žus jam iš miesto girtam. 
Teisme laukta, kad jo pati 
pareikalaus savo vyrą nu
bausti, o čia, kaip ant tų 
patyčių tankiai beldžiamoji 
pati kreipiasi į teisėją ir 
prašo, kad jis jos vyrą nu
baustų... bedarbe. Giers- 
chienė išaiškino teisėjui,
kad jos vyras dirbti nerei
kalaująs, kadangi jiedu tu
rinti kelis locnus namus ir 
galinti pragyventi iš gauna
mos randos. Kuomet jos 
vyras busiąs namie, tada ji 
aną globosianti ir jam ne
busią progos gerti.

Teisėjas persitikrinęs', 
kad moteriškė teisybę sako, 
įsakė vyrui daugiau pačios 
nepešti ir iš namų niekur 
neišeiti.

“Laimingas žmogus” — 
*are po tam nusprendimui

prokuratoriaus asistentas. 
— “Dar nekuomet neteko 
girdėti, kad kas toksai butų 
nubaustas panašiomis yaka- 
cijomis...”.

Trįs prelekcijos su 
paveikslais.

Mark White Square par
ko salėje (ant Bridgeport©) 
bus skaitytos prelekcijos iš 
Suvienytų Valstijų histori- 
jos ir podraug bus rodomi 
paveikslai. ~

Lapkričio 24 d. “Iš Lie
tuvos į Ameriką”.

Gruodžio 1 d. — Nuo Ko
lumbo iki Washingtonui 
(1620—1789).

Gruodžio 8 d. — Nuo pri
ėmimo konstitucijos iki 
Lincolnui ir šiandien (1789 
—1912).

Prelekcijos, kaip matoma, 
bus nedėlios vakarais. Pra
sidės lygiai 7:30 vakare. Su 
kiekviena prelekcija bus 
parodyta suviršum 50 pa
veikslų.

Iš Chicago į Grant Work.
Nesenai sutverta pirmu

tinė Chicagoj mergaičių ir 
bernaičių “Aniolų Sargų” 
draugija važiuoja į Grant 
Work.

Apie priaugančią musų 
jaunuomenės kartą nei kal
bėti nereikia, mes visi aiš
kiai matome, kaip ji žūna 
ištautėjimo bangose. Vos 
tik spėja apleisti lietuviš
kos mokyklos slenkstį, mu
sų priaugančioji jaunuome
nė, būdama apsiausta sve
timtaučiais, kaip bematant 
praranda ingy tą ją lietuviš
kos dvasios kibirkštėlę ii* 
dar pačioj jaunystėj būda
ma ji pamiršta savo prigim
tą kalbą ir viską, kas yra 
lietuviško.

Taigi mergaičių ii’ ber
naičių “Aniolų Sargų” 
draugijos tikslas — suvie
nyti priaugančios jaunuo
menės kartą ir suteikti su- 
lyg išgalės jai visa, kas tik 
yra naudinga, dora, sveika, 
lietuviška, taip kad tos dr- 
jos nariai, apturėdami ge
rus pamokinimus, dorus pa
silinksminimus ir vienkart 
pildydami tos draugijos ka
talikiškas priedermes, ga
lėtų apsisaugoti tos vergo
vės, ty. ištautėjimo ir iš
augti dorais, naudingais ir 
ištikimais tėvynės Lietuvos 
sūnumis ir dukterimis.

Tatai į teatrą ir balių, ką 
parengia minėta vaikų 
draugija Grant Worke, ma
loniai yra kviečiami lietu
viai ir lietuvaitės kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti.

Teatras ir paskui balius 
prasidės 6 vai. vakare, lap
kričio 24 d. š. m., Petro 
Juknio svetainėje, 1434 S. 
49th st., Grant Works, Ill.

Policijinis cenzus.
Tomis dienomis 7.000 po- 

liciantų ims rašinėti Chica
gos gyventojus.

Tame surašė policiantai

dangi tankiai prisieina pre
kes ėlėmis išvežioti ir ne
surandama, kas kur gyvena 
nesant numerių.

Johnson išleista iš kalėjimo.
Jack J ohnson, žinomas 

kumštininkas, išbuvo pavie
to kalėjime ištisą savaitę ir 
tomis dienomis išleista su
dėjus už jį $30.000 kauci
jos. Jis kaltinamas už pir- 
kliavimą “baltomis” mergi
nomis.

“Aukso dievaičiai”.
Lapkričio 17 d. šv. Jurgio 

K. parapijos salėj, ant 
Bridgeporto, Birutės drau
gija sulošė trijij aktų ko
mediją “Aukso dievaičiai”. 
Lošimas nusisekė gerai, ka
dangi visi lošėjai jau ne- 
pirmu sykiu dalyvavo sce
noje, išskiriant p. O. Salvo- 
niutę, kuri pertankiai žiu
rėjo į “šuflerį” ii’ lošė be 
energijos. Taippat truputį 
truko energijos ir pp. Mi- 
cevičiui ir Stankauskui. 
Visi kiti savo roles atliko 
gerai. Po perstatymui Bi
rutės choras padainavo: Per 
girelę jojau, Oi, motule 
mano, Jau slaviai sukilo, 
Ant kalno karklai ir Oi tu 
jėva. Daugiausiai publikai 
patiko Oi tu jėva, nes gau
siai rankomis plota. Paskui 
prasidėjo šokiai ir lekiojan- 
ti krasa; pirmą dovaną ga
vo Lilijana Žilvičiutė, ant
rą — Alena Lukas. Abel- 
nai imant, vakaras labai ge
rai nusisekė, publikos buvo 
daug ir ji visakuom buvo 
užganėdinta.

Jono Sūnūs.

taippat pažymės ir pavar
des tų, kurie dar ligšiol ne
turi ant savo namų naujų 
numerių. Kiekvieni su se
nu numeriu namai bus aiš
kiai pažymėti. Paskui 
miestas tuos namų savinin
kus patrauks tieson ir nu
baus, kodėl jie ant savo na- 
mų nepažymi naujų nume
rių.

Chicagos pirklių sąjunga 
be to reikalauja, kad namai 
butų ženklinami numeriais 
ir iš užpakalio, iš ėlių, ka-

paveikslai ir grajis japoną 
muzika.

Ant Town of Lake, “Auš
ros” salėje, 1800 — 46 st., 
tą pačią dieną skaitys p. A. 
Lalis “Iš kultūros histori- 
jos”.

Vienur ir kitur prelekcijų 
pradžia bus 4 vai. po pietų.

Iš Peterburgo rašoma, 
kad Vokietijos kaizerio sū
naitis, kunigaikštis Zig- 
muntas, esąs sužadėtas su 
caro vyriausiąja dukterimi. 
Olga.

Iš Peterburgo pranešama, 
kad trumpu laiku iš savo 
valdvietės busiąs prašalin
tas užsienio reikalų minis- 
teris Sazonov. Jo vieton, 
pasakojama, busiąs paskir
tas žinomas grafas Vitte. 
Sazonov labai nesutinkąs su 
premjeru Kokovcev, taigi 
pastarasis anam ir duobę iš
kasęs.

Užpuolimas konsuliato. 
Kieve juodašimčiai nesenai 
užpuolė Austrijos konsulia- 
tą ir, giedodami “Bože ca- 
ria chrani” išdaužę busto 
langus. Policija nei vieno 
nedorėlio neareštavus. Juk 
tai savi.

Aniolų Sargų dr-jos 
vakaras.

Lapkričio 17 d. J. Gavri- 
lavičio salėje, ant West 
Side, mergaičių ir bernai
čių Aniolų Sargų dr-ja at
laikė savo pasilinksminimo 
vakarą su prakalbomis, dek- 
lemacijomis ir šokiais. Be 
to sulošta dviejų veiksmų 
komedija “Nepasisekė Ma
rytei”. Atlošta labai gra
žiai. Po lošimui į susirin
kusius kalbėjo p. A. Laurai
tis apie Aniolų Sargų dr-jos 
tikslus ir naudą. Antras 
kalbėjo dr. A. K. Rutkaus
kas; gražiai pakalbėjo apie 
prigimtosios kalbos meilę, 
skatino vaikelius namie 
kalbėti lietuviškai. Publi
kos buvo pilna salė ir visi 
tuo vakaru užganėdinti.

Liet. Ūkininko dr-jos ir T.
M. D. 28 kp. vakaras.
Suvienytomis jėgomis 

Lietuvos Ūkininko dr-ja ir 
T. M. Dr. 28 kuopa lapkri
čio 24 d. rengia pasilinks
minimo vakarą p. Meldažio 
salėje, ant West Side. Bus 
sulošta vieno veiksmo ko
medija “Nutruko”; paskui 
bus prakalbos, monoliogai 
ir šokiai.

Rusijos simpatijos.- Nu
žudyto Rusijos premiero 
Stolypino brolis “Nov. Vre- 
mia” skelbiąs į Balkanų 
slavius atsiliepimą, kuriuo- 
mi užtikrina, jog iš visų 
Rusijos kraštų suskubsią 
slaviams Balkanuose pagel- 
bon laisvanoriai, o pati Ru
sija suteiksianti jiems ma- 
terijalę pašelpą. “Turėki
te drąsą — rašo Stolypin — 
turkus pergalėti ir apvaldy
ti šventą slavių žemę nuo 
barbarų. Lai Dievas jumis 
globėja, karžygiai broliai!”

Į areštantų rotas. Kau
kazo mieste Baku kalėjimo 
viršininką Valjevą teismas 
pasmerkęs 5-kiems metams 
į areštantų rotas už nemo- 
ralybes ir orgijas, veikia
mas kalėjime. Nepaklus
niems kaliniams išdaužyda
vęs dantis.

Pikčiurnos mintis.
— Pasakoja, kad aš su 

visais baruosi... Tai tikras 
melas! Ginčinuosi tiktai su 
tais, kurie su manimi neno
ri sutikti.

Chicagą tomis dienomis 
aplankė New Yorko kardi
nolas Farley ir viešėjo pas 
vietinį arcivyskupą.

Chicagos teismų teisėjai 
tariasi apsunkinti poroms 
persiskyrimus, kadangi per
siskyrimai labai įėję ma- 
don; del bile menkniekių 
dabar teismai suteikia per
siskyrimus.

“Aušros” prelekcijos.
Lapkričio 24 d. “Aušros” 

salėje ant Bridgeporto, 3149 
So. Halsted st., skaitys pre- 
lekciją p. Kato (japonas) 
temoj: “Japonija ir jos gy
ventojai”. Bus rodoma

(ADVERTISEMENT).

Tautų nupuolimas.
Historija mums parodo, 

kad didžiausiu tautų nupuo
limo priežastimi buvo iš
tvirkęs apetitas. Gerove 
pasiekė tokio laipsnio, kad 
žmonės atsisakė valgyt pa
prastą sustiprinantį maistą, 
bet jieškodavo delikatesu po 
visą pasaulį. Jie persival
gę, pasidarė tinginiais, rie
bus ir netikę prie darbo. Ir 
tada atėjo galas. Tas tu
rėtų but mums visiems per
sergėjimu. Mes matome, 
kaip šios šalies žmonės, 
pasiekę tūlo gerovės laips
nio, bando pražudyti savo 
virškinimo jiegas. Mes pri
valome valgyt gerą, sustip
rinantį maistą ir niekados 
nepraleisti nei . mažiausios 
indispozicijos, žinodami, 
kad Trinerio Amerikoniš
kas Kartaus Vyno Elixiras 
visuose atsitikimuose su
teiks greitą palengvinimą 
ir jiegą. Tai yra geras vais
tas pilvo, kepenų ir žarnų 
ligose. Jis išgrynis kūną ir 
tokiu jį palaikys. Aptieko- 
se. Jos. Triner, 1333—1339 
So. Ashland avė., Chicago, 
Illinois,

fŠipkortes ir pinigų Siuntimas
Dabartinės šifkorčiij kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti 

Europon yra sekančios:
Į krajų. Čia paduodame kainą kelio per vandeni: Iš krajaus.
$38.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d $43.00 
$36.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per Philadelphia eina 12 d. $43.50 
$41.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Expr. eina 7 d. $43.00 
$37.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. $41.00 
$35.00 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 ir Tilžės Eydkunų

Bremen $5.20 $5.25
Hamburg $4.85 $5.00
Antverpen $6.95 $7.10
Rotterdam $6.90 $7.05

RUBLIŲ KAINOS:

Bublių $ c Rublių $ c Rublių $ 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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