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| Politiškos Žinios. $

Iš karo lauko.
PASKIAUSIOS ŽINIOS.
Tvirtovės Janina apylin

kėse susirėmime su graikais 
užmuštas su savo keliais 
oficieriais 7-to turkų kor
puso vadas, generolas Dža- 
vid paša. Iš to turkams di
di nuoskauda.

Balkanų valstybių ir tur
kų konferencijoje Londone 
laukiama tomis dienomis 
krizio. Turkija su savo 
paskutiniu žodžiu vis dar 
lukeruoja, bet tasai atidėlio
jimas jai neišeis geran.

Konstantinopolyj tečiau 
viešpataująs karštas toli
mesnio karo vedimo noras, 
kokio seniau visai nebūta.

- Serbija su Bulgarija pa
dariusios slaptingą sutartį. 
Serbai bulgarams gelbėsią 
dabar ties čataldža, o bul
garai užstosią už serbus, jei 
Austrija pastariesiems ap
skelbtų karą.

Ties tvirtove Skutari ko
va černogorų su turkais ne
pertraukta.

■ Londono dienraštis 
“Chronicle” rašo apie tai, 
kad Londone Balkanų vals
tybių reprezentantai, ku
rie suvažiavo padaryti san
taiką su turkais Balkanų 
reikale, padarę sau vieni 
konferenciją, kurioje nu
tarta laikyties vienybės ir 
perstatyti turkams vieno
dus reikalavimus.

Tasai pats dienraštis pa
duoda žinią, kad Balkanų 
valstybės sutinkančios duo
ti Albanijai autonomiją. 
Albanijos gubernatorius 
bus skiriamas paties turkų 
sultano, bet patvirtinamas 
ir kontroliuojamas Balkanų 
valstybių.

Turkija savo reprezen
tantams suteigus instrukci
jas, kad kol graikai neper
trauksią kovos, negalima 
tarties apie jokią santaiką 
su graikais delegatais. Bet 
Turkijos ambasada Londo- 
done tai užgina, sakydama, 
kad ji nieko negirdėjus apie 
panašias instrukcijas.

Jau visi atstovai pribuvę 
į Londoną ir pereitą pane- 
dėlį ištikrųjų jau pradėję 
taikinties. Visas santaikos 
reikalas susikuopęs aplink 
tris punktus, kas konferen
cijoje pagimdys nesutiki
mus; pirmiausiai tvirtovė 
Adrianopolis, kurią turkai 
už nieką nenorėtų prarasti, 
toliau Adriatiko pakraš
čiuose uostas, už kurį gal
vą guldo Austrija ir gin
kluojasi prieš Serbiją ir ant 
galo Rumunijai kažikoksai 
atlyginimas. Rumunija šia
me kare nei uodegos nesu
šlapino, o tečiau karo vai
siais norėtų pasinaudoti. 
Tai visai begėdiškas noras 
ir reikalavimas.

Kuomet Londone delega
tai pasirengė tarties ir jau 
laiko konferencijas, Grai
kija savu keliu turkams 
kailį pliekia kaip ant van
dens, taip ir ant sausžemio. 
Graikai po ilgai ir kruvinai 
kovai paėmę Visali fortifi
kacijas ir parengę ten sau 
stovyklą. Iš turkų atėmę 
tris kulkasvaidžius ir daug 
karo amunicijos.

Generolas Sapountzallis, 
kuris komanduoja graikų 
armija Epire, iš Pentopiga- 
di praneša, kad jo armija 
narsiai kovojanti su tur
kais. Dabar graikai iš ke
lių pusių atakuojanti tvir
tovę Janina. Graikų nuo
stoliai esanti nežymus.

Graikijos valdžia oficia
liai tvirtina, kad turkų karo 
laivynas ties Dardaneliais 
susirėmus su graikų laivy
nu netik dalimi sunaikintas, 
bet dar užmuštas to laivy
no komendantas, admirolas 
Halill paša, buvęs kituomet 
Turkijos karo laivyno mi- 
nisteriu. Vadinasi, turkams 
nesiseka nei ant vandens, 
nei ant sausžemio. 
O turkams butų buvus 
smagu, jei butų galėję už
duoti smūgį graikų karo 
laivynui, nes butų turėję 
palai®! s rankas ant van
dens.

Regis tomis dienomis 
teks patirti ar karas išnau- 
jo tur prasidėti, ar bus il
gesniam laikui pertrauktas. 
Jei turkai neatiduos gražu
mu tvirtovių Adrianopolio, 
Janina ir Skutari, ko jie 
nenori padaryti, karas kils 
išnaujo ir Konstantinopolis 
teks bulgarams, kadangi 
Bulgarų kariuomenė ties 
Čataldža gerai atsilsėjus ir 
pasirengus akimirkoj tur
kus in varyti ožio ragam 
Nors ir turkai pastaruoju 
laiku aplink Konstantino
polį sudrutino savo armiją, 
bet tas jiems nieko negel
bės. Su turkais gražumu 
nieko gero negalima nu
veikti. Tai jau toks muzul- 
manų pagedęs kraujas.

Iš Vienos rašo, kad Ser
bijos laikraštija baisiausiu 
budu užsipuolanti ant Aus
trijos. Serbijos karinė par
tiją stumianti valdžią tuo- 
jaus pertraukti su Austrija 
visokius susinešimus. Vie
nas Bielgrado dienraštis be 
to tvirtina, kad busimas! Ser
bijos su Austrija karas pa- 
naikįsiąs Austrijoje Habs- 
burgų dinastiją.

“Austrija — rašo tasai 
dienraštis — negalėtų užim
ti Serbijos be pagimdymo 
abelno Europoj karo, o šiam 
gimus, Austrija liktų pada
linta į smulkiausias dalis ir 
nebūtų tada kas veikti da
bartinei Habsburgų dinas
tijai”.

Photo hv American Presą' Aespciatien. ; 3 . į ' ;

Italijos aviatorius Manio ® Francijos nulėkė monoplanu Londonan ir tenai ant 
i• vieno namų ste^o įųusįleido.

Austrijos armijos mobili
zacija jau pasibaigus. Ant 
Serbijos sienos. _ pastatytą 
keturi armijos korpusai, o 
Galicijoje, ant Rusijos sie
nos, trįs. Be to du korpu
sai stovi Bosnijoj ir Gerco- 
govinoj, b trįs -
dury j. Iš visų šalių išei
viai rezervistai šaukiami į 
pulkus.
Aplinkui Krakovą' dieno

mis ir naktimis
fortai. Karo inžinierija 
įsakius visiems gyvento
jams apleisti savo namus, 
ties Rusijos pasieniu. y

Reikia dar pažymėti, kad 
ir Rusija galvatrūkčiais

šalies, vi-

dai turi teisę reikalauti au
tonomijos lygiai kaipir ki
tos tautos. Salonikai vie
natinis pasaulyj miestas, 
kur žydai lošia žymią rolę 
ir propozicija, kokią daro 
“Observer”, yra labai lo
giška. Jei Salonikų žydai 
išdavė tokį valstybės vyrą, 
kaip Džavid-bey, kuris Tur
kų kabinete turi valdvietę, 
galima tvirtai nusitikėti, 
kad jie sugebės valdyties.

Salonikų žydai pakeltų 
krašto gerbūvį, išvystytų 
aname ekonominį stovį ir 
tokiuo budu žydų tauta su
silygintų su kitomis tauto
mis.

Salonikai liktų prieglau
da visiems kitur persekioja
miems žydams, dėlei ko 
miesto gyventojų skaitlius 
pasididintų, o tas šaliai bu
tų labai naudinga.”

Kas link išrinkimo prezi
dento tai naujai žydų res
publikai irgi nebūtų dide
lės sunkenybės. Jiems pa
tariama kreipties į naujai 
išrinktą Suv. Valstijų pre
zidentą Wilsoną ir jo pa
prašyti, kad jis paskirtų at
sakantį kandidatą. Į kan
didatus nužiurome ameri- 
koninis žydas, sakoma, Os
car Strauss, kuris buvęs 
Suv. Valstijų ambasadoriu
mi Konstantinopolyj, o to
dėl žinąs visą padėjimą 
kaip Balkanuose, taip ir 
Turkijoje.

SUVIENYTOS VALSTI
JOS IR MEKSIKAS.
Meksike visokie bandi

tiški sukilimai labai ingri- 
so Suvienytoms Valstijoms, 
juo labiau, kad toji nuduota 
revoliucija trankosi aplink 
pastarosios sienas ir priver
čia pagal anas palaikyti 
ginkluotą armiją. Andai 
prezidentas Taft po pasi
kalbėjimui su savo kabine
tu, nusprendė kreipties į 
Meksiko prezidentą, idant 
tasai kuogreičiausiai nu
malšintų revoliuciją ir viso
kius banditiškus ant ameri- 
kėnų užpuolimus, nes prie
šingai Suvienytos Valstijos 
busią priverstos įsimaišyti 
ir savo keliu in vesią ten 
tvarką. $uo Meksiko ban
ditų, kurie pasivadinę re- 
voliucionistais, daug nuken
čia Suv. Amer. Valstijų pi
liečiai, kurie ten gyveną ir 
turį įvairius pramonės ir 
pirklybos reikalus, tatai 
Dėdės Šamo yra priedermė 
pasiųsti ton nelaimingon 
šalin ginkluotą armiją ir 
tenai investi senai pagei
daujamą tvarką.

Meksiko valdžiai ultima
tumas busiąs pasiųstas sau
sio mėnesyj. Norėta tas 
padaryti tuojaus per savo 
ambasadorių Wilsoną, kuris 
tomis dienomis viešėjo 
Washingtone ir kuris pri
vertė savo valdžią aštriau 
apsieiti su Meksiku, kadan
gi tenai revoliucija persi- 
keičius į anarchiją. Vadi
nasi, laukiama nepaprastų

atsitikimų, juo labiau, kad 
Meksiko valdžia palikus be
jėgė ir dar norinti aštriai 
pasistatyti prieš Suvienytas 
Valstijas.

PORTUGALIJOJ SU
SEKTA SUOKALBIS.
Portugal i j os respubl i kos 

vyriausybė sostinėje Lizbo- 
na susekus plačiai išsišako
jusį kariuomenės suokalbį, 
kurio tikslu butą panaikinti 
dabartinę republikonų val
džią. ir įvesti karinę dikta
tūrą. Suokalbiu buvo in- 
traukta dalis armijos ir jei 
laiku tasai suokalbis nebu- 

! tų buvęs susektas, butų už- 
' gimus nauja revoliucija.

Padėjimas pasirodęs kri
tiškas, kad kabinetas ištisią 
j naktį tarėsįs, kas reik pa
daryti revoliucijos užbėgi- 
mui. Pagaliau valdžia į 
miesto gatves pakvietė ka- 
jriuomenę ir karo laivams 
Į prisakė būti pasirengu
siems, kadangi nežinota, 
kas galėjo atsitikti.

Paskui valdžia sužinojo, 
kad suokalbininkų žymioji 
dalis buvus susirinkus par
ke Campo Grando ir tarėsi 
pirmiausiai pulties ant par- 
Jamento, suimti ten esan
čius visus ministerius ir 
apskelbti naują valdžią. Te
čiau suokalbis susekta ir 
pavojus prašalinta.

Dabar prasidės suokalbi
ninkų areštavimai, kadangi 
valdžia turinti jų sarašą.

Susigiminiavimas. Pa
sklydus girdas, kad Bulga
rija susiartįsianti arčiau su 
Rumunija ir tada tarp abie
jų valstybių gimsiąs šven
tas sutikimas. Bulgarijos 
sosto inpėdinis Borisas ap- 
sivesiąs su Rumunijos ku- 
nigaikščiute Elzbieta, o šios 
brolis, Rumunijos sosto in
pėdinis Karolius, imsiąs vėl 
Boriso seserį, Eudoksiją. 
Tai ir busiąs susigiminiavi
mas ir tai dar artįmas.

Japonai darbuojasi. Ka
nados parlamente pagimdė 
sensaciją atstovo Stevenso 
kalba, kuris tarp kitko ap
reiškė, kad japonai turį jau 
apėmę visus strateginius 
punktus Kanadoje Rainojo 
vandenyno pakraščiais ir 
iš ten jie prašalinę net jau 
visus Kanados ir Anglijos 
žuvininkus. Ar jo kalba 
yra teisinga, niekam tuo 
tarpu nėra žinoma.

VĖLIAUSI TELEGRA
MAI.

Delhi, Indijos. — Angli
jos Indijos vicekaralius, lor
das Harding, iškilmingai 
keliavęs naujon savo sosti- 
nėn ir į jį nuo vieno namų 
stogo paleista bomba. Lor
das mirtinai sužeistas, bet 
jo žmona išlikus sveika. Už
muštas tik dramblio vedė
jas. Iškilmybė pertrauk
ta.

New York. — čionai ren
giasi straikuoti 200.000 rub- 
siuvių. Jie reikalauja di
desnės mokesties ir sanita- 
riškesnių sąlygų.

nojo Kryžįa® Lydytojas 
AVągnero ; paklaustas apie 
sužeistųjų iV belaisvių stbvį, 
atsakęs; kad lėv 
nedovanoję.", 
daugumas- bje 
Visi albanai^ 
tai, ar .turėjūį 
be. malonės »!
jjiąnt moterįsL- —_ v. __
no joj Serbijai taippat veik
ta pasibaisėtai dalbai. Ne- 

sefbai sude- 
:ai

L niekam 
Ii; ’belaisvių 

ririai sužeista.
tžvilgio į 
»s, ar ne, 
jr neišskį- 

Jlikų. Se-

pe t 
rink 
idyt;
•ir i

kas tiki, jau tik iš to vieno 
atžvilgio, kad Austrija sto
ja buk tai už albanus ir to
lydžio ginkluojasi prieš ser
bus. Esant nesutikimams 
galas žino kas galima ant 
savo priešininko suversti ir 
priplepėti. , ' - -

Greičiausiai bus melagin
gas pranešimas.

dirbamajžinįa dar,-.k 
ginę albanų 
diena buvo, t&ato 
nur, tai kftur 
gaisrų pažadai.

Ties Kręįftovu ^Serbijos 
xx lxoxj« 6cxx,«vx. txxxvxcxx^ j generolas • Safari oįrič įsakė
ginkluojasi. Vadinasi, Rm j kelis šimfu^albahų beląi.s- 

wių sustatyk į eiles ir su
šaudyti kulkosvaidžiais. Be 
to gen.Stęfąiiovič pridūręs: 

■ J —. Tre~ italės tiiri but iš
lupt i Austrijai

sija sumanius eiti pagelbon 
Serbijai, jei pastarąją Aus-; 
trija užpultų., v ..

Šiuomi kartu dar 
taip galima mintyti, bet pa- 
vasaris atneš visvien Euro- 
pai kraujo klanus.

Ąų. Kas- 
tia tai vie- 
milžiniški

— T«r
naikinti;* 
neliktų Tarėjų šalininkų!

Sienįcoj gėn. živkovič lie
pęs išžudyti 900 albanų ir

SERBŲ ŽIAURUMAS, turkų notablių.

ŽYDŲ AUTONOMIJA 
SALONIKUOSE.

Angliškas laikraštis “Ob
server” nesenai paskelbė 
projektą, idant iš užimtojo 
graikais Salonikų miesto 
padarius laisvą portinį mie
stą, kuriame valdininkautų 
vieni žydai, būdami valsty
bių globoje. Tasai suma
nymas Londone pagimdęs 
didelį užsiinteresayimą. In- 
tekmingesni žydai ėmę jau 
tarp savęs tarties, kokiu* > 
būdų galima tasai projektas 
pasekmingiau invykdinti.

“Observer” taippat pa
skelbė vieno iš savo sandar-

Vienos laikraščio “Reich- 
spost” korespondentas 
Wagner, pasiųstas Sofijon, 
nesenai iš tenai aplankęs 
nekurias Makedonijos vie
toves, iš kur savo laikraš
čiui prisiuntęs tiesiog pasi
baisėtinų ir neintikėtinų 
žiaurumų aprašymus, kokių 
serbai dasileidę ant alba
nų. Jis rašo, kad serbai 
kareiviai tiesiog barbariniu 
budu šautuvų apsodomis 
skaldydavo galvas albanų 
mahometanų moterims ir 
vaikams. Vienas Raudono-

Karalius Petras, kuomet 
jam pranešta, kad albanai 
serbų -kariuomenei priešina
si, atsakė.: _ .

— Tie kiaulės už tai tu
rės sunkiai atsakyti.

Tasai pats koresponden
tas toliau, rašo, kad serbai 
nekurtose, vietose po kovai 
laidoję drauge užmuštus 
turkus ir albanus, su sužeis
taisiais ! Vadinasi, sumetę 
į duobes negyvėlius su gy
vaisiais ir užkazdavę.

Bet tokiems korespon
dento pranešimams retai

bininkų pasikalbėjimą su 
žydu poetu, Izraeliu Zang- 
will, kuris labai karštai pa- 
remiąs tą žydų autonomiją.

“Dar 1910 metais — kal
ba žydas poetas — atkrei
piau Salonikų žydams do- 
mą, kad jie privalėtų atloš
ti žymią rolę otomanų žydu 
historijoje. Ir dar tuomet 
aš pasitikėjau, kad Turkij-; 
inves pienuojamas reformas 
ir, kad žydai galės podraug 
su turkais darbuoties. Da
bar vienok iš atžvilgio per- 
sikeičiusios situacijos, žy

1
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R Žinios iš Lietuvos. |

ZECERIŲ STRAIKAS.
Zecerių streikas Rygoje 

prasidėjęs spalių 29 d. gana 
karštai — net visą Baltijos 
kraštą aptekęs. Spaustuvių 
savininkai labai išsigando, 
netekę tokiam darbymetyje 
jokio darbininko. Iš kart 

,-zeceriai reikalavo už 1000 
raidžių surinkimą 24 — 25 
kap., taigi 13-- 15 rub. per
savaitę dirbant kasdien 8V2 
valandos. Tečiau savinin- 
kai nutarė kovoti, nei kiek 
nenusileidžiant, ir šaukties 
valdžios pagelbos. Zeceriai 

■po ilgų tarybų sutiko už 11 
— 13 rub. per savaitę, 23 — 
24 kap. už 1000 raidžių, dir
bant kasdien 9 vai., o šešta
dienius 8 vai., pagalios prieš 
Kalėdas ir Sekmines darbą 
pabaigti 12 vai. dieną. Bet 
ir šias sąlygas ne visi zece
riai tepilėme ir nutarė jo
kiu budu nepasiduoti. Val
džia pradėjo kai-kuriuos su- 
iminėt ir išsiuntinėt, ir pa
skelbė, kad ir visus streiki
ninkus išsiusianti iš Rygos. 
Šitoji priemonė vienok savi
ninkams nieko negelbėjo, 
nes zecerių profesijonalinė 
draugija prižadėjo visiems 
streikininkams pašalpos. 
Valdžia galop konfiskavo 
draugijos pinigus ir ją pačią 
tam kartui uždarė.

Neptūnas.

LAUKO DARBININKAI.
Kaip girdėti ir kaip laik

raščių jau nesyk; pažymėta 
buvo, šį rudenį daugybei 
Lietuvos dvarų pritruko 

Į darbininkų ir iš tos priežas
ties daug nesudorotų javų 
laukuose arba visai supuvo, 
arba buvo vežami, jau ge
rokai sudegę. Ypač truko 
darbininkų dideliuose dva
ruose, kaip antai kunigaikš
tienės Oginskienės — Tel
šių pav., Karpio --- Pane
vėžio pav., ir kituose, bet ir 
mažesni dvareliai nemaž 

1 privargo, šią vasarą ir šį ru
denį samdininkų ieškodami.

Dabartinis Kauno Žemės 
Ūkio Draugijos susirinki
mas svarstė todeliai rimtai 
lauko darbininkų klausimą.

Vienų buvo patariama, 
kad Dr-jos Taryba pasi
stengtų nustatyti samdymo 
sąlygas, kuriomis patogiau
sia butų parsitraukti lau
kams dirbti darbininkų iš 
tolimesnių gubernijų.

Kiti vėl (sumanytojas 
dvarininkas Kudrevičia) 
patarė, kad Dr-ja užsiimtų 
apdraudimu darbininkų li
gai atsitikus ir senatvei. 
Ir tas darbas pavestas at
likti irgi Dr-jos Tarybai.

Ne pro šalį bus čia pami
nėti, jog tas klausimas ne- 
benaujas Kauno Žemės 
Ūkio Dr-jai. Bus jau 10 
metų, kaip tosios Dr-jos bu
vo kreiptasi į kai-kurius lie- 
tuvius-inteligentus (Višins
kis net rimtai tame klausi
me pasidarbavo ir tarėsi del 
jo su Biliūnu ir su rašančia 
dabar šią žinutę) padėti su
daryti “Dvaro darbininkų 
sveikatos ir senatvės ap
draudimo Dr-jos” sumany
mą. Bet... rankų darbui 
tuomet Lietuvoje dar netru
ko... ir sumanymas ramiai 
užmigo dvarininkų portfe
liuose... Vienas iš daugybės 
prirodymų, jog dašbo-ižino-' 
nės patįs šiokiu ar tokiuo 

A budu neprivers savimi .rii-t 
pintis, niekas nekuomet 

^įais nepasirūpins. G.

SEDA, 
Telšių pav.

Nesenai žydas — pirklys 
nusipirko kelias mašinas li
nams braukti. Ant greitų
jų iš lentų “sutūpė” šiokį- 
tokį namą ir, anot žmonių, 
uždėjo “fabriką”. Dirba 
dirbtuvėje išimtinai darbi- 
ninkės-moters, kurių skai
čius siekia 15 — 20. Padė
jimas darbininkių tiesiog 
apverktinas. Mokama į die
ną 25 —- 30 kap. Vadinas, 
už tuos pinigus nusisamdyk 
butą, nusipirk maisto ir dar 
apsidaryk! Tečiau tas bu
tų dar pusiau bėdos, jei 
“fabriką” butų kiek žmo
niškesnė. Dabar įsivaiz
dink sau daržinę su sieno
mis, kaip rėtis, tai maž-daug 
toks “fabrikos” paveikslas.

Vasarą dar šiaip ir taip, 
bet žiemą, tai ir vėjai pro 
ausis švilpia, Todėl nieko 
nėra stebėtino, jei darbinin
kė vieną-antrą mėnesį dir
busi suserga. Kiek girdė
jau, serga dažniausiai aki
mis ir krutinės ligomis, vie
nok, kad taip riestai prisiei
na darbininkėms — jų ne
stinga, nes visgi čia galima 
suvartoti kiekvieną dirba
mą dieną, o einant ant die
nų — vieną dieną dirbsi, o 
dvi-tris šventinsi. Dėlto tai 
darbdavis ir nesiskubina pa
gerinti darbininkų gyveni
mo sąlygų. Nori dirbti — 
dirbk, nenori — tiek ir bė
dos, šarką nuo mieto, kitą į 
jos vietą.

Kast. August.

PANEVĖŽYS.
Per Nevėžio upę čia yra 

du tiltu. Vienas vadinasi 
naujuoju tiltu, antras se
nuoju. Naujasai užpernai 
perstatytas ant akmeninių 
kamarkų, o senasai tebesto
vi ant medinių stulpų. Šis 
jau baigia puti, reikėtų ir 
jis perstatyti, bet ligšiol 
niekas jo nejudina. Žmo
nėms tikras vargas: ne visa
da leidžiama per jį važiuoti, 
bijoma, kad neįlužtų. Vi
durvasariu sausa — menka 
bėda, žmonės pervažiuoja- 
per upę be tilto, o rudeniop, 
šlapia, prisieina važiuoti 
aplinkui, per naująjį, kokius 
du verstu toliau. Nežinau, 
kas kaltas, kad nestatoma 
ir antras naujas tiltas. Gir
dėti, buk ir pinigai tam pa
skirti esą.

Panevėžietis.

VILNIUS.
Vyrų gimnazijose bent 

keliose aiškinama * lietuvių 
kalba, o mergaičių gini, iki 
šiol nei vienoj nebuvo lietu
vių kalbos pamokų. Bet 
šiemet ir mums virto geres
ni metai. Prozorovienės 
ginui, prasidėjo lietuvių kal
bos pamokos. Tai pirma 
mergaičių gimn., kame iš- 
guldinėjama lietuvių kalba. 
Reikia tikėtis, jog kitų 
gim. mokinės stropiau rei
kalaus savo prigimtos kal
bos pamokų ir beabejo tu
rės.

Mokytojas p. J. Kairukš- 
tis. Kol kas tas pamokas 
lanko tik 5 mokinės, bet ti
kimės, jog atsiras daugiau, 
nes lietuvaičių čia *yra daug, 
tik jos sulenkėjusios. Pa
čios prisipažįsta, jog jų tė
vai lietuviai, o pačios delko 
tai vadinasi lenkėmis.

Nors pamokos prasideda
valanda anksčiau, negu pa-Įterburgan komisija pabai-

prastai, bet visos ■ mokinei j ;r lapl^rčiB‘^10 d. savo dar 
noriai sutiko ateiti.

Kitos dagi sako: “La- 
man lieptų ateiti 6 vai. ii 
tai ateičiau”. Matyt karš
tai imasi, tik kad iki gal< 
taip butų. Apskritai pirma 
pamoka padarė dideli įspū
dį. Tai ačiū p. Kairukš- 
čiui, kuris paragino mus 
darbuotis, žadinti savo ne
susipratusias drauges.

Per savaitę bus 2 pamoki.
P-ė.

SEDA,
Telšių pay. 4

Mokėk tik sklandžiai ple
pėti, tai Lietuvoje gyvensi, 
kaip rojuje. Prakaito nuo 
kaktos nekuomet nebrauk- 
si, tečiau busi pavalgęs ir 
apsidaręs. Yra žmonių, ku
rie tai gerai supranta. Prie 
jų galimą priskąityti, švel
niai sakant, " “ Stebuklingus 
daktarus”, o paprastai — 
‘ ‘ šundaktarius ’ \ ~ jĮr Sedo
je vienas “protingas” žmo
gus N. suprato tai ir jau ke
li metai kaip užsiima 
“"praktika”. Ir sekasi kuo- 
puikiausiai. Turi savo na
mus, o pragyvenimui' gau
siai plaukia žmonių kruvi
nai uždirbti skatikai; žo
džiu sakant, gyvena kaip 
inkstas taukuose; Bobelės 
labai paturi jo autoritetą, 
sako, jaunus (gal jaunas?). 
O koks malonus žmogus! 
nors prie ronos dek: viską 
išteiraus, duos patarimą de
vynias galybes, vaistus su- 
pilstelios mažiausiai į šešius 
butelius ir už viską ima tik 
20 — 30 kap., tai kur čia 
jau “nemačys”: ligą kaip 
su ranka atima... Matyt, 
tas gudruolis gerai supran
ta žmonių psicholiogiją ’ ir 
žino, kaip geriau kvailinti 
juos. Ir taip, plepėk'kuo- 
daugiausiai, vaistus pilste- 
liok į daugybes plėčkelių, 
tai greit pagarsėsi geru 
“daktaru” ir gyvensi švil
paudamas...

Kast. August.

PETKUNAI,
Traškinu; valse., Ukm. p.

Petkum; dvaro savinin
kas Mykolas Komaras ve
dęs šiemet pačią ėmė patsai 
ūkininkauti. Ūkio prakti
ką pradėjo jisai nuo darbi
ninkų varžymo. Nors al
gos darbininkams, palygin
ti, nemaža duoda, vienok jų 
neturi pakankamai. Paga
lios tarp jo ir darbininkų 
kilo nesusipratimai del kai- 
kurių dienų šventimo. Mat, 
Traškum; parapijos bažny
čioj (kuriai pridera ir Pet- 
kunai) yra atlaidai šv. An
tano, Parcinkuliaus ir šv. 
Pranciškaus. Komaras už
sigeidė, kad jo ordinarčikai 
eitų dirbti ir šių atlaidų die
nomis. Darbininkai, žino
ma, nesutiko. Tada Koma
ras prirašydino Petkumis 
prie Raguvėlės bažnyčios ir 
parsivežė iš ten kunigą dar
bininkus prikalbinti jo pa
klausyti. Kaip nekalbėjo 
kunigas, kad dabar jau 
jiems tomis dienomis nebe
šventa, nes jau jie atskirti 
esą nuo Traškunų parapi
jos, todėl ir dirbti dabar ne
besą nuodėmės, vienok dar
bininkai nenusileido, o ku
nigui tik atrėžė: “gal ir ne- 
dėldieniais dirbti nebėra 
grieko”. Kunigas nieko 
nepešęs išdūmė sau į Traš- 
kuiius į šv. Antano atlaidus.

Sųbatėnas.

NAUJAS GIRIŲ SU
TVARKYMO ISTA- - 

TYMAS.
Tam tyčia sušaukta Pe- 

ią nutardama apsunkinti 
leidimą‘*lli]’stf girios. Be t< 
n uta rta* gi r f ų š ut va rky mo 
lomiterai !iilkurti kiekvie
name pa’victc, o ue tik gu- 
bernijojie1, Siiip iki šiol kad 
buvo. JuHtrnijos komite
tai! gailina1'Bus skųstis, tik 
nesusitaruš, arba nesusipra
timams kilus su pavieto ko
mitetu. Bausmė už kirti
mą be leidimo busianti pa
didinta. Savo1 nutarimus 
komisija- nuteikusi ininiste- 
rių komitetiii, kurs peržiū
rėjęs, įneš viešpatystės dų- 
mon svarstyti.

' LUKŠIAI,
r .. ; > Z-.'r£ *'.Ū

Šilgalii; vai,, Naumiesčio p.
Viena . jauna mergaitė 

Lukiškiuose pas ūkininką 
C. ištarnavo trejus metus. 
Paskui ji išėjo iš ten ir su
sižiedavo su kokiu-tai jau
nikaičiu. Matyti, prirei
kė jai kraičio, nes ji pasi
ėmus pagelbon dar 3 vyrus 
ir nuėjo vidurnakčiu pas 
ūkininką Č^ kur , viskas jai 
gerai buvo žinoma. Atplė
šę klėties langą įlindo jie 
visi vidun, išnešė laukan, ką 
tik galėjo: visą patalynę, 
audimus, kvartukus, su- 
draskė kamodas ir spintas 
ir tt. Plėšikų nelaimei vie
nam iš sermėgos ištruko sa
gutė, kurią ir rado ant ry
tojaus namiškiai. Ta sa
gute nešjni nubėgo jie Nau- 
miestin ir ten atrado ir tą 
be sagutes sermėgą ir jos 
savininką. Ėmus jį saikin- 
ti, prisipažino žmogus pats 
ir kitus nurodė sėbrus. Po 
ilgų saikinimų visi vyrai 
prisipažino klėtį išvogę, o 
toji mergina neprisidavė 
kalta esanti. Pavogtieji 
daiktai atryta miške, o kal
tininkai vii 
jiman.

Juozas Civirėlis.
(“Lietuvos Žinios”).

pasodinti kalė-

VABALNINKAS.
Netoli nuo Vabalninko 

yra nemažas Strazdžių so
džius, 17 ūkininkų gyvena
mas. Kilus 1910 metais 
gaisrui sudegė beveik visos
2 ūkininkų triobos. Tuo
met strazdiėčiai, paraginti 
gerų žmonių, sutarė skirs- 
tyties vieifasėdžiais. Komi
sija nutarimą greitai pa
tvirtino, tik ilgą laiką ūki
ninkai negalėjo susilaukti 
matininko. Tik šių metų 
gegužės mėnesį gavo straz- 
diečiai iš matininko žinią, 
kad atvažiuojąs matuoti že
mės. Tečiau matininko su
silaukė tik rugsėjo mėnesį. 
Matavimo darbas ėjo gra
žiai, tik netikėtai lapkričio
3 dieną nuvažiavus revizo
riui ir dviems matininkams 
patikrinti ribų, apstojo juos 
daugybė moterų iš Med—ų 
kaimo ir pradėjo trukdyti 
darbą: draskė kapčius, rovė 
stulpelius^ nedavė vilkti 
lenciūgų ir žiūrėti į žiūro
nus. Antrytojaus — ir vėl 
tas pats. Išvesti iš kant
rybės matininkai surašė 
protokolą, patįs gi, darbo 
nepabaigę, išvažiavo. Straz- 
diečiai ir vėl liko neišskirs- 
tyti. Ūkininkai labai de
juoja: tikėdamies šiemet iš
siskirstytu pūdymą nusė- 
jo linais ię kitokiais javais, 
mėšlas liko neišvežtas, ru
gių neįsėjo . nej saujos. Di
džiausias gi ,yargas aniems 
padegėliams.

Kalba, kad mažažemiams 
taip pasielgti ^pataręs kaž
koks šunadvokatis, kurs už 
tą patarimą dar atlupęs ke
lis rublius. Pasekmė gi 
bus ta, kad bus teismas ir 

patvirtintas nutari- 
protestuoti ir teisėtu 
ieškoti savo 
buvo ūkininkų skau-

Tik, žinoma, leng-

teistoj.

vargšės moterėlės turės at
sėdėti kalėjime.

Gaila, kad tas protestas 
io laiku ir netinkamu bu 
iu apsireiškė. Mažažemiai 
turėjo anksčiau“ kol dar ne
buvo 
mas, 
keliu 
jaigu 
džiami.
viau tai patarti, negu pada
ryti. Mažažemiai ir susi
pratimu ir išteklium daug 
žemiau stovi, kaip ūkinin
kai,; Taigi jiems sunkiau 
yra prisimušti į gerus ad
vokatus ir išlaikyti rung
čias su turtingesniais ir 
šviesesniais, negu jie, ūki
ninkais, Be to ir vyriausy
bė, kaip paprastai, turtin
gųjųpusę laiko. Neįstengę 
gi legaliu keliu apsiginti, 
nusiminimo apimti, prieši
nasi taip, kaip moka. Šiaip 
ar taip tokie atsitikimai gy
vai rodo aiškų priešingumą 
žemės ir ūkio reikalų musų 
didžiųjų ūkininkų ir maža
žemių. Tas priešingumas 
apsireiškia ypač aiškiai šiuo 
laiku, sukrutus beveik visai 
Lietuvai skirstyties viena- 
sėdžiais. Mažažemiai juk 
ne dėlto protestuoja, kad bi
jotų vienasėdžių ūkio ir kad 
pavydėtų ūkininkams ge
riau versties ukiu, bet dėl
to, kad žemę naujai suskirs
čius, atskyrus juos nuo ben
drųjų ganyklų, davus jiems 
tik mažą šmotelį ir tai daž
niausia nepatogioj vietoj, 
jie mato, kad savo perma- 
žame aprubyje jie nebega
lėsią išmisti. Šiaip ar taip 
musų mažažemių (—dešim
tininkų, bobelių, susiedų) 
klausimas — tai vienas iš 
opiųjų musų sodžiaus klau
simų, kuris turėtų parupti 
musų visuomenei. T.M.

KAUNO LIETUVIAI.
Paskutiniuoju dešimtme

čiu Kauno lietuviai įsigijo 
sau nejudamojo turto dau
giau, kaip už 600.000 rub
lių; be to lietuvių, inkurta 
kredito draugija jau pir
maisiais gyvavimo metais 
turėjo apyvartos ligi 450- 
000 rub. Lietuvių sankro
vų skaičius nuolat didinas, 
dabar jau priaugo jų ligi 70 
visame mieste.

MARIJAMPOLĖ.
Marijampoliečių gyveni

me matome indomų apsi
reiškimą. Seniau čia kad 
ir mažiau buvo inteligentų, 
negu dabar, tečiau jų labiau 
buvo žymu, jie daugiau kru
tėjo, daugiau dirbo, dau
giau buvo juose idealizmo. 
Dabar bedirba čia tik vieni 
kunigai. Pasauliniai gi in
teligentai, “Šviesai” mirus, 
visai aprimo. Yra moterų 
draugija, bet nei apie tos 
draugijos susirinkimus, nei 
apie kitokį veikimą nieko 
negirdėti (nebent tik “Ar
batinė”), nors yra ir mote
rį; inteligenčių. Yra daug 
jaunimo, moksleivių, bet šie 
kruta tik savytarpy, inteli
gentai gi jiems beveik nie
ko nepadeda.

Daug tikėjomės iš “Ga
bijos”. Manėme, kad ši su
šildys, uždegs širdis ne tik 
marijampoliečių, bet ir vi
sos Suvalkijos. Tečiau ap- 
sivylėme. Kaž-kodel taip 
draugija sutvarkyta, kad be 
pirmininko beveik nieko ji 
negali dirbti, O pirminin
kas, p. Iešmantą, daugiau
sia esti Varšuvoje, mokosi 
konservatorijoj. Taigi kaip 
jo nėra, tai darbo nebėra. 
Ar nevertėtų per visuotiną
jį “Gabijos” susirinkimą 
pagalvoti, pasitarti, kaip

galima butų ir be pirminin
ko darbuoties. Be to vi
siems Marijampolės inteli
gentams be nepraverstų pa
svarstyti klausimas, kaip 
intraukus miesto šviesuo
menę į visuomenės darbą, 
kaip įnešus viešajin gyve
nimas daugiau gyvumo. Gy
venimai! rodo, kad greitas 
atskyrimas kunigų viešojo 
veikimo nuo pasaulinių in
teligentų neišeina geran vi
suomenei. Taigi ar neatsi
rastų daugiau bendro darbo 
jaigu ne su pirmeiviais, tai 
bent su tais inteligentais, 
kurie ramiai gali žiūrėti į 
visokį luomą ir į visokį ru- 

Tokių Marijampolėje 
nemaža.

Šaltyšius.

bą.
yra

PANEVĖŽYS.
Čia vienas VII klesės re

alistas lenkas andai, susiti
kęs gatvėje stačiatikių 
šventiką (popą), spjovė 
jam į barzdą. Mokslo? glo
bėjas, lankydamas Panevė
žį, paliepė tąjį mokinį pra
šalinti.

Nepersenai nuo liepto in- 
krito Nevėžiu, sako, girtas 
žmogus ir prigėrė.

Šv. Zitos tarnaičių drau
gijai buvo leista laikinai 
gyvuoti, kol ministerija pa- 
tvirtįs naują tarnaičių 
draugiją vardu “Darbas”. 
Bet dabar policija šv. Zitos 
draugiją visai uždarė.

Tai aš.

PAJUOSTIS, 
Panevėžio pav.

Čia nesenai buvo garsios 
vestuvės, arba nekviestų 
“svečių” kova. Buvo susi
rėmę du nelygiu gaivalu: 
baltakės mėgėjai “bajorai” 
ir baltakės mėgėjas “muži
kas”. Laimėjo “mužikų 
karžygiai”: vienam “bajo
rui” baisiai perpjovė veidą. 
Dabar tariamieji mužikai, 
arba sodiečiai nebegali 
ateiti bažnyčion, nes mies
tiečiai “bajorai” tykoja 
jiems atkeršyti. Baisu žiū
rėti į musų jaunųjų tr?olių 
žvėriškumus! Gaila!!...

B. 

KAPČEMIESTIS, 
Seinų pav.

Apie Kapčemiestį beveik 
niekur neužtinki žinių, ma
tyt, Kapčemiesčio inteli
gentai sutingę ar sustingę? 
Kapčemiestis — tai graži 
vieta: per vidurį eina plen
tas, ir pats miestelis yra 
dviejų upelių tarpe. Oras 
čia kuopuikiausias: aplin
kui pušynai, smėlynai. Apy- 
lenkė kuogražiausia, ypač 
atsižymi Juzepavos palivar
kas: augštas kalnas, pakal
nėj nedidelis sklidinas eže
rėlis, visas apaugęs me
džias, o toliaus krūmai, miš
kai; ypač saulolydy tai pui
kus reginys! Šią vietą dė
dienė praminė “Juozapato 
pakalne”. Kapčemiesčio 
miestelis nemažas: apie 
1200 gyventojų: katalikų 
800, o kiti žydai. Miestely 
yra 12 sankrovėlių, viena 
lenko, kitos visos žydų ran
kose. Yra pačto skyrius, 
raštinė, katalikų bažnyčia 
ir žydų sinagoga. Katali
kų bažnytėlė nei šio nei to, 
nemaža, tiktai reiktų augš- 
tesnio bokšto. Kad kiek tai 
ir bučiau užmiršęs apie 
“svarbiausias” Kapčemies
čio įstaigas! Yra, mat, mo
nopolis, traktierius — užei
gos namas ir dvi aludi. 
Kiek išgeriama, sunku bu
vo .tuo žygiu susekti, bet 
kad ne maža, tai aišku iš 
to, jog toms įstaigoms ne
blogiausiai sekasi, dažnai

galima sutikti—ypač šven
tadieniais, sekmadieniais—• 
girtų, ir trecia, kaip žino* 
nės pasakoja, jog iš aplin
kinių vietų Kapčemiesty 
gal labiausiai “baltakę” ir 
“rudakę” maukia. Neper
dėsiu tat pasakęs, kad bai
siai geria, ypač pats Kap
čemiestis.

Lietuviai visur nenuside- 
da švarumu, bet jau taip 
nešvarių, kaip Kapčemies
čio dzūkai, tai jau niekur 
nėra: rudeny, pavasary — į 
kiemą ypač gėrovų nei neik; 
visas kiemas — vienas mėš
lynas; prie triobos durų tu
ri, būti mėšlynas.

Kapčemiesčio valsčiuje 
visi lietuviai, kur ne kur vie
nas kitas sulenkėjęs lietu
vis. Parapijoj yra gudų, ir 
keli neva lenkai, nes jie —• 
sulenkėję lietuviai, kaip ir 
jų pavardės rodo: Miškelis, 
Vilkelis, tik jau jie “beuo
degiai”: Miškiel, Vilkiel. 
Sulenkėjusių lietuvių ir va
dinamų lenkų tarpe nėra 
“pramuštgalvių”, bet kai- 
kurie, kad ir moka lietuviš
kai, užkalbinti gi kunigo, 
pono, nenori kalbėti lietu
viškai. Tautinis lietuvių 
susipratimas ne koks. Kap
čemiesty keli metai yra Ma
rijampolės “Žiburio” drau
gijos skyrius, ir prisirašiu
siųjų apie 150, bet maža 
kas ten juo rūpinasi; ma
ža kas apie jį ten supran
ta. Daugelis vis da bijo, 
kad nebūtų taip, kaip su 
“marijavitais”. Turi sky
rius savo skaityklą, ir gana 
parankioj vietoj. Pareina 
į skaityklą šie laikraščiai: 
“Viltis”, “Šaltinis”, “Spin
dulys”, “Lietuvaitė” ir 
“Aušra”. Knygynas nei šio 
nei to, yra 325 knygų egz. 
Bet maža kas skaityklą lan
ko: senesni tai su įvairiais 
reikalais, tai į traktierių, o 
jaunimas visą laiką pras- 
mokso ant turgavietės.

Čia gyvenama pagal se
novės: laukai dar rėžiuose, 
ir ne labai net šneka apie 
kolionijas. Vienas kaimas 
— Padumbiai keli metai at
gal buvo bemėginąs eiti į 
vienasedijas, bet aprimo, ir 
toliaus — anė krust. Žemė 
lengva, bet drėgna ir daug 
jos turi, kad tik išeiti; į vie
nasedijas ,tai galėtų kur kas 
geriau versties. Senovės 
nenor mesti, tat dar ir pjau
tuvų nepameta, tik kai-ku- 
rie ima jau javus 
kirsti.

Reikėtų būtinai 
miesty atidaryti 
“Blaivybės” skyrių, tai pa
dėtų žmones nuo girtuoklia
vimo atitraukti; žmonės 
greičiau tautiškai susipras
tų ir ekonomiškai pakiltų. 
Tiems, nuo kurių tai prigu
li, vertėtų tuo pasirūpinti.

Pakeleivingas.
(“Viltis”).

dalgiais

Kapče- 
Kauno

darbininkai žuvo. An- 
Achcenbach, 

nesenai gimus 
43 

su- 
su-

43
glekasykloje
Vokietijoj, 
dujų ekspliozija, kuri
darbininkus ant vietos 
deginus, o 18 mirtinai 
žei džius.

Carukas neturįs džiovos. 
Rusijos ambasadorius Ber
lyne aplaikęs iš Peterburgo 
oficiali pranešimą, kad ca
rukas nesergąs džiova,, gi jo 
liga . paeinanti nuo kitokių 
priežasčių. Mat, ambasado
rius buvo atkreipęs caro do- 
mą į naujai išrastus vaistus 
nuo džiovos, kuriuos išra-< 
dęs dr. Friedman.
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TEISINGAS INDIONAS.

VISOKIOS ŽINIOS.

In-

Į Ameriką. Anglijos pre- 
miero Asquitho žmona at
keliaujanti pasiviešėti! į Su
vienytas Valstijas.

eis
se-

Lyg- 
aero- 

su-

Wilson grasia.
New York. Prezidentas 

elektas Woodrow Wilson,

rimukams, pasmerktiems 
mirtin už norėjimą sukelti 
laivyne maištus, mirtis pa
keista katorga ligi gyvos 
galvos.

Lokautas. Dažų fabri
kuose Saksonijoje ir Turin
gojoje fabrikantai apskelbę 
lokautą. 10.000 darbininkų 
neteko darbo.

Rezervistai. Iš Londono 
rašo, kad Austrija ligšiol 
tarnyston pašaukusi 180- 
000 rezervistų.

lapo- ’?rciiiieras.

į į l | 111 1 .....u. * į į H kuris

AMERIKOS ŽINIOS,! ir mi-- - _ —r ■ - ------- uUJ
Puikus miesto tarybininkas.

Shenandoah, Pa. Aną 
utarninką išryto policmo- 
nas John Kale suareštavo 
William McGuire, Bhcnan- 
doah’rio miesto councilmo- 
ną. Byla ėjo prieš skvaje- 
rą P. W. Birštoną. Skva- 
jeras pastatė councilmoną 
po $500 kaucija ir byla eis 
į Pottsvilės teismą.-

Kaltinimas McGuire yra 
didis, nes jis yra kaltina
mas už apiplėšimą žmogaus. 
Tūlas George Brodovski iš 
Oneida, Pa., atvyko į She
nandoah, kad važiuoti į 
Pottsville teismą ' išsiimti 
ukėsystės poperas. Jis sa
ko, kad Fergusono viešna
myje McGuire atėmęs nuo 
jo mašnelę su pinigais ir 
taip šiurkščiai su juo apsiė
jęs? jog išsukęs jam pirštą. 
Brodovskis net iš to apal
pęs. Atsipeikėjęs jis pasi
skundė poliemonui. Išėmė 
varantą, suareštavo McGui- 
reį. Iškrėsdami jį, rado 
$14. Brodovskis turėjo 
$15; kaltinama, kad Mc
Guire pragėręs vieną dole
rį. Tuščia mašnelė rasta 
pas First National Banko 
duris, šalę kotelio.

Shenandoah’rio miestas 
turi labai prastus council- 
monv.s. Vieniems nerupi 
miestu gerovė, kiti nieko 
neišmano. Dėlto miestas 
yra apleistas, neišbrukuo- 
tas, mėšluotas ir tt. Dabar 
gėda visam miestui, kad 
vienas iš miesto rodininkų 
tapo suareštuotas už apiplė
šimą žmogaus. Byla eis į 
Pottsvillės “kortą” — ten 
bus nuspręsta, ar McGuire 
yra kaltas, ar ne.

Reikia priminti, kad Mc
Guire yra išrinktas lietuvių 
balsais, nes jis yra council- 
monas iš I ward’o, lietuvių 
apgyvento.

Išmintingas sumanymas.
New York. Čionai pra

dėta smarki tarp gyventojų 
agitacija prieš trukšmingas 
iškilmybes laukiant ir su
tinkant Naujuosius Metus. 
Tam tikslui susiorganiza
vęs pilietinis komitetas su 
dr. Lyman Abbott prieša
kyj, kuris į New Yorko gy
ventojus išleido atsiliepimą, 
idant Naujų Metų šventė 
visais butų sutinkama ra
miai, kaip tai pridera civi
lizuotiems žmonėms.
, Komitetas išreiškia savo 

pažiūras, kad miesto gyven
tojai jau labai suvarginti 
tais trukšmais, rėksmais ir 
bubnijimais į visokios rū
šies skardines, taippat triu- 
bijimais, kas veikiama Nau
jų Metų dienoje ir iš vaka
ro. Kiekvienas gyventojas 
butų daug užganėdintas, jei 
tomis dienomis mieste vieš
patautų rimtoji ramybė.

Bet kad visuomenę kuomi 
nors užganėdinti, komitetas 
ant visų piečių ir kitose vie
tose, kur daugiausiai susi
renka žmonių, pastatys mu
zikas, kalbėtojus ir giesmi
ninkus, taip kad Naujieji 
Metai butų sutikti muzika 
ir giesmėmis ir kad paskui 
visi išvaikštinėtų į namus. 
Tose vietose busiąs atgrajy- 
tas ir himnas “America”.

Imigracijos namas Chi- 
cagoje.

Washington, D. C. Gruo
džio 16 dieną kongreso že
mesnysis butas priėmė kon- 
grestnano Sabatho įneštą bi- 
lių, kad Chicagoj federali-

nėiiiis lėšomis butų pastaty
tas imigracijinis namas. 
Tam tikslui pareikalauta 
$75.000, ką kongresas ir už- 
gyrė.

Tasai bilius, žinoma, 
dar senatan; bet regis ir 
natas jį pilnai priims.

Visgi yra geros širdies 
žmonii l katriems rupi bėdi
nų emigrantų likimas.

Po sezonui.
, Detroit, Mich. Šių 1912 
m. ~jurininkybės sezonu di
deliuose ežeruose pražuvo 
net 19 garlaivių, su kuriais 
nuskendo 35 asmenis ir 200 
butą atsitikimų mažesnės 
vertes.

1911 metais žuvo 19 as
menų; laivų susimušimai 
atvilko nuostolių $700.000; 
gaisrai $400.000 ir kitokie 
su laivais prietikiai $250- 
000.

Neteisingai nubaustas.
Joliet, Ill. Štai kokius 

Suvienytos Valstijos turi 
teisėjus! Čionai nesenai 
priešai teisėją L. M. Mc- 
CuUochem atvesta nekoksai 
Pulsinik, kurį policiantas 
kaltinęs už negražų pasiel
gimą. Kuomet teisėjas pa
matęs pas apskųstąjį pažan
giosios partijos “Bull Moo
se” ženklelį, neklausinėjęs 
nei liudininkų, nei apskus
to j.o pasiteisinimo, tiktai at
siliepęs :

“Užsimokėk penkis dole
rius bausmės ir teismo le
sa ?> už to guziko nešiojimą!

Tai tau ir amerikoninis 
teismas! Ne veltui pažan
giųjų platformon indėta pa
ragrafas apie teisėjų atšau
kimą. Iš Amerikos teismų 
juokiasi net... chiniečiąi.

Moteris pardavė 1.000.000 
kiaušinių.

Philadelphia, Pa. Vieti
nės moteris, apskelbusios 
brangumui karą, keturiomis 
dienomis pairdavusios mili
joną kiaušiniu, imdamoš po 
24c. už tuziną, kad tuo tar
pu pas groserninkus už tu
ziną reikalaujama nuo 35 
lig 45c. Moteris sumaniu
sios ir kitus valgomus pro
duktus pigiai pardavinėti.

Philadelphijos ledaunėse 
spekuliantai laiko 7.000.000 
svarų sviesto ir laukia pa
togesnio laiko jį parduoti. 
Bet moteris rasi ir tam 
sviestui užbėgs už akių, taip 
kad spekuliantams paskui 
prisieis tas sviestas parduo
ti pusdykiai.

Negalįs susilaikyti nuo 
vagysčių.

Kansas City, Kan. Prieš 
teisėją Potterfield krimina
liniame teisme stojo nekok
sai Henry von Varinga ir 
pro ašaras apreiškė, kad jis 
negalįs susilaikyti nuo va
gysčių, nes jis esąs kokios 
tai piktos dvasios gundomas 
vogti, kas tik patenka jam 
po ranka. Daktarai tvirti
na? jog jis sergąs kleptoma- 
nija, iš ko negalima jis pa
gydyti.

Teisėjas jį už vagystes 
pasiuntė 8-riems metams 
kalėjiman.

Varinga esąs gabus muzi
kas ir apšviestas žmogus, 
turįs pinigų, bet nuo va
gystės negalėjęs susilai
kyti.

> nesenai sugrįžo iš va
kari j ų, ąndai_ čionai draugi- 
jos Southern Society banke
te pasakęs kalbą ir tarp kit
ko apreiškęs, kad blogai iš
eisią tie kapitalistai, kurie 
norėsią pagimdyti finansinę 
pasiaubą, idant tuo keliu 
užkenkus demokratų parti
jos valdžiai. Už tai visi 
spekulentai papultų į įsta
tymų reples ir savo atsiim
tų.

Policijos pelnas.
New York. Tardomuose 

vietinės policijos, kuri kal
tinama už kyšių ėmimą iš 
paleistuvybės namų savi
ninkų, išėjo aikštėn; kad 
ponai policiantai už tų na- 
mų globopimą turėtų ne ma
žą sau pelną. Tiktai vie
nas tokių namų savininkas^ 
nekoksai Rainės, vieneriais 
metais policijai išmokėjęs 
$40.000 ir tai dar pats iš to 
“reikalo” turėjęs gerai pel
no, nes trumpu laiku surin
kęs gyvo pinigo $15.000. O 
kadangi New Yorke tokių 
namų buvo tūkstančiai, ta
tai negalima nei apgalvoti, 
kiek policija metai į metus 
galėjo uždirbti.

Taigi ir ne dyvai, kad 
daugumas policiantų paliko: 
turtingais žmonėmis, o juk 
iš vienos gaunamos algos 
tokiais nekuomet nebūtų.

Cigarai jį išgelbėjo.
Duluth, Minn. John 

Bergman iš Palmer, Minn., 
grįždamas iš miesto į mal- 
kių (medžių kirtėjų) sto
vyklą, liko apipultas išalku
siais vilkais, kurie buvo pa
sirengę jį sudraskyti ir iš
taisyti sau puikią vakarie
nę. Bergman turėjo degan
tį cigarą, kuriuomi ir pra
dėjo baidyti vilkus, kurie 
matydami žėrintį cigaro 
galą, visgi nedrįso pulties 
ant Bergmano. Užpultasis 
palengva traukėsi ir nuola
tos cigarus rūkė, kurių su 
savimi turėjo kelis, be to ne 
savu balsu šaukdamas sdu 
pagelbos. Pagaliau išgirdo 
jo šauksmą malkiai ir su 
šautuvais nuvaikė vilkus, 
tokiuo budu Bergman liko 
paliuosuotas iš mirties glė
bio. Jis buvo taip nuilsęs 
ir baimės per dvi valandas 
apimtas, kad sugrįžęs što- 
vyklon parkrito ir apalpo.

Miesto gatvėse kukurūzai.
Keoduk, Iowa. Vietiniai 

pilieičai, supykę ant mies
to valdybos, kad pastaroji 
nesirūpina gatvių švarumu 
ir grendimu, nesenai suarę 
kelias dumblinas gatves ir 
užsėjo kukurūzus, kurie ne
trukus sudygę ir gražiai su
žaliavę. Tuo savo pasielgi
mu piliečiai nori sugėdinti 
miesto valdybą ir priversti 
aną gatves netik išgręsti, 
bet ir valyti. ,

Prezidentas Taft bus 
profesorium.

Washington, D. C. Pre
zidentui Taftui andai pasiū
lyta teisių profesoriaus ka
tedra Yale universitete. Sa
koma, Taft tą pasiulijimą 
priėmęs ir pavasarį apim- 
siąs savo naują vietą. Jis 
pirmiau buvo norėjęs in- 
kurti sau advokatinį biurą, 
bet negalįs to padaryti, ka
dangi būdamas prezidentu 
yra paskyręs daug federa- 
lių teisėjų, o juk pas buvu
sius savo pavaldinius advo
katauti neišpuola, tiesiog 
nebūtų galima jam prakti
kuoti. Delei tos priežasties 
patiksiąs profesoriumi. ”

Serga kokliušu. Nuo sos
to prašalintas Chinų 6 me
tų ciesorukas, gyvenantis 
Pekine, susirgus kokliušu. 
Visokios nelaimės valdo- 
yams-vaikams žiuri į akis.

Moteris užmušė tris vilį
Hudson,- N

Dora Šhafer, karšta i 
klininkė, pati, jjįep^ 
tuvu iškeliavus pe 
savo draugę ^tlankĮ 
kelio ją apipuolę J? 
kų, taigi drąsi , ųię 
tris nušovė, o kitus 
Paskui nulupu^ 
trijų odas ir ^u a; 
keliavus pas drąu. * 1 '

Prieš Emigr;
Washington, D. 

džio 18 dieną ko 
butas didžiuma 1 
mė kongresmam 
antiimigracijinį 
bilių balsavo K] 
52.

Bumetto J 
tymams projektą 
ja, idant į Suviė 
tijas nebūtų ilėi 
grantai neturint 
nemokanti sk 
prigimtoj kalbo 
nemokančių sk< 
busią įleidžiair 
dėsią prirodyn 
vo tėvynę apleį 
ligijinio perse!

Taigi emigr. 
ninkai dalimis r

Rasi dar pre 
to biliaus užde 
to".

Dvasiškiai pi-
Los Angeles, Cal. 

testantų šeši dvasiškiai čio
nai apturėję policiantų pri
vilegijas. Jie turi polician
tų ženklus ir gali pildyti 
tarnystą, bet svarbiausioji 
jų priedermė prižiūrėti šo
kių sales ir temyli, idant 
butų pildomi t nepilname
čiams įstatymai. : Dvasiš
kiai policiantai yra na
riais “The Juvenile Protec
tion League”. Jie turi tei
sę areštuoti ir tęvus, katrie 
neprižiūri kaip reikiant sa
vo vaikų. . i

Morališkumas armijoje.
Washington, D. C. Ka-j 

ro sekretorius Stimson sa
vo metiniame^ r&porte apie' 
Suvienytų Valstij i armiją 
tvirtina, kad antigėralų 
įstatymai, kurie panaikino 
smukles kareivių stovyklų 
apirubėse, paliko didele 
kareivių demoralizacijos 
priežastimi. Aplinkui ka
dangi stovyklas pašali
niai žmonės palaiko pas
kiausios reputacijos gėralų 
įstaigas, į kurias patraukia 
kareivius ir todėl armijos 
moralė pusė palikus labai 
apverktiname padėjime.

Daug metų atgal, kuomet 
buvo daug indionų aplink 
New Yorką, gyveno ten mo
teris vardu Wicks. Ji vie
ną vakarą sėdėjo dabodama 
savo sergantį vaiką. Ji bu
vo viena. Jos vyras buvo 
išėjęs iš namų.

Moteris buvo nemiegojus 
jau daug naktų ir sunkiai 
kovojo su mibgu. Kaž-kas 
pabarškino į duris. Ji nė
jo atidaryti, ' bet" pažvelgė 
per langą ir pamatė indio
ną. Paklausė, “kas ten?” 
Augštas, standbus indionas 
susivyniojęs f dvikartę atsi
liepė: “Snikfje”, Įy. degti
nės, kurią ihdiohai labai 
mėgsta. “Nfe”,’ dtsakė po
ni Wicks. “Mano vyro nė
ra namie, o aš esmu su sa
vo sergančiu ? Vaiku”,
dionas užsispyrė gauti, 
“Smkėėš”; moteris žinojo^ 
kad jei ji neįleistų vidun, 
jišai sulaužytų duris.’ To-

Padėjusi ant stalo butelį 
ir stiklą jam tarė: — “Aš 
nemiegojusi tris naktis ir 
esu pavargusi. Atsigulsiu 
ir užmigsiu. Tu supk lop
šį, ir kaip laikrodis muš va
landą, prikelk mane ir aš 
tau pripilsiu stiklą, bet tu 
pats nepalytėk butelio be 
manęs”.

ijiidionas atsisėdęs šalia 
lopšio pradėjo supt, o poni 
Wicks atsigulę. Ji nebijo
jo. pa,likt savo vaiką su in- 
dionų, ten ilgai. gyveno , ir 
žinojo, kad jei jam nieko- 
•.pikto nepadarysi, ir jis nie-i 
ko nepadarys. Toks, mat,; 
jų būdas.

Indionas supo sergantį 
vaiką visą naktį, o pailsusi 
motina miegojo. Kas va
landa jis ėjo prie jos ir kė
lė, .o. ji atsikėlusi pylė jam 
degtinės, bet jisai nepalytė
jo butelio. Kuomet saulė 
patekėjo, indionas dar vie
ną syk ėjo prie jos ir pri
kėlė; išmaukęs dar stiklą iš
ėjo sau.

Poni Wicks pasidžiaugė 
įsileidusi indioną, nes gavo 
pasilsėti. Po pasilsiui ga
lėjo dirbti viską gerai ir 
vaiką aprūpinti, negu pir
miau.

Tai ne pasaka,, bet tikras 
atsitikimas.

Ona Balsevičiūtė.

Už kyšius. Miesto Ode
sos architektas Šmidt, ap
skustas už ėmimą kyšių nuo 
namų savininkų, teismo pa
smerktas i areštantų rotas 
ir 500 rub. pabaudos.

$14.000 už paveikslą. 
Londone vienam amerikė- 
tnl-i parduota Benijamino 
Franklino paveikslas už 
$14.000, kurį piešęs artistas 
Chamberlain.

Laikraščiai neišeis. Lon
dono dieninių laikraščių lei
dėjai nusprendę Kalėdų 
dieną neišleisti savo dien
raščių. Tai atsisakę daryti 
tik “Times” ir “Daily Te
legraph”.

Francijos departamente 
Sajony tomis dienomis nusi
leidęs vokiškas lėktuvas. 
Francijos vyriausybe lakū
ną tuojaus areštavo. Regis, 
Vokietija iš laiko mėgina 
apžiūrėti Francijos karo po
zicijas.

Prieš Serbiją. Austrija 
su Rumunija padarius ka
rinį sutartį, taip kad jei 
gimtų karas Austrijos su 
Serbija, Rumunija pirmiau
siai pultusi ant Serbijos. 
Toji žinia serbus labai nu
stebino.

Rinkimai. Chinuose pra
sidėję astovų parlamentan 
rinkimai. Pažangioji par
tija, rašoma, visur imanti 
viršų. Mieste Amoy buvę 
gimę šeimyniniai sumiši
mai, kuriuos panaikino re- 
guliarė armija.

Milžiniška suma, 
šiol Vokietijoj karo 
planams ir orlaiviams 
rinkta aukų $1.750.000. Esa
ma vilties, kad vokiečiai 
patriotai dar daugiau aukų 
sumesią. Už tuos pinigus 
pataisytas karinis oro laivy
nas busiąs padovanotas kai
zeriui.

mjos premieru mikado pa
skyręs kunigaikštį Taro 
Katsura. Kunigaikštis tar
navęs ligšiol kariuomenėje. 
Militarinius mokslus baigęs 
Vokietijoje. Jis daug- pri
sidėjęs prie Japonijos ar
mijos reformų. Seniau jis 
buvęs karo ministeriu ir du
syk premieru.

Rezervistų pašaukimas. 
Visi Austrijos rezervistai, 
gyvenanti Konstantinopo- 
lyj, apturėję paliepimą tuo
jaus grįžti tėvynėn. Aus
trijos rezervistai taippat ir 
iš Londono šaukiami į pul
kus.

Pagarba mirusiam amba
sadoriui. Anglijos vyriau
sybė mirusiam Suvienytų 
Valstijų ambasadoriui Reid 
atidavus didelę ir nepapras
tą pagarbą. Gedulingose 
pamaldose dalyvavo visas 
Anglijos kabinetas ir kiti 
augštesni valdininkai. Kars
tą karo laivan “Natai”, ku
ris plaukiąs į Suvien. Vals
tijas, nulydėjus kariuome
nė.

Kokovcev grasia. Nese
nai Rusijos durnoje apie po
litinį stovį kalbėjo pats Ru
sijos premieras Kokovcev. 
Ilgiausiai jis kalbėjęs apie 
Rusijos santikius link Aus
trijos ir Balkanų. Apie 
Austriją jis išsireiškęs, kad 
pasiuntęs Vienon persergė
jimą, jog Rusija Balkanuo
se bus priversta savo reika
lus ginti, norints prisieitų 
su Austrija, ar su kuo kitu 
susiremti.

Revoliucionieriai veikia. 
Nesenai Meksiko revoliu
cionieriai užpuolė ant mies
to Hujequila ir išskerdė ten 
šimtą valdiškųjų kareivių, 
be to ne mažiau tekę kan
kynių ir patiems miesto gy
ventojams. Išžudyti karei
viai per 30 vai. karžygiš
kai gynė miestą nuo 600 re
voliucionierių, bet pagalios 
turėję pasiduoti. Dalimis 
miestas sudegintas. Kelio
mis valandomis vėliau revo
liucionierius iš ten išvijo iš 
kitur pribuvusieji valdiškie
ji kareiviai.
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ITER, MASS.
I 15 Millbury
IRS, PA.
» P. O. Box

St.

St.

22.

370 Humbold
120 Grand

st.
st.

jpN, PA.
» 1514 Boss A v.
į 1213 Philo St.
CITY, PA.

P. O. Box 453

AR NORITE GYVENTI 
SAVO LOCNAME NAME?

Jaigu norite, tai atsišau
kite prie mus, o mes suteik
sime rodą, kokiu budu su 
mažais pinigais galima in
gyti sau locną namą.

Delko mokate randą? Juk 
tie pinigai pražūva; nesu
grįš. Pirkite sau locną na
mą, o mokėdamas mėnesi
nius raudos pinigus turėsi
te savo locną namą. Mes 
turime daugelį namų ant 
pardavimo.

Jaigu nesmagu gyvent 
mieste, pirkite farmą. Mes 
turime ant pardavimo far- 
mų visose valstijose.

Nesibijokite, kad turite 
pėrmažai pinigų nupirkti 
namą arba farmą, mes pa- 
skolįsimo, nes mes skolina
me pinigus visiems ant pir
mo mortgage.

Jaigu nori apsaugoti nuo 
ugnies savo namą, forni- 
čius arba kitus kokius daik
tus, atsišauk prie mus, nes 
mes reprezentuojame ge
riausias apsaugojimo (In- 
curance) kompanijas.

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

Chicago, Ill.
U'IH, PA.

345 E. River St.

duiho, 
kiaušiai susirupinęsį^^j^P 
liau tankiai ir pati jam kla
bina galvą savais reikalais, 
o retkarčiais rugojimais ir 
barniais.

Dienos darbu nuvargin
tas darbininkas tuojaus po 
vakarienei eina gultų, visai 
nei negalvodamas, kas Tei
kiasi su jo vaikais, palikda
mas juos išimtinai motinos 
globoje.

Gi ne visos lietuvės mo
tinos rūpinasi savo vaikus 
i ša uklėt i tė v i nme ii i a is.

Juk neužtenka vaikui 
duoti gerti, valgyti ir 
liūs marškinius, reikia 
minti ir apie jo sielą ir 
dį. Gi vaiko sielos ir 
dies lavinimui, motinai
kalinga turėti daug supra
timo.

Idant lietuvė gerai išpil
dytų tolimesnes savo prie
dermes, kokias ant. jos už- 
kiauja čionaitinio gyvenimo 
sąlygos, privalo turėti dau
giau apšvietimo.

Taigi moterims reikia ap
švietimo, jei norime, kad 
musų busimoji karta nepas
kęstų svetimtaučių bangose.

T.

at- 
šir- 
šir- 
rei-

DEŠIMTS PRISAKYMŲ 
MOTERIMS.

moteriškei reikia
prisilaikyti. Že-

Kiekviena šeimininkė, ar 
jinai turėtu mažą gaspado- 
rystę ar stovėtu priešakyje 
didžios namu ūkės, turi bū
tinai prisilaikyti tam tikros 
tvarkos ir elgties pagal tam 
tikru taisyklių, kuriu kiek
vienai 
tvirtai
nuaus paduotų dešimts pri
sakymų. palengvįs kiekvie
nai šeimininkei Įvesti savo 
namuose priderančią tvar
dą:

]. Keikies visuomet laiku 
ir vis toje pačioje valando
je.

2. Atlik savo darbus pas
kirtose valandose ir išvaka- 
ro apmislyk. ką turi dirbti 
lytoj ir kokiam laike.

Dabok viską savo na
muose, labiausia gi, kad 
kiekvienas namų rakandas 
butų savo vietoje, taipogi 
rupinkies stropiai, kątį yi- 
supirmu tu pati lygiai kaip 
ir visi šeiminiškiai užlaikys

izyiiiėjiT^^IBHPBMF^
8. Neleisk savo vaikų pa

laidų lakstyti; neleisk jiems 
prie visko prieiti, viską čiu
pinėti, visur nosį kišti. Mo
kink juos tvarkos ir susi
valdymo labiausiai savo as
menišku pavyzdžiu. Iš ant
ros pusės, išrodinėk jiems 
betvarkės nemalonumus ir 
perstatyk jiems džiaugsmą 
iš geros tvarkos užlaikymo 
savo knygų karmone, ir iš 
savo laike išmoktų lekcijų, 
padirbtų uždavinių.

9. Rupinkies visupirma 
pagaminti visuomet paskir
tam laike pietus kaip ir ki
tas savo pareigas laiku at
likti, nes tatai priguli prie 
tvarkos taip pat, kaip 
šaukštas prie sriubos. Ne
pradėk nieko virti pirma 
nepagalvojus kokius pietus 
manai pagaminti. Rupin
kies valgius taisyti pagal sa
vo ineigų, bet taipogi steng- 
kies valgius paįvairinti, at
sižvelgdama į sveikatos rei
kalavimus ir namiškių ge
rovę.

10. Eik kiek bus galima 
laiku gulti, paskirtoje va
landoje, kad pasilsėjus su 
naujomis spėkomis stropiai 
stotum prie dienos darbo.

Aut galo reikia pridurti, 
kad tankiausiai nuo mote
riškės priguli naminės tvar
kos nustatymas. Apsukri 
ir tvarki šeimininke savo 
namelius paverčia savo”šei- 
miniškiems maloniausia bu
veine, todėl jie nebeieško 
sau pasilinksminimų smuk
lėse ir traktieriuose. Ne
švari, pikta ir apsileidusi 
šeimininkė dažniausiai esti 
priežastimi iširimo šeiminiš- 
ko gyvenimo.

da tik tos durįs, bet kazo
kas eidamas gulti dar ir sa
vo prieškambarį drūčiai už
sirakina. Gi už kazoko du
rių stovi driguba sargyba, 
kurią prižiūri kita toki, pa t 
sargyba.

Per pirmutinius savo gy
venimo metus sosto inpedi- 
nis visas dienas praleizda- 
vo mažame, augštais mūrais 
apsuptame darželyj. Jis 
čionai žaidė su savo kazoku 
ir vienos dvaro freilinos sū
numi, kol jam sukaktis G 
metams jis pavesta angliš
kiems governerams (moky-j 
tojams). Jis mokoma Lo
čiau akiveizdoj kazoko ir 
vienos dvaro freilinos. Su 
išlaukiniu pasauliu earūkas 
susidūrė pirmusyk Vokieti
joje, viešint carui Friedber- 
ge. Lig šiam laikui jis Ru
sijoj yra matęs tik rūmų 
sodnus arba nuo laivo 
“Standart” jūres; kelis Sy
kius be to su tėvu (caru) 
dalyvavęs kariuomenės pa
rodose.

Kadangi dar prisibijoma, 
idant jis kartais nebūtų nu- 
nuodintas, kazokas privaląs 
ragauti carukui duodamus 
valgius. Ir taip kasdiena, 
ir bepertrukio kazokui pri
sieina vargti ir būti pasi
rengus prarasti savo_gyvąs- 
tį, kadangi išnetyčių kur- 
nors kas caruką gali nudė
ti arba pagriebti. Bet "ka
zokas yra ištikimas caro 
šeimynos tarnas, jis .nesi
duos papirkti ir nesile

apgauti.
sa

ve

TAISYKLĖS JAUNUO
MENEI.

Nekuomet nesisėsk ant ko 
nors šalto, nei atsiremk pe
čiais į ką tokį šaltą.

Nekuomet neišsirengk jo
kiem kelionėn kol nepasival- 
gysi.

Nekuomet neišeik ant šal
čio išgėrus ko noririts karš
to..; '
< Pečius, ypač tarpe men
čiu laikyk šiltais; taippatir

Išmintingas.
Vienas valstietis atneša 

kūdikį krikštyti.
Kunigas klausia:
— Ko reikalauji nuo Die

vo Bažnyčios? „
Valstietis:
— Juk jegamastis geriau 

žinai, tai kam dar klausti.

Skirtumas.
— Išaiškink man, mano 

mielasis, koks yra skirtu
mas tarp žaibo ir elektros 
šviesos?

Pirmutinis galima gau
ti veltui, o už antros naudo
jimą reikia mokėti.

BO1S, PA. 
f 401 So.
įUEY, CONN, 
as,

Av.

St.

CHOPIM Tel. YARDS 4154 
KLAUSK 

CHOPIN
785 Bank

11 WORCESTER, MASS.
J. Vieraitis, 107’ S. Harding
If, Poltanaviče, 15 Millbury

ROCHESTER, N. Y.
A. Kasparas, 19 Stoke
Jos. Kiekis, 781 Cliford

ROCKFORD, ILL.
Miklas, 1408 So. Main

KENOSHA, WI3.
Petrav.ckr.s 0 415 Middle

NEW HAVEN, CONxT.
Makarevicze, 255 Wallace

YOUNGSTOWN, OHIO.
. Saoaliauckas,. 28 Murduck

VviLn.BB-BAKK±:, PA.
L 141 Park Ave.

SeSkeviče, 501 New Grant St.
Adominas; ’ ' ‘ 34 Logan St.

Kučinskas, • ?38 Slocum Av.
. PITTUS^UByGTl’A.

‘ ‘ i ' J ”' 46 So — 22 St.
F. PetraitiŠ, -''T121 Moultrie St.

BRIGHTON; MASS. '
S. . Siėianski, ■! • 98 Market St.

LOS ^ANGELES, CAB.
’. V. Maukus 219 Germain Bldg.

St..

Chas.

M. i..

Kaz.

J.

Kaz. Kučinskas, 
A. ' •’
W.
J.

J. A. Ignotas, 
k-

J.

Jos.

Nau.įokaįtis, 45 Planet 
Commercial Rd. East, 
LONDON ENGLAND.

NEWARK, N. J.
Braknis, 123 Jersey

Keliaujantieji Agentai 
M. K. Vilkevičia, 

bį Jos Kulis,

St. 
st.

st.
Av.

St.

St.

St.

St.

St-

MELROSE PARK, ILL.
J, Zimančiue, Box
RETAAnj ajn XIS AU±iN T »_S NAUJO
JE ANGLIJOJE IB APIELINKĖJE, 

SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikaliauckas, 243 W. 4tl St.

432.

KUR GALIMA GAUTI 
AT AUKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.
LAWEENCb, mass.

A. F. Svirta, 31 Union St.
Ą. Bamanoski, 99% Oak_ St.

LOWELL, MASS.
T y Stakeliunaa, 69 Charlea

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevicze, 255 Wallace
J, J, Vaitkevičius, 48 Walnut

BROCKTON, MASS.
B. P. Miszkin-s Co., 25 Arthu

J. Masteika 135 Ames
BROOKLYN, N.. Y.

A. Plachocky, 87 Grand
Juozapas Ambraziejus, 120 Grand

st.

st.
st.

St
St.

st
bt.

AMSTERDAM, N. Y.
J. Kavaliums, '204% Main 

OHTCAGOJB, ILL.
.7. J. Tananeviče 670 W. 18 _
Pj Ki. Kaitis, 5( 163? df. Ashland Av

SO. BOSTON,-MASS.
IT, Gen Arolia, 224 Arheraa St.

st.

kas mėnesį nuo

PASISKUBINKITE UŽSISAKYTI 
“perkūną ”.

Juokų, džiaugsmo, nuliudimo ir su
siraminimo laikraštis.,

“ PERKŪNAI*
sausio mėu. 191

Kaina metams tik $1.00.
Prenumeratą it rankraščius meldžia

me siųsti tokiuęj adresu: 
"PERKŪNAS”,

P. O. BOX 290, WATERBURY, CONN.

REIKALAUJAM AGENTU.
Kas nori užsidirbti po keletą dole

rių vakarais be jokių- iškaščių, tas tu
ri prisiųsti 10c. krasos. ženklelį, tai 
apturės musų kataliogą su S00 pa
veikslėlių, paveiksliukas jubilerijos su 
informacijom., v.-; - ■
THE SIRUPAS PHOTO JEWELRY Co.

123 FERRY ST., NEWARK, k L
^50-52) ; - r :

CIGARU 
nes padirbti isz 
gerausio tabako 

Jos. Bartkowiak, Iszdirbejas.
4934 So. Paulina St., CHICAGO, ILL

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 padė- 

aurašo:. ■
Jonas Kučinskas,

238 Slocum Ave., 
Kingston, Pa.

to

Labai gražus keturiose spalvose 
, Jubilejinis paveikslas

KOVA TIES

2ALGIRIAIS

LOXOL

GERIAUSIA IR DIDŽIAUSIA CZEVERYKU

PAN-EXPELLE
Regus. Pat. Off.

2l5Pearl St r.

NEWYORK

te, nes as visada laikau visokius naujau
Ateikite, o as pri

Alano kai-no tavoras kogeriausias.

Pabandykit m ano

M. KARA
1919 South Halsted Street

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

rasite mano krautuvėj ta vorą kurio j ieško

sios mados čeverykus.
taikysiu porą, ir užtikrinsiu jog ma-

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

DR. RICHTER'S
Pain Expeller

49% ALCOHOL
F.AlRlCHTER&Co,

Cr. Richter's galingos externa 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje

Išnaikina skaudėjimą nuo Reu
matizmo, Kraujo Sukrekejimo, 
Sttenų Degimą, Strendieglis ir 
Neuralgijos.

Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 
mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą. 
Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudėji
mą kaklo. Trukdo nuo krajo sukepimą 
ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvos 
skaudėjimą it dautų gėlimą. Gepamirš- 
kite gauti teisingas gyduoles ubpečėtita 
su pečėtim pūkeliuose.

25c ir 50c. už butelį.

F. Al). Richter & Co.
American House

74-80 Washington St. New^Yerk

PIRK SMI MUZIK1LISZKUS INSTRUMENTUS PAS

GeargiSVitakMusic-Co.
1540 W. 47th Sf. ir 4663 Gress A.

Filiįa 769 Milwaukee Ave.
Mes turime jreriausi nasirinkinna AR
MONIKŲ, KONCERTINŲ. SKRIPKU, 
P1JANU, KALBAMU MASZJNU ir v s- 
1«>. kas.tik į muzikos skyr ų eina.

Parduodame ant lengvų išmokesčiu. 
Kataliogą RYK 11 siunčiame.

Apsaugcjam nuo Ugnies

Didumo 14x24 coliai.
j Šitas paveikslas — tai re- 5 tenybe, tai jubilejinis 500 

metų sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su S kryžiuočiais. Paveikslas tep- S liotas garsaus teplioriaus J. 

E Mateiko. Jis perstato D. L. 
¥ K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
įp Jagailos kovą su kryžiuočiais 
!1410 metais, kuomet kryžiuo

čių galybe galutinai sumalta 
ir jų garbe sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir spau
da “Kataliko”.E Tokio paveikslo niekur nega

lę Įima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilejinis paveiks- 

£ las papuoštų kiekvieno lietu
ms vio na'mus, o ypatingai, kuo- y met šiemet apvaikščiojama E 500 metų sukaktuvių jubi- 
£ isjus.
į Parsiduoda laba! pigiai. PerKant “Ka- 
įk taliko’1 rodakcIloĮa, ant vižtoi, pa- 

valkalaa lekuoja tik 25c. 8u prislua- 
tlmu tn jtltus miastna, 30c. Hgtn- 
tama, Imant daug, nuloidžlama 80 
nuošimtis.

Užsakymus su p’nigais siųskite 
“Kataliko” išleistojo vardu:

J. M. TANANEVICZE
3244 S. Margin St., CHICAGO, ILL

<!
Si
n

Yra grynai daržo
vini! sutaisymas, 
kuris yra absoliu
tiškai geriausias 
nuo visą ligą, pa
einančių nuo ne
sveikam padėjime 
esančių INKSTU 
IR KEPENŲ,

Ant pardavlm® 
Vlaog* Uwtavtu Knrczemova 

1 —

LASH’S
Bitters

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

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

GOLD FILLED laikrodcliai paauksuoti, gvarantuoti 
ant 20 metų, 7 akmenų, Elgin viduriai, par- aii "5 E 
•i J uos už.....................   $11. JO
GOLD FILLED laikrodėliai gvarantuoti &|j| O C 
ant 20 metų, 15 akmenų, Elgin viduriai.........
GOLD FILLED gvarautuoii ant 20 metų O1C IE
17 metų Elgin viduriai..................................... $luilu

Prisiųsk savo adresu ir už 4c marke, gausi mano, 
naujj iliustruotą kataliogą UŽ DYKiy

3248 S. Morgan St CHICAGO. ILL

VARICOCELĘ, HYDROCELĘ (Be peilio ir skausmo)
Aš norm išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 

Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar yp^ingų vyrų ligų.
Tas laisvas pas'alinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų, 

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

Ateik j mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. 
Tamsta gausi genaus; patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo speci* 
jalisto vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.
Tikrai išgydau Skilvio, Plaučiu, Kepenų ir Inkstų nesveikumus

(Nsmokak u* naišeydymą—Naitgydo, namokak)

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

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligon Kepenų ir Inketų. 
Nerviška negale. Silpnu
mas, Pražudyta pajioea, 
Nuovargį, Kraujo utnuodiji- 
rną. Slapumo bėgimą.

Plaučiai

Užnuodi j im ą
ir visos odos litfos, 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 lijįos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos
Ištyrimas DOVANAI.Kalbu Lietuviškai.

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. ZINS;i 83^SCHICAG0
Varandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedslioms, 8 ryto iki 4 po pietų.
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KATALIKAS

1 Iš Lietuviškų Dirvų.

Pittston, Pa.
Čia mamose darbininkai 

dirba kasdiena. Darbu vra 
visokių, gerų ir prastų. 
Turinti geresnius darbus, 
geriau ir uždirba. Bet ne 
visi turi gerus darbus. At- 
siranda ir tokių, kurie dar
bus perka už pinigus arba 
už alų. Nekurie maineriai 
su “bosais” girtauja saliu- 
nuose, o kiti dar “bosus” 
pasikviečia į stubas paro
dyt savas mylimas pačiules. 
“Bosams” to tik ir reikia, 
paskui ir nekviesti lankosi 
pas... moterėles.

Vietinėj lietuvių parapi
joj tvarka in vykus. Net 
smagu girdėti kaip viskas 
dailiai atrodo. Bet butų 
dar dailiau, idant kelios 
musų moteriukės nusimal- 
šintų, kurios ligšiol negau
na sau niekur vietos. Juk 
moterims labai negražu 
kišties į parapijos reikalus. 
Moterių reikalai namie, bet 
Be kur kitur.

Bažnytinėj salėj ketina
ma kas vakaras rodyti kru
tančius paveikslus.

Pittstonietis.

x Vietiniai cicilikai. gruo
džio 10 d. turėjo parengę te
atrą, žinoma, ir šokius. Ma- 
;yt, jie labai “apsišvietę”, 
jei tokiomis dienomis sten
giasi pažeminti katalikų 
jausmus. Bet ir nestebėti
na! Juk jie patįs moko, 
<ad jie paeiną iš beždžionių, 
o pastarosioms viskas gali
ma veikti, sakysime, kadir 
šlykščiausius darbus. Mu
sų cicilikai savo tokiais pa
sielgimais, mat, nori įsiprik- 
linti katalikams, be to paro
dyt, kad jie netikį į Dievą ir 
ant savęs neturi jokios val
džios. S. S.

Baltimore, Md.
Pas mus iki lapkričio 2Z 

d. oras buvo labai gražus, 
šiltas, tik 24 dieną smagiai 
palijo ir atvėso, gi 28 d. pa
sirodė pirmutinis sniegas.

Rubsiuvių darbai žinomi 
laiku slenka neprasčiausiai, 
dirba visose “verauzėse” ir 
šapose; bedarbių negirdėt 
ir nematyt vaikščiojant. 
Rubsiusiai dabar dirba 
trumpesnį laiką. Pirmiau 
dirbdavo po 60 vai. savaitė
je, o nuo lapkričio 12 d. pra
dėjo dirbti po 54 vai. savai
tėje. Gi užmokestis paliko 
ta pati. Darbo valandas 
sumažino miesto valdyba ir 
darbdaviams uždraudė il
giau darbininkus laikyti 
darbe.

Lapkričio 10 d. policija 
suareštavo 2 lietuviu saliu- 
ninku už svaiginančių gėri
mų pardavinėjimą nedėlios 
dieną. Su anais policijos 
nuovadon nugabeno ir 9 vy
rus, kurie pas juos gėrė. 
Yisi išsiteisino, kad gėrę ne 
saliune, bet privatiniuose 
namuose, ant saliunų. Mat, 
čionai nedėliomis uždraus
ta gėrimus pardavinėti ne
tik saliunuose, bet ir baliuo
se ir kitokiuose viešuose su
sirinkimuose.

Pasakėlė.

Juarez, Mexico.
Šis Meksiko miestelis yra 

sujungtas tiltu su Suvieny
tų Valstijų pusės miesteliu 
El Paso, Texas. Perėjimas 
tiltu į Meksiko pusę žmo
gui civiliniuose drabužiuose 
atsieina 5c. muito. Juare-i 
ze kuone kas antras mėnuo 
taisoma su buliais kova 
(bull fight). Šis perstaty
mas yra meksikonų tauti
nis žaislas. Tam tikrai iš
silavinę žmonės, vadinami 
matadorais, su ragotinėmis 
laukinį bulių arenoje vaiko 
ir pagaliau nužudo. Teko 
ir man viename tokiame 
perstatyme būti. Tai pui
kus senovės sportas, geres
nis už amerikonų kumščia- 
vimosi, kur kits kitam dau
žo nosis (Visai netiesa, kad 
geresnis. Su buliais kova 
— tai barbariškoji liekana, 
tasai žaislas visų civilizuo
tų žmonių pasmerkiamas, 
nes kasgi matė, taip krau- 
geringap- rn^alfesF ’gy vu] ius 
erzinti ir kankinti. Kas ki
ta kumščiuotis, tai darbas 
protingų esybių ir nėra toks 
jau šlykštus, nes jie iš savo 
noro, nepriverstinai tai da
ro. Red.).

Lapkričio 30 d. čionai ne
tikėtai pribuvo 600 Maderos 
kareivių, 400 raitelių ir dvi 
batarejos artilerijos. Sy
kiu atgabenta ir viena mil
žiniška kanuolė, kuriaja 
saugos miestų nuo sukilė
lių užpuolimo per 8 mylias 
aplinkui. Kareiviai prisiųs
ta sudrutinimui vietino gar
nizono.

V. Zagorskas, raitei.

Hartford, Conn.
Su darbais čionai nege- 

riąusia, kadangi didžiuma 
fabrikų paleidžia iš darbo 
daug darbininkų.

Čia gyvuoja keliatės lie
tuvių verteivių, žinoma, 
daugiausiai saliuninkų, nes 
jų yra net 5, ir visiems ge
rai sekasi, kadangi lietuviai 
juos lanko. Be to yra apie 
3 valgomų daiktų krautuvi
ninkų, kuriems pragyventi 
yra sunku, kadangi tokių 
verteivių lietuviai ne labai 
nori palaikyti — verčiau žy
dus remti, negu tokius krau
tuvininkus. , Kas kita kar- 
čemninkai. Pas šituos ga
lima pasigerti, nustoti pro
to ir susipešus išnaujo ger
ti ir taip be galo.

Gyvuoja moterių ir mer
ginų šv. Rožančiaus draugi
ja. Moterįs turi išsirinku
sios savo, o merginos savo 
vyriausybę, ty. draugija pa
sidalinus į du skyrių. Kaip 
vienos, taip ir kitos laiko su
sirinkimus koplyčioj, kurioj 
lietuviams laikoma pamal
dos. Susirinkusios mergi
nos pasibara ir vėl susitai
ko, bet pas moteris to nė
ra. Jų kiekviena norėtų pa
likti viršininke. Kol kuni
gas susirinkime sėdi, viskas 
seka ramiai, bet jam išėjus, 
prasideda nepaprastasklege- 
sis, trukšmas. Negražu mo
terėlėms panašiai elgties.

Dėdės Sūnūs.

Johnston, Ill.
kasyklose pradėjo

atekliautų, turėtų gftižų (!) 
pagyvenimą.

J. tKalv#itis.
y -. *’• Į* h.; 9
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J. Karasevič, Rumford.— 
Žinios iš Lietuvos nedėsime 
laikraštin, viena; užims 
daug laiko perrašyti, o ant
ra, žinia nėra svarbi. Pra
neškite iš savo kolionijos 
apie lietuvių stovį.

Čia 
dirbti geriau ir nekurie dar
bininkai gerai uždirba. Bet 
gerus pinigus paėmę, moka 
juos ir praleisti aludėse. Čia 
bet daugiausiai girtauja so
cialistai, kurie pasigėrę kei
kia visus ir viską. Gi šiaip, 
persistąto labai lankytais, ir 
išmintingais.

Jurgio Suims.

St. B., Lewiston. — “At
sakymą” prisiųskite, in- 
dėsime.

M. A. Šarka. — Apie S. 
L. A. kuopų susirinkimų 
trumpai paminime vietinė
se žiniose.

V. Butkus. — Prisiųsta 
“dainelė” laikraštin netin
ka. ■

Ten Buvęs, Aurora. — 
Apie lietuviu trukšmingus 
pasilinksminimus laikraštin 
nedėsime.

Iš ARABIJOS SLAP
TYBIŲ.

Lapkričio 17 d. vieno lie
tuvio pati, užsidirbus apie 
60 dol. ant farmų ir sugrį
žus, savo burdingieriams iš
kėlė didelį balių. Alučio ir 
degtinės butą net peivirš. 
Vienas burdingierius taip 
daug nusilasė, kad ant ry
tojaus persikėlė net kitan 
svietan, vadinasi, degtinė 
sudegino vidurius. Tasai 
vyras paėjo iš Kauno gu- 
bernės ir turėjo 35 metus.

Lapkričio 20 dieną kun. J. 
Lietuvninkas surišo mote
rystės ryšiu jauną lietuviš
ką porelę, vaikiną 20 metų, 
o merginą 18 m. Piršliu bu
vo poliemonas, kuriam mer
gina laiku buvo inteikusi 
savo jaunikio fotografiją il
su anos pagelba tasai tuo- 
jaus suimtas ir priverstas 
užsidėti ' visam gyvenimui 
ant pečių kryžių. Dieve 
padėk dabar jiems laimin
gai ir meilingai sugyventi. .

T. B.

Toronto, Ont., Canada.
Vietinė šv. Juozapo drau

gija parsikvietė kun. Kasa- 
kaitį iš Rochester, N. Y., 
kursai ir atvyko į Toronto 
gruodžio 5 d. aprūpinti vie
tinius lietuvius dvasiškais 
reikalais. Tam tikslui dr- 
ja nusamdė lenkii salę ir 
paskelbė, jogei rengiamos 
viešosios prakalbos, o lietu
viai tan susirinkiman buvo 
pakviesti atvirutėmis. Lai
kui atėjus tik vienas kuni
gas kalbėjo. Jis išpeikė vi
sus tuos, kurie skaito lais
vesnių pažiūrų laikraščius, 
vicntik pagyrė “Draugų” ir 
ragino jį skaityti, taipgi 
rinko aukas šv. Kazimiero 
sesenj vienuolynui Chicago- 
je. Publikos buvo nedaug, 
daugiausiai moterių,. tatai 
maža dalis atliko ir dvasiš
kus reikalus. Pačios šv. 
Juozapo dr-jos stovis — 
silpnas, nes nieko gero ne
veikiama, tik’, rodos, ko tai 
laukiama.
1 Čionai policijai patraukė 
tiesoh vienų, lietuvį, kuris 
biik slapta, be leidimo, par
davinėjęs ’<švaiginiiiičiuszgč- 
ralus. Įskundė jt lietuvis.

Liūdnas.

Aurora, UI.
Pas mumis dirbama gerai, 

bedarbių nematyti. Užmo
kestis dienoje $1.75 ligi 
$4.00. Ir dirbtuvių yra vi
sokių, kaip tai geležinių, 
medžio išdirbinių ir audiny^ 
čių, kur dirba ir merginos.

Lietuvių gyvena apie 90 
šeimynų, gi pavienių daug 
daugiaus. Iš draugijų yra: 
šv. Jono Krikšt., prie kurios 
priguli lenkai, gudai ir lie
tuviai (? Red.), paskui so- 
cialistij kuopa, toliau Lais
vės Mylėtojų dr-ja, šv. Ka
zimiero dr-ja ir pagaliau T. 
M. D. kuopa. Lietuviai ne 
labai tarp savęs sutinka, 
tankiai vieni kitus visokiais 
vardais pravardžiuoja. Dau
gumas lietuvių nepriklauso 
nei prie kokios draugijos, 
nei organizacijos.

Lapkričio 24 d. šv. Kazi
miero draugija turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą, ku
riame pirmininkas Juoza
pas Račiūnas įnešė sekan
tiems metams pasirinkti oi> 
ganą. Didžiuma balsų -iš
rinkta “Katalikas”, kaipo 
didžiausias Amerikoje lietu
viškas savaitraštis. Ši drau
gija sutverta 1911 m. gegu
žio mėnesyj. Z. Z.’

Arabijos pusiaūsalio vi
durys, apgyventas nuožmio
mis arabų giminėmis, pri
guli prie mažiausiai ištirtų 
ir žinomų žemės kamuolio 
plotų. Pastaraisiais laikais 
mėgino tuos plotūs-tyrynus 
ištirti jaunas Danijos geo
grafas, p. Barcelay Raun- 
kiaer. Jis ten išbuvo du 
mėnesiu — ir nebūta dienos 
toj kelionėj, kad jam nebū
tų grasęs koks pavojus, tie
siog mirtis. Jaunas tyrinė
tojas trumpai apsakė tos sa
vo kelionės prietikius. Da
nijos dienraščio“Politi- 
kien” sandarbininkui. Štai 
nekurios tos kelionės smulk
menos :

P. Raunkiaer pasileido 
keliauti iš Barosa į Kovei- 
tą; į tos vietovės šeiką tu
rėjęs su savimi laišką. Ko- 
veito šeikas apsiėmęs jam 
duoti perstatančius laiškus į 
vidurinės Arabijos valdovą, 
bet liepė tų laiškų laukti iš
tisą mėnesį. Tuo . laiku 
stengtasi iššnipinėti, ar ke
liauninkas neturįs kokių po
litinių tikslų; nelaimingas 
danietis priverstas buvo lai- 
kyties kantrybės ir nuduoti, 
kad neturįs jokio rūpesčio, 
per dienas gerdamas kavą ir 
rūkydamas pypkį. Paga-

liau gavo poperaš ir su pir
klių karavanu iškeliavo į 
Buraidą, žymiausių pirkly- 
bos miestų Arabijos gilu
moj. Kelionė tyrynais bu
vus labai pavojinga, nes kas 
valanda tikėtasi žmogžu
džių beduinų užpuolimo.

Buraide danietis pataikė 
ant vienakio, paiko, bet iš- 
didžio emiro, kuris, paėmęs 
poperas, užuot ateivį kaipo 
svetį priimti, liepė jį suim
ti ir uždaryti tamsiau ur
vam Tenai keliauninkas 
išvargęs kelias dienas, mai
tindamasis vandeniu ir dak
tiliais; pagaliau buvęs iš
leistas, kuomet emirui pa
siūlęs dovanoms revolverį 
ir žiūronų. Pagaliau tasai 
pats emiras vienok jam ap
saugojo gyvastį, užbėgo ka
dangi jo nužudymui, ką 
ant giauro buvo pienavę ke
li maldingi muzulmanai.

Iš Buraido Raunkiaei’ pa
sileido į miestų Ghat. Te
nai nuo mirties išsisaugojo 
tik ačiū savo blaivam pro
tui, nes kuomet pamatė ties 
miesto vartais įnirtusį prieš 
jį arabų būrį, ėmė mosuoti 
laišku, rašytu į emirą ir 
pats pradėjo barti susirin
kusius arabus, kad jie jo 
nesutinkanti kaip reikių iš
kilmingai, ty. su kepta 
aviena ir ryžiais, bet sto
vinti visi it paskutiniai 
žiopliai.

Tolesnę kelionę drųsus 
danietis atlikęs drauge su 
žemčiugij pirkliais, kuriuos 
palaiko už aršiausius nedo
rėlius, kokius tik galima įsi
vaizdinti. Gi pagaliau ke
lionės pabaigoje, kuomet 
norėjo aplankyti Anglijos 
rezidentų ant Bahrein salų, 
rezidento tarnai jį numetę 
trepais; jie manę, kad tai 
esųs koks nešvarus arabas 
elgeta, ypač dar apžėlęs 
barzda. Tik paskui tasai 
nesusipratimas išsiaiškinęs.

Svarbiausiuoju drųsaus 
daniečio kelionės vaisiumi 
yra geras žemlapis tų visi; 
vietų, pei* kurias jam prisi
ėjo keliauti. Fotografijų 
mažai parsigabenęs, kadan
gi jam visur grasinta mirti
mi už tokius “burtus”. Jo 
kelionės platus ir smulkme
niškas aprašymas pasirody
siąs atskiroj knygoj.

Velyčiau...
— Na, greičiau ten, vaiki

ne — sako mokytojas — ka
da pasirengsi atsakyti, šian
die, ar rytoj?

— Velyčiau rytoj, ponas 
mokytojau.

Szitas yra vienatinis 5c valy
tojas lygus kitų parduodamų 
kaip už - dvigubą kainą

Kitchen Klenzer 
style sinkoje ir plyšiuose, jis išnaikys tarakanus ir kitus vabalus- 
Neužmiršk kad KITCHEN KLENZER užezedys jumis 5 centus.

yra vienatinis Antiseptiškas valytojas. Išbar-

naujiems metams Dovanos!

ir

Gary, W. Va.
Čia dirbama gerai; uždar

biai neblogi ir darbas vi
suomet galima gauti. ' Tik 
čionai nesmagus gyvenimas, 
kadangi iš lietuvių nėra nei 
vienos šeimynos, gi pavie
nių gal kokie 5. Baugiau
siai gyvena madiarąi .Įrištų^ 
gėriai. Mainų yra 12 nu
merių, iš kurių tik viename 
numeryj nedirba. Kitokių 
darbų nėra. Jei koka vedęs 
lietuvis darbininkas į čionai

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 užmiršai saVo vargus, bet kad iš to turėti ir 
dvasišką naudą._ Lengvas atsakymas: reikia skai
tyti užimančią, gerą knygą. Bet kokią? — pa
klausi. Todėl mes jums patarsime. Skaitykite

BEN-HUR
F vHistorišką aprašymą iš Jėzaus Kristaus laikų, o 

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

Knyga gaunama “Kataliko” išleistuvėje.

Kas prisius $3.00 bus pakvituotas ant čielų metų 
už “Kataliką” ir gaus labai naudingą knygą: Sveika
ta arba Tiesus ir Trumpas kelias į Sveikatą. Pamati
nės žinios iš Anatomijos, Fiziologijos ir Hygienos. 
Rankvedis pradinėms mokykloms ir plačiajai liaudžiai 
žinynas. Sutaisė Dr. A. L. Graičunas.

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

Sveikata — veikalas didis, turi 339 puslapius, su 
keliais šimtais aiškių paveikslų apie žmogaus kūno su
dėjimą ii’ kitokių.

Štai kas Sveikatoje dailiai ir visiems prieinama kal
ba aprašyta:

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

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

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

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

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

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

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

Yra tai praktiškiausias Rankvedis del išmokymo 
gerai skaityti ir rašyti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lie
tuviški žodžiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje ei
lėje teisingas ištarimas. Toliaus seka Žodynėlis Lietu
viškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. Čionai s su
rinkta svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieni
nėje kalboje. Pagalios talpinasi trumpos pasakaitės ir 
Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo angliš
koje kalboje. O prie galo knygos telpa pamokymas 
tiems, kuire nori palikti Jungtinių Amerikos Valstybių 
Piliečiais. Kiekvienas lietuvis atvykęs į šitą šalį nors 
šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis šito 
krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taigi šitas 
suplementas prie knygos yra labai naudingas delei kiek
vieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti Jungtinių Ameri
kos Valstybių Piliečių. Pusi. 240.

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

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

JONAS M. TANANEVIČIA,

3249-53 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLIWSZ
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GRUODIS, 1912 m.
26 K. Stepono pirm. k.
87 P. Jono Evang.
28 S. Nekalti? Bernelių.
29 N. 1 sav. po Kai. Tamošiaus v. k.
30 P. Dovido karai
31 U. Silvestro pop.

SAUSIS, 1913 M.
1 S. NAUJI METAI.

ĮMkcijosPaiiinijiniai.
Sveiki, laukiant Naujųjų 

Metų!
Senieji metai skrenda 

nuo musų ir neužilgo nu
skęs amžinai praeityje, tar
si, jų nei bute.'nebūtų buvę, 
palikdami mus vienus suk- 
ties gyvenimo sūkuryje. 
Greitai rieda tasai musų gy
venimas, metai po metais 
bėgte bėga ir nei matyte ne- 
pamatome, kai esame atsi
dūrę prie amžinasties durių.

Gyventi mums vieną kar
tą teduota. Pagadinto gy
venimo atitaisyti nebegali
ma. Todėl kad nenuriedė
tumėme amžinon prapultin, 
reikia nors metams baigian- 
ties atsiminti ir atsidėjus 
pagalvoti, delko gyvename, 
reikia nepalikti gyvenimo, 
bet jį valdyti, žiūrėti, kad 
jisai neiškryptų iš tiesos 
kelio, Dievo apreiškimo ir 
sveiko proto mums rodomo, 
kad nepasisuktų į šunke
lius, į kuriuos traukia mus 
musų pačių blogi geiduliai 
ir kitos pagundos.

Ypatingai musų amžiu
je daug tų pagundų sutin
kame savo kelionėje, kurios 
mumyse tankiai sužadina 
abejojimus apie amžinastį 
ir tuo budu atitraukia mus 
nuo svarbiausio musų gyve
nimo tikslo, kuriam esame 
sutverti.

Visi praėjusieji metai ir 
amžinai šaukte šaukia mus 
kad pirmoji žmogaus prie
dermė pažinti savo Sutvė
rėją, Jį mylėti ir Jam tar
nauti; pažinti ir mylėti savo 
tėvynę ir jai ištikimai tar
nauti; pagaliau pažinti patį 
save. Verta apie tas prie
dermes blaiviau baigianties 
metams pagalvoti ir sulau
kus Naujųjų Metų prižadėti 
pildyti visas tas prieder
mes, nes anų pildymas tik
rai padarys mus laimingais 
šiapus ir anapus grabo.

Tatai “Kataliko” skaity
tojams ir visiems lietuviams 
veli j ama kuolą imingiausia i 
sutikti ir pradėti Naujuo
sius Metus.

Sveiki, broliai, laukiant ir 
pradedant Naujuosius Me
tus!

*
Siuntinių krasa.

Suvienytų Valstijų kra
tos ministerija su sausio 1 
d. 1913 metų inveda naujus 
krasos įstatymus: siuntinių 
(pakelių) siuntinėjimą, 
kuomi ligšiol čionai užsiim
davo tik ekspresinės kom
panijos. Tas labai svarbus 
daiktas ii- piliečiams didžiai 
parankus, nes visokie daik
tai siuntinėjant krasa pi
giau atsieis negu ekspresais 
ir greičiau bus pristatomi į 
paskirtas vietas.

Verta su nekurtais tų 
naujų krasos įstatymų įsa
kymais ir formomis susipa
žinti.

Europoje nekurtos vals
tybės jau senai krasa siun
tinėja įvairios njšies siunti
mus nesveriančius daugiau 

■ fckJ'V- kuriuos net ame-

rikoninė krasa sulyg tarp
tautinių krasos įstatymų 
priversta atsiųstus Ameri
kon siuntinius pristatyti į 
paskirtas jiems vietas. Dė
lei to Suvienytų Valstijų 
kongrese kelis sykius buvo 
gimus mintis, ar tokio euro
pinio siuntinių sistemo ne
būtų galima pritaikinti ir 
Suvienytose Valstijose.

Šiais metais kongresai! 
įnešta tame reikale teisiš
kas projektas, visapusiškai 
jis apsvarstyta ir pagaliau 
in vykinta.

Kadangi Suvienytų Vals
tijų šalis yra plati, tatai 
siuntinėjimui ji padalinta į 
tam tikras juostas, arba zo
nes, kaip anos pavadinta 
įstatymuose (Žodis “zone” 
yra graikiškas ir jis tiek 
reiškia, kiek žemės juosta, 
atidalinta tūlomis linijomis 
— trumpesne arba vidurine 
linija. Tos linijos daromos 
cirkeliu, taigi jos yra ap- 
skričios. Nuo duotos vie
tos nutiesiama cirkeliu ap
skriti linija. Viskas, kas 
viduj tos linijos randasi, 
priklauso vienam apskait- 
liavimui).

Ir taip, sulyg tų krasos 
įstatymų pirmutinė juosta 
arba pirmutinis, zone pada
ro aplinkui duotą vietovę 
plotį nuo 1‘ligi 50 mylių.

Siuntiniai to zone apiru- 
byj siunčiami vienas svaras 
už 5 centus. Už sekančius 
svarus primokama po 3 cen
tus už kiekvieną svarą, net 
lig 35 centų už 11 svarų, ty. 
už 1 svarą 5c., o už likusius 
10 svarų 30c., viso 35 cen
tus. Vadinasi, kas siunčia 
tame zone siuntinį, sverian
tį 5 svarus, privalo už pir
mą svarą užmokėti 5c., o už 
sekančius 4 svarus po 3c., 
tatai siuntimas tų 5 svarų 
atsieis 17 centų.

Antrasai zone skaitoma 
nuo 50 ligi 150 mylių aplin
kui. Čionai už pirmutinį 
siuntinio svarą mokama 6c., 
o už sekančius po 4 centus.

Trečiasis zone skaitoma 
nuo 150 ligi 300 mylių. Už 
siuntinio pirmutinį svarą 
mokama 7c., o už sekančius 
po 5c.

Ketvirtasai zone skaitosi 
nuo 300 ligi 600 mylių. Už 
pirmutinį svarą mokama 
8c., o už sekančius 6c.

Penktasai zone — nuo 
600 liki 1.000 mylių. Už 
pirmutinį siuntinio svarą 
mokama 9c., o už sekančius 
po 7c.

Šeštasai zone — 1.000 ligi 
1.400 mylių. Mokama už 
pirmutinį svarą 10c., o už 
sekančius po 9c.

Septintasai zone tveria 
1.400 ligi 1.800 mylių. Už 
pirmutinį svarą mokama 11 
c., o už sekančius po 10c.

Aštuntasai zone — visos 
tolumoj pradėjus nuo 1.800 
mylių. Čionai už kiekvieną 
svarą mokama po 12c. Tai
gi už 11 svarų siuntinį $1.32.

Siuntinius galima atiduo
ti kiekvienoj krasos įstai
goj, arba ant farmų visur, 
kur laiškanešiai išnešioja ir 
paima laiškus.

Bet toliau seka labai 
svarbi pasarga: kiekvienas 
siuntinys turi turėti tam 
tikrus siuntiniams krasos 
ženklelius, bet anaiptol ne 
laiškinius. Ir tie ženkleliai 
turi but atsakomi siuntinio 
svarumui, nekuomet negali 
but mažesnės kainos. Pa- 
vyzdis: Kas išsiųs siuntinį, 
sveriantį 5 ir pusę svaro 
220 mylių tolumon, privalo 
ant siuntinio prilipinti kra
sos ženklelių vertės 22 cen
tų (7c. už pirmutinį svarą 
apirubėj riuo 150 ligi 300
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Gerbiamuosius Skaitytojus, Ben
dradarbius ir Priėtelius sveikina su 
laimingais Naujais Metais

“Kataliko” Redakc. ir Admin.

mylių ir dar priedo po 3 
centus už sekančius svarus 
arba 15c.; viso-gi bus 22c.). 
Tuos ženklelius bus galima 
pirkties krasose arba pas 
laiškanešius.

Be to kiekvienas siuntė
jas ant siuntinio privalo pa
žymėti ir savo adresą. Gi 
adresas to, kuriam siunti
nys siunčiama, turi but pa
rašytas aiškiai.

Apie siuntinius smulkes
nes žinias minėjome perei
tame “Kataliko” numery  j 
vietinėse žiniose.

** *
Pavojingas geležinkelis.
Suvienytos Amerikos 

Valstijos yra pagarsėjusios 
savo greitais traukiniais, 
vagonų gražiais ištaisymais, 
liuonumu, kuomi, keliaunin
kai džiaugiasi, bet> pudraug 
ir tankiais nelaimingais at
sitikimais ant geležinkelių.

Nesenai Amerikos preso- 
je abelną įnirtimą pagimdė 
ant betvarkės ir apsileidimo 
geležinkelio New York, 
New Haven ir Hartford, ant 
kurio bėgyj septyniolikos 
mėnesių butą devynių nelai
mių, kas 27 žmonėms atvil
ko mirtį ir apie 200 asmenų 
sužeista.

Tos nuolatinės katastro
fos baisiai sujudino viešąją 
opiniją, kuri daugiausiai už 
tas katastrofas kaltina ge
ležinkelio valdybą. Į tuos 
atsitikimus atkreipta tarp- 
valstijinės komisijos doma 
ir pastaroji drauge su vals- 
tijine komisija ėmė tyrinėti 
katastrofų priežastis, už ką 
geležinkelio kompanijos 
valdininkams grasia krimi- 
nalis teismas už apsileidi
mus ir išstatymus pavojui! 
publikos.

Geležinkelio valdyba tei
sinasi, kad bėgių nutiesimas 
ir jų prižiūrėjimas esą kuo- 
geriausioje tvarkoje, tatai 
kalbėti apie ten kokį apsi
leidimą ir kaltinti valdybą, 
nesą reikalo.

Aišku dabar, kad kalti
ninkų nėra, bet nežiūrint to 
faktas paliks faktu, kad ant 
geležinkelio butą daug ne
laimingų atsitikimų ir pra
žūta daug žmonių.

Tikra nelaime su visais 
Amerikos geležinkeliais. O 
tai vis daro kompanijų kon
kurencija. Reikia pažymė
ti, kad jei kas rengiasi kur 
nors geležinkeliu keliauti, 
prieš iškeliausiant privalo 
padaryti testamentą.

** *
Ateiviams įstatymai ne

reikalingi...
Sunkus darbininkų santi- 

kiai turi viešpatauti neku
rtose Pennsylvanijos angle- 
kasyklose, kur galvažudin- 
gam po žeme darbui už 
menką mokestį pasišvenčia 
netik suaugę vyriškiai, bet 
ir bemečiai vaikai, katriems 
priderėtų lankyti mokyklas, 
bet ne pavojingas angleka- 
syklas. Šitai sulyg statis
tikos miestelyj Ellsworth, 
Pa., iš 2.500 gyventojų 1.200 
vyriškių ir 365 bemečiai 
bernaičiai dirba per dienas

anglekasyklosc. Miestelis 
Cokeburg turįs 1.500 gyven
tojų su moterimis ir vaikais, 
ir iš anų 600 vyriškių ir 224 
berniukai dirba po žeme.

Tokie pat santikiai vieš
patauja ir kitose vietose, 
kur nesuaųgę vaikai priver
sti dirbti sunkius darbus, 
kad savo menkais uždar
biais patiems prasimaitinus 
ir suteikus pagelbą namiš
kiems.

Pennsylvanijoje įstaty
mai labai aiškus, draudžia 
aštriai bernaičiams, netu
rintiems 16 metų, dirbti ka
syklose. Bet ką gi tie įsta
tymai reiškia besąžiniems 
kasyklų savininkams, ką 
reiškia jiems žmonijos liki
mas, jei jie net iš vaikų iš
čiulpia paskutinius syvus, 
by tik sau turėjus milžiniš
kus pelnus.

Kadangi tie vaikai pri
klauso daugiausia šviežiems 
ateiviams, taigi apie tokius 
mažai ir paisoma. Daugu
mas miestelių apgyventi 
vienais ateiviais, taigi kaipo 
tokiems ir įstatymai nerei
kalingi. ■ i

Nėra teisybės niekur, nė
ra jos ir Amerikoje, kur 
lį valdo galingi trustai.

’ *

Lietuviškas vienuolynas.
Nekuriuose -lietuvių laik

raščiuose teko patėmyti, 
kad Tėvas Kazimieras, ka
pucinas, sumanęs įsteigti 
Amerikoje lietuviams vy
rams vienuolyną. Lietuviai 
palikę vienuoliais turėtų 
darbuoties tarp Amerikos 
lietuvių, o jei kada Lietu
voje invyktų laisvė, jie te
nai sugrįžtų.

Ar tasai pranešimas yra 
teisingas, neteko mums su
žinoti.

Juk anais metais ir kun. 
Saurusaitis ketinęs įsteigti 
kokį tai lietuviams vyrams 
vienuolyną, bet kur tasai 
paketinimas dingo, nežinia.

** *
Naujas sumanymas.

Nekoksai p. K. Orlovs- 
kis “V. Liet.” apkalba mu
sų tėvynes Lietuvos likimą. 
Straipsneliu “Kas laukia 
Lietuvą?” jis išveda, kad 
Lietuvos atgaivinimui Ame
rikos lietuviams pridera 
kuogreičiausiai krauti pini
gus, už kuriuos busią gali
ma tėvynę išliuosuoti. P-nas 
Orlovskis pavyzdžiui stato 
lenkus, kurie pastaraisiais 
laikais sukrufo rinkti pini
gus politinieins tikslams. 
Mat, lenkai laukia karo 
Austrijos su "Rusija, o tuo
kart, girdi, jie lengvu bu
du galėsią atgauti Lenkijai 
nepriklausomybę.

Tai vis'tuš|i niekai. Ne 
šiais laikais tas padaryti ir 
ne su keliais milijonais, ku
rių nei lenkai dar neturi su
rinkę. Tai kas gi jau saky
ti apie lietuvius.

Likimas likimu, bet visu- 
pirmu mums turi rūpėti ap
švietimas, kokio musų tau
tai trūksta, ir tik apsišvie- 
tus bus galima pagalvoti 
apie tėvynės išliuosavimąy

sa-

Tautai be apšvietimo juk 
negelbsti nei pinigai, 
ugnis su kardu.

O-gi ir patiems lenkams 
to visko šiandie trūksta.

Taigi pinigai rinkti reika
lingi ne kokiam kitam tiks
lui, kaip tik mokyklų stei
gimui, kaip Lietuvoje, taip 
ir Amerikoje.

**
Naujos rųšies mokykla.
Tuo pavadinimu “Tėvy

nėje” skaitome:
“C. M. Lukošius, buvęs 

“Aido” redaktorius, Water
bury j įsteigė “Waterburio 
Korespondencijinę Mokyk
lą”, kuri žadanti mokinti 
“per laiškus” lietuviškos 
gramatikos, angliškos kal
bos, aritmetikos ir kitų da
lykų. Mes labai skeptiškai 
žiūrime į tokios rųšies mo
kyklą. Pirmučiausia visai 
nežinome, kas do vieni tie 
mokytojai, kurie apsiima 
“per laiškus” mokyti. Ant
ra vėl, mokymas “per laiš
kus” negali but pasekmin
gas jau ir todėl, kad tokį 
“Waterb. Koresp, Mokyk
la”, kiek numanome, neturi 
nei reikalingo tokiam dar
bui patyrimo, nei tinkamai 
tuo tikslu paruoštų rank- 
vedžių”.

“Tėvynė 
ko.

nei

tikrą tiesą sa-

** *
Lietuvis pakeitė pavardę.
Iš Tilžės “Birutės” suži

nome, kad nekoksai ūkinin
kas Mikelis Simaitis iš 
Blauzdžių (Šilokarčemos 
valsčiaus, Prusnose) gavęs 
iš Prūsų valdžios leidimą pa
keisti ii' sutrumpinti savo ir 
savo ainių pavardę į 
mat”.

Yra daug panašių 
mėlių ir Amerikoje,
išgamų neturime gailėtis, 
tik atkreipti didžiumos, 
ypač jaunuomenės domą, 
kad toksai iš kailio išsinėri- 
mas yra pasibjaurėtinas 
net patiems svetimtaučiams. 
Del pavienių tauta nenu
kentės, bet jiems paliks am
žinas paniekinimas, juodoji 
dėmė.

“Sim-

išsigi- 
Tokių

* *
šnipo vardas apskelbta.
“Lietuva” apskelbė var

dą šnipo, kuris Rusijos val
džiai buvo įskundęs kun. 
Alšauskį. Juo yra- Lietu
vių Socialistų Sąjungos 34 
kuopos narys Juozas Kon- 
kol alias Konkolauskas, tu
rintis 23—24 metus ir pa
einąs i, Suvalkų gubernijos. 
Amerikon atvykęs 1906 me
tais, vadinasi, dar jaunas 
paukštis.

Kaip su juo pasielgs So
cialistų organizacija, 
žinoma.

JF —-
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Dailiųjų išdirbinių dirbtuvė.
Kun. P. Januškevičius 

Kaune inkuręs ‘‘Dailiųjų 
išdirbinių dirbtuvę”, kurio
je mokinami abiejų lyčių 
vaikai visokių amatų. Be
turčių vaikai mokinami be

nėra

BALKANŲ KARAS IR
KATALIKŲ REIKALAI.

J ei norėsime ištyrinėti, 
kieno pusėje šiame ka.re tei
sybė, tai pamatysime, kad 
ji yra krikščioniškųjų vals
tybių — slavių ir graikų — 
pusėje. Juk jie kariauja 
už savo. Turkai Balkanuo
se yra ateiviai, kurie sutry
nė krikščionių valstybes ir 
beveik per šešis amžius 
maudėsi kraujuose. Jų vy
riausybė netiktai buvo žiau
ri, bet veidmainė, melagė, 
prisiegų laužytoja. Krikš
čionis turkai statė žemiau 
šunų. Kiekvienas mahome- 
tanas galėjo vogti krikščio
nių vaikus, apgaudinėti jų 
pačias ir dukteris, atiminė
ti gyvybę. Žudynės buvo 
nuolatinis vyriausybės įran
kis. 1860 m. išžudyta 
krikščionių apgyventas Li
banas ir Sirija, paskui žu
dynėmis malšinta bulgarai, 
toliau išpjauta pusė armė
nų. Žmonių minios bėgte 
bėgo, jei galėjo, iš Turkijos, 
išsinešdamos tik gyvybę, 
bet palikdamos visus savo 
turtus: taip albanai penkio
liktame amžiuje slėpėsi Ita
lijon, serbai aštuoniolikta
me amžiuje bėgo Austrijon. 
Kokis buvo likusiųjų gyve
nimas, gali parodyti Bosni
jos ir Gercogovinos katali
kų gyvenimas, tik-ką pa
ėmus tą kraštą Austrijai. 
Svarbiausia katalikų bažny
čia buvo tokia, kaip papras
ta daržinėlė. Albanijoje 
bažnyčios taip ir ligšiol iš
rodo. Net vadinamose ka
tedrose nevisuomet galima 
laikyt Švenčiausias Sakra
mentas, nes viena — tosios 
“katedros” yra mažytės, 
sulūžusios koplytėlės, o ant
ra — nuolatos baisu, kad 
neužpultų musulmanai ir 
neišniekintų Švenč. Sakra
mento.

Jau nuo senai Turkijoje 
nebuvo tinkamos arba net 
jokios tvarkos. Nuolatos 
bruzdėdavo maištininkų 
gaujos, kurios žudė vyriau
sybę, žudė nekaltus ir ra
mius gyventojus. Viskas 
buvo ir tebėra už pinigus, 
daugybė valdininkų buvo ir 
tebėra stačiai be sąžinės.

Turkijos gyventojus rišo 
tarp savęs ir vertė ginti tė
vynę tik bendroji tikyba ir 
senovės padavimai. Bet štai 
atsirado masonų, kurie pa
gimdė jaunaturkius. Tie gi 
jaunaturkiai visai sutraukė 
Turkijos gyventojų ryšius 
— žmonės neteko, galima 
sakyti, jokių vadžių. To vi
so pasekmės dabar yra aiš
kios: seniau Turkija, nors 
kėlė žudynes, bet mokėjo 
mušties su tėvynės neprie
teliais, mokėjo ginti savo 
valstybę, o dabar to viso tik 
atmintis tepasiliko.

Ar galima to gailėties? 
Ne, turkai gavo tai, ką už
sipelnė. Slavių ir graikų 
žygiai yra teisingi, kraujas 
liejasi už teisybę, tad ir pri
valome būti jiems prielan
kus.

jokio mokesnio. Toji dirb
tuvė palaikoma visuomenės 
lėšomis.

* 
* ♦

“Ateitis” eisianti skyrium.
Moksleivių laikraštis 

“Ateitis”, kuris pirmiau iš
eidavo prie “Draugijos” 
kaipo priedas, netrukus pra
dėsiąs eiti skyrium nuo 
“Draugijos”. Prašymas gu
bernatoriui jau esąs paduo
tas.

Bet pažiūrėkime dabar, 
kiek gali pelnyti, arba nu- 

katalikų Bažnyčia, jai- 
gu turkų vyriausybė visai 
žlugtų Balkanų pusiausaly- 
je. Atsiminkime, kad Bul
garijos, Serbijos, Graikijos 
ir Čemogorijos vyriausybes 
yra pravoslavės.

Reikia žinoti, kad Turki
joje visoms krikščioniškoms 
tikyboms buvo vienokia 
laisvė ir kad turkų vyriąu- 
sybė, ypač pastaruoju lai
ku, visai nesikišo svetimų 
tikybų reikaluosna. Dar 
pažymiu, kad Turkijos 
krikščionįs buvo visuomet 
pavojuje nuo mahometanų, 
bet patįs įstatai nevaržė 
krikščionių Bažnyčių.

Ką gi turi katalikai kito
se Balkanų valstybėse ?

Černogorijoje katalikai 
turi pilną liuosybę. Išmin
tingas karalius Mikalojus 
gražiai gyvena su Rymu. 
Todėl yra viltis, kad ir po 
šio karo Čemogorijos kata
likams bus gera.

Serbijoje yra visai kas ki
ta. Čia vyriausybė išvarė 
iš sostinės — Bielgrado — 
katalikų vienuolius-pranciš- 
konus ir neleido pasistatyti 
sostinėje 8 tūkstančiams 
catalikų savo bažnyčios. 
Serbijos katalikai tegali ei
ti Austrijos pasiuntinystės 
koplyčion, kur gali sutilpti 
tik apie 200 žmonių arba 
važiuoti Mišių klausyti 
net... užsienin.

Čia katalikystė visai yra 
neapkenčiama ir katalikai 
negali gauti jokių vyriau
sybės tarnystų.

Nežinia kaip butų, jei po 
caro Serbijai tektų daugiau 
catalikų: šiandie mažiausia 
jau galima kalbėti apie dvi 
catalikų vy skupi j i—Skopl- 
je ir Durazzo. Reikia tikė
jęs visgi, kad vyriausybė 
išpildytų teisingus katalikų 
reikalavimus ir pripažintų 
jų teises. Pagalinus yra vil
tis, kad Austrija ii’ Italija 
smarkiai užstos Serbijos 
katalikus ir išsirupįs jiems 
lygių teisių su kitais vals
tybės gyventojais, o jų Baž
nyčiai pilnos liuosybės.

Bulgarija ir Graikija, 
nors katalikų nešelpia, bet 
ir nepersekioja. Vyriausy
bė nesikiša katalikų Bažny
čios reikaluosna, tik drau
džia varyti propagandą. 
Katalikų mokyklos, viso-. 
kios bažnyytinės įstaigos ir 
net vyskupų paskyrimas tu
ri pilną liuosybę.

Daugelis bulgarų ir grai
kų mokiniai katalikų moky
klose. Reikia tikėties, kad 
po karo Bulgarijos ir Grai
kijos katalikams, jei nebus 
geriau, tai nebus ir blogiau.

Reikia dar pasakyti, kad 
ligšiol Balkanų valstybės 
pačios maža turėjo katali
kų. Visai kitaip butų, jei 
jos ingytų visus Balkanus, 
ypač gi Konstantinopolį. 
Čia katalikų yra labai daug, 
čia jie padėjo daug triūso, 
daug aukų, todėl, atėjus 
naujiems valdytojams, ka
talikų persekiojimas butų, 
žinoma, netik didžiausia ne
teisybė, bet tasai persekio
jimas, turbūt, nebūtų ir ga
limas.

Pagalinus Albanija. Žy
mi albanų dalis yra katali
kai; albanų tauta yra visa: 
atskira, turinti savo kalbą 
savo papročius. Serbija ii 
Černogorija norėtų pasiimti 
Albaniją sau, bet albanai 
griežtai to nenori. Nau
dingiausia ir teisingiausia 
butų, kad Albanija, kaip 
nori kitos valstybės pasida
rytų savistovi kunigaikš
tija.
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KATALIKAS

LIETUVIO ŽYMES. ne šešios, bet tik trįs gu
bernijos ir tos ribos siekia 
tiek tolumo, kiek rodo gy
vieji musų kalbos ženklai. { 

Lietuviai dabai1 nebe vie
ni valstiečiai, kaip nori vi
siems inkalbėti sulenkėju
sieji gaivalai. Musų atgi
mimo srovė užgriebia dali
mi ir bajorų luomą, iš vals
tiečių kįla lietuvių inteli
gentų ir amatninkų, pama
žėle įsigyvenančių miestuo
se.

Dabarties lietuvio pama
tas tai jo savita kultūra ir 
ypač jo gimtoji kalba, kuri 
jį skiria nuo sulenkėjusiųjų, 
— kalba jo viršutinis regi
mas tautybės ženklas. Tai
gi, jei kas laiko save lietu
viu, bet nemoka ir nerodo 
noro mokyties lietuviškai, 
tas nebe lietuvis, tas nesu- 
sipratęs. Antra vertus, jei 
kas ir nemoka lietuviškai, 
bet laiko save lietuviu, pri
pažįsta musų kalbą privalo
ma musų tautos žyme ir 
pats laiko reikalingu daik
tu jos išmokti, žodžiu ir 
darbu užjaučia musų atgi
mimą, skiria musų tautai 
tiek-pat teisės plėtoties, 
kaip ir kitoms tautoms, — 
tas yra susipratęs musų 
tautietis.

Žadindami iš miego musų 
tautos apmirusią sąmonę, 
privalome ir turime teises 
eiti ligi tol, ligi kol tebėra 
užsilikusi musų kalba, kur 
dar nėra galutinai užblėsu- 
si paskutine lietuvio sielos 
gyvybės kibirkštėle, kur 
dar tebežerplėja nors men
kutė jos žarijėlė, svetimųjų 
pelenais apnešta.

Kas yra tautos sąmonė ii* 
jos atgimimas, vargu ke
liais žodžiais išpasakoti, tc- 
čiau mes, kurie jau atsipei
kėję esame, juntame tą są
monę kiekviename daikte, 
kur esti paliečiama, šiokiuo 
ar tokiuo budu, prakilnioji 
musų sielos styga, kada 
siekiame, atgavę žadą, lai
mingesnės, idealios ateities. 
Lietuvių atgimimas nėra 
vien tik tėvų kalbos išlaiky
mas. Kalba tai viršutinė 
sielos žymė, kuria pareiš
kiame tai, kas vra musu šie- 
loję, tai forma, be kurios 
negali pasirodyti savotiška 
mintis, tautos rubu apvelka
ma. Atgimti, tai pakilti iš 
žemos paniekos, šiek-tick 
sverti ir kitų tautų eilėje, 
tiekties patogias sąlygas 
gyventi, atnaujinti savyje 
visa, tečiau nenueinant nuo 
sveikųjų praeities tradicijų 
pagrindo.

Bet naujinant reikia pra
dėti darbas nuo savęs, nuo 
atskiro asmens. Musų ide
alas tai dvasios gerybės, ku
rios yra savaime tiesos, ne
pareinamos nuo kitų tiesų. 
Materijalinė būtis tai įran
kis toms tiesoms siekti, o 
jų nešiotoja yra musų sie
la. Taip buvo supranta
mas musų atgimimas iš-pat 
pradžių. Pradėję peikėties, 
atsigodome ir rengėmės 
taip savybėje taip su kitais 
ne tiek del materijalinio lo
bio, kiek del dvasios reika
lų, plačiąja to žodžio reikš
me tariant. Žinoma, mes 
negalime niekinti ir apleis
ti materijalinės kultūros pu
sės, kuri yra šiaip ar taip 
pirmoji musų gyvybės sąly
ga, bet musų judėjime pir
ma ėmė ir dabar ima viršų 
dvasios, o ne materijos in
teresai.

Iš to dar eina, kad mums 
reikia daugiau savybe gy
venti ir todėl saugoties eks
pansijos, daugiau rupinties 
patiems savo dvasią ir ku

Kas yra lietuvis? Kas 
sieja draugėn lietuvius? 
Tie klausimai tik šiandien 
pradeda aiškėti. Ligi “Auš
ros” gadynės viešpatavo se
nobine nuomonė, paveldėta 
iš musų sulenkėjusių bajo
rų. Ta nuomone, lietuvis 
yra tas, kas gimęs ir augęs 
Lietuvoje, kieno tėvai ir 
protėviai senai buvo įsikū
rę toje šalyje. Toliau, lie
tuvis tas pats lenkas, tik 
truputį kitoks, negu Lenkų 
žemės pilietis, lenkų kalbos 
ir jų kultūros žmogus.' 
Taip suprantant lietuvį, lie
tuvių kalba neturėjo spren
džiamosios tautybės reikš
mės, ji net nereikalinga bu
vo. Lietuva tai buvusioji 
Didžioji Kunigaikštija, il
gainiui padalyta šešiomis 
gubernijomis, kur tik užsi
liko sulenkė j usių bajorų.
. Ir tokia pažiūra laikėsi il
gų, metų, ligi, pagaliaus, iš
kilo aikštėn naujas šio kraš
to gyventojų luomas, ligi 
pasirodė pirmasis laik
raštėlis lietuvių kalba, 
leistas Prūsų Lietuvoje. 
Musų sulenkėjusieji luomai 
skersodami sutiko tą naują 
apsireiškimą, naujoji srovė 
su lietuvių kalba griežtai 
preštaravo senobiniam tau
tybės supratimui ir griaute 
griovė jį drauge su persenu- 
siomis bajorų tradicijomis. 
Išėjo naujas lietuvio tipas 
iš valstiečių luomo, dvigu
bai priešingas sulenkėju
siam Lietuvos gaivalui, — 
priešingas savo kalba ir sa
vo socialiniais reikalavi
mais. Bajorai ir visi, kurie 
buvo į juos pašliję savo pa
pročiais, kalba ir ateities 
siekimais, pajuto pavojaus 
iš lietuvių valstiečių luomo, 
davusio jau nemažą inteli
gentų, augusių nebe lenkų 
tradicijomis. Tie inteli
gentai nebenori pripažinti 
lietuviais tų, kurie eina 
priešais naująją srovę ir ke
liamą iš paniekos lietuvių 
kalbą. Štai tuomet darosi 
nebepatogu vadinties dvi
lypiu litvino-lenko vardu, 
reikia svirti vienon ar ant- 
ron pusėn, likti arba vienu 
lietuviu arba vienu lenku. 
Didelė tragedija Lietuvos 
sulenkėjusiųjų gaivalų tar
pe, bet nėra kas darą! Lie
tuvių-lenko tipas Lietuvoje 
darosi anomalija, bet vis 
dar randasi senųjų kartoje, 
kurie norėtų jį gelbėti. Ir 
nors šiandien dar yra ne
maža tokių gelbėtojų, no
rinčių suturėti naujosios 
lietuvių srovės bėgį, bet jų 
dienos suskaitytos. Nau
josios kartos jau ima su
prasti, jogei dvilypio išar
dymas yra neišvengiamas 
dalykas. Tik dar dviejose 
musų gyvenimo kraštutinė
se srovėse senovinė lietuvio 
pažiūra stengiasi atsilaiky
ti: konservativai bajorai, 
gindami savo ypatingą bū
dą, vis dar mėgina dangsty- 
ties litvino-lenko rubu, ir 
radikalieji lietuvių demo
kratai, atsistoję ant grynai 
luominių pamatų, tikisi su
jungti krūvon vienaluomius 
dviejų kalbų Lietuvos gy
ventojus.

Bet šiaip ar taip senobi
nis teritorijos tautybės su
pratimas dingsta. Jo vie
ton stojo visuomeninė žyme, 
kurią patvirtina kalbos at
skirumas. Tuo pačiu žy
giu dingsta ir historinė Lie-, 
tuva, pakeičiama etnografi
ne Lietuva. Lietuva ir lie
tuvis nebe sinonimai, kaip 
seniau buvo manoma, da
bartinės Lietuvos ribos yrajną sustiprinti ir nesistengti

W———————■■ 
plačiai griebti ir traukti sa
vin, kaip tat ligšiol buvo da
roma nepastovių sulenkėju-
šių luomų, nuolat jiems nu
sileidžiant. Kas-žin, ar ne 
ekspansija pražudė senovės 
etnografinę Lietuvą. Ir 
dabarties prityrimas patvir
tina to pavojaus baimę. 
Dauguma musų inteligentų, 
išsisklaistę tarp svetimųjų 
ir sudarę mišrias šeimynas, 
patįs nutauto ir nutautėlius 
vaikus išauklėjo. Kompro
misas, kad ir geru tikslu da
romas, būtent, kad privilio
jus daugiau sulenkėjusių 
tautiečių, kurie šiek-tiek 
esti į mus pasvirę, retai mu
sų naudai teišeina. Papras
tai nutautėliai dvigubai 
daugiau pasiima iš musų, 
negu mums duoda, papras
tai jie, o ne mes juos asi
miliuojame. Paskutinės ke
lios dešimtįs metų davė 
daugybę lietuvių inteligen
tų, o iš jų vaikų nesusilau
kėme jaunosios kartos, jie 
gangreit visi tapo kitoms 
tautoms, ypač lenkams et
nografijos medžiaga. V.

“V.”

PASAKA APIE TURTIN
GA PONIA IR GRAŽŲ 

MANO ARINA- 

— Vaikai, jus mėgstate 
pasakas ?

Aš matau iš akių, kad 
mėgstate, gerai pasakysiu 
gražią pasaką.

Lietuvoje yra puiki vie
telė. Ten auga tankios gi
rios, dideli pušynai. Tarp 
pušynų pro augštus kalne
lius teka sraunus upelis. 
Prie to upelio susistatė gra
žus miestelis. Dabar ten 
žiema. Sniegas nuklojo lau
kus, kalnus ir miškus balta 
paklode, paukščiai išsi- 
skraidė, nutilo, gyvenimas 
apmirė. — Suprantate vai
kai, ką sakau?

— Suprantame, sakyk to
liau.

Bet vasarą tenai visai kas 
kita. Tuomet viskas atgi- 
ja: atbunda upelis, sužaliuo
ja medžiai, ima giedoti 
paukščiai, privažiuoja dau
gybe ponui ir ponių pasigy
dyti sraunaus upelio vande
niu ir pakvėpuoti sveiku 
pušiniu oru.

— Kaip ten puiku! — at
siliepė vaikai!

Tylėkit — bus dar gra
žiau: vieno daikto aš jums 
tyčia nesakiau, dabar pasa
kysiu. Pro tą miestelį 
plaukia tarp augštų išraižy
tų krantų didelė didelė plati 
upė. Jos vardas Nemunas. 
Rustus tas Nemunas; sku
bėdamas plaukia pro tą pui
kų miestelį, pasislėpusį tarp 
augštų medžių, nenori nei 
žiūrėti į tuos puikius ponus 
ir ponias, kurie mindo jo 
smėlėtus krantus; greitai 
varo jis savo juodas bangas, 
kad tik veikiau pamačius 
plačiuosius laukus, sma
giausius kalnus ir radus ten 
didelę laisvę.

Aplink tą miestelį iš visų 
pusių gyvena žmonės, ku
riuos vadina lietuviais. Tie 
lietuviai — visi artojai, ge
ri žmonės. Tam miestely 
yra seni ir maži maldos na
mai, kuriuos pastatė tų lie
tuvių tėvai. Seniau tuose 
maldos namuose būdavo ku
nigas lietuvis, mokydavo 
žmones gyventi ir Dievą 
garbinti lietuvių kalba. Ir 
dabar į tuos maldos namus 
eina lietuviai melsties, bet 
nieko nebesupranta, ką 
jiems sako, ko juos moko.

BULGARIJOS SOSTI
NĖJE.

Nes dabar vietoj kunigo at
važiavo mandarinas. Tas

Kaip išrodo šiais laikais 
Bulgarijos sostinė Sofija, 
kuomet Bulgarijos legionai 
artinasi prie Konstantino
polio vartų, vaizdą paduo
da Charles Hands, Londono 
“Daily Chronicle” kores
pondentas.

Einu — rašo — bankon: 
uždarytas, nes visi jauni 
bankos valdininkai kariauja 
ties Adrianopoliu. Aplan
kau vieną iš didesnių, žino
mų pramonininkų. Turi su
virs 50 metų, taigi senai nuo 
tarnystės kariuomenėje 
laisvas. Didelėj kontoroj 
sėdi pats vienas. Jo bendro 
biuras tuščias: kaipo atsar
gos poručninkas pašauktas 
pulkan ties Adrianopoliu. 
Tušti taippat kontoro valdi
ninkų ir darbininkų biurai. 
Apskelbus mobilizaciją ap
sitaisė mundieromis ir da
bar kariauja. Pramoninin
kas veda mane į sankrovas. 
Ir čia taippat beveik tuščia. 
Pirklybos judėjimas susto-

mandarinas *«efwoka lietu
viškai. Jis atvažiavęs ėmė 
lietuviams kaž-ka pasakoti 
ir aiškinti; šie klausė, žiu
rėjo, bet nj^įko'-nesuprato.
Mato jie mandarino lupas 
krutant ir liežuvį]sukant, — 
daugiau nieko. Lietuviai 
pažiurėjo, pažiūrėję ir išėjo 
stebėdamies, kurių balų at
važiavo pas juos tas man
darinas.

Jie galvojo, galvojo, ką 
čia padarius, bet nieko neiš
galvojo. Pagaliaus sumanė 
statyti naują bažnyčią. Lie
tuviai nutarė prašyti savo 
kunigo. Jie nuvažiavo, kur 
reikia, ir nuvažiavę, tarė: 
“Musų tėve, duok mums 
lietuvį kunigą — statom 
naują bažnyčią”.

— Ne, mano vaikai: ne
galiu duoti jums kunigo lie
tuvio. Tiesa, aš pats ma
tau, kad reikia kunigo lie
tuvio, nes mano mandarinas 
nesusikalba su jumis, bet 
palaukite, kol jis pastatys 
jums naują bažnyčią. Kai 
pastatys pažnyčią, tuomet 
aš jums duosiu ir kunigą.

— Tai kodėl dabar nega
lima? Juk ir kunigas lietu
vis mokės statyti bažnyčios, 
kam mums tas maildarinas?

— Neišmanėliai jus, dau
giau nieko. Aš jums pasa
kysiu, kam reikalingas 
mandarinas, —r. sakė tėvas. 
— Jus esate neturtingi žmo
nės, negalėsite pastatyti 
brangių maldos namų. Bet 
tam miestely yra labai tur
tinga ponia, turi kelias de
šimtis tūkstančių. Tai po
niai patiko to mandarino 
gražios akįs, ir ji nenori, 
kad mandarinas išvažiuotų. 
Suprantate, vaikeliai ? Tai 
ta ponia duoda bažnyčiai 18 
tūkstančių rublių, bet duo
dama reikalauja, kad pasi
liktų mandarinas. Jei iš
važiuotų mandarinas, tai 
ponia neduotų, pinigų, ir ne
būtų bažnyčios.

— Tėve geriausias! Jei 
bus mandarinas, tai kam 
mums bereikalinga bažny
čia: mes vistiek nesinaudo
sime ja, negirdėdami Dievo 
žodžio savo kalba, nieko ne
suprasime...

— Tai niekis: pasimoky
kite mandariniškai ir su
prasite, — perkirto jų kal
bą geriausias tėvas, apsigrę
žė ir išėjo.

Prašytojai pakaušius pa
krapštė ir taippat išėjo.

Girdėjo ir surašė A. P. 

jęs; traukiniai prekių ne vė
žio j a. Karas suparaližavo 
visokią prekybos apyvar
tą; jei ilgiau taip tęsis, kon
toras neišgaus iš savo klien
tų nei skatiko, pristatyto
jams taippat sulaikė išmo
kėjimus.

Mano pramonininkas lu- 
keriavo 5.000 maišų kavos 
transporto iš Liverpoolio. 
Neturi supratimo, kur da
bar toji kava randasi ir ka
da ją apturėsiąs.

Didesnė dalis prekių buvo 
siunčiama per Varną arba 
Burgas, bet savaitė laiko 
Juodosios jūrės iš pirklybi- 
nės komunikacijos išskirtos, 
o net jei uostuose prekės 
butų aplaikytos, geležinke
liai jų į paskirtas vietas ne- 
pristatys. Atsirandantis 
sandeliuose išteklius jau 
baigiasi. Daugiausiai val
džia užėmus.

Einu į mokyklą, naują, 
dailų bustą, kad patyrus, 
kas veikiasi su vaikais ka
ro metu. Pas busto vartus 
stovi karine sargyba; mo
kykla uždaryta, kadangi vi
si mokytojai pašaukti ka- 
ran, o mokyklos bustas pa
keistas sandeliu karo amu
nicijai. Pakeliui aplankau 
archeologijos muzėjų. Ties 
durimis viduj stovi ant sar
gybos karinis veteranas: 
vadinasi, archeologija nu
mesta šalin. Praeinu šalia 
žemdirbystės parodos pavi- 
lijono; pas vartus taippat 
atrandu sargybinį. Parodos 
produktus paėmė valdžia. 
Pagaliau baigiu tą pasi
vaikščiojimą pas šilko fabri
kantą, jauną bulgarą, kuris 
pirm poros metų viename 
Sofijos priemiesty j uždėjo 
firmą. Paskambinus, duris 
atidaro firmos savininko 
žmona. Vyras kariauja ties 
Adrianopoliu. Drauge su 
juom pašaukta karau ir jo 
60 darbininkų. Paliko jų 
Sofijoje tik keturi svetim
taučiai, franeuzai. Fabri
kas turėjo but sulaikytas. 
Įeinu darbininko nameliu. 
Šeimynos tėvas išėjo karau; 
pati su vaikais pragyvena 
už 40 skatikų dienoje, ku
riuos išmoka valdžia. Pati 
nežino, kur jos vyras ran
dasi ir ar dar gyvas. Val
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džia negarsina kare užmuš
tųjų pavardžių.

Pakeliui dar aplankau ke
lias mažas krautuvėles. Vie
noj jų surandu dvylikos me
tų vaikištį, kuris išdidžiai 
apreiškia, kad tai jis dabar 
vedąs visus reikalus. Tė
vas buvęs atsarginiu ir pa
šauktas karau. Kur jis ap
siverčia, nežinią. Iš užpa
kalinio kambario išeina pa
ti. Tankiai turi kentėti ba
dą, nes niekas nieko neper
ka. Pasitaiko dienos, kad 
dienoje, neuždirbama nei 40 
skatikų.

Priemiesčiuose pradėti 
statyti namai apleisti. Mū
rininkai išėję karau. Ir taip 
viskas užmesta, visur pa
kirsti nervai. Išrodo, kad 
tarsi visi miesto vyriškiai 
gyventojai intraukti karo 
sukuriu. Mieste palikę tik 
moterįs ir vaikai. Moterįs 
yra ramios ir likimui pilnai 
atsidavusios. Išdidžiai kal
ba apie savo vyrus ir sūnūs, 
kovojančius už tėvynės gar
bę, už ariimų širdžiai make
donų laisvę.

IŠ ANGLIJOS.
Londonas. Paprastasis 

“Rūtos” dr-jos susirinki
mas invyko lapkričio 17 d. 
savame kliube. Kaip vi
suomet, taip ir šian susirin
kimai! žmonelių susirinko 
pusėtinas būrelis. Daugu
mas ateina tik taip sau pa
siklausyti. Prasi dė j u s
draugijos mitingui, rašti
ninkas pirmiausiai perskai
tė iš pereito susirinkimo 
protokolą. Paskui J. Bare
lis aiškino apie “Rūtos” 
naudingumą ir vertę, esą. 
jai labiau sustiprėjus, bu
sią galima kas naudingo nu
veikti tarp čionaitinių lie
tuvių ir skatino “Ruton” 
kuoskaitlingiausiai lietu
viams rašyties. Apie “Rū
tos” tuos pačius reikalus 
kalbėjo dar keli asmenįs. 
Pagaliau J. Barelis pa
klausė susirinkusių narių, 
ar jie norį bent kokius laik
raščius išsirašyti sekan
tiems metams, kadangi 

■“Rūta” kaipo apšvietimo 
platintoja, tat reikalingi

Edgewater, N. J. geležinke
lio straikininkai nušovė ke
lis geležinkelio detektivus. 
Gubernatorius atsitikimo 
vieton pasiuntęs kariuome
nę. Perstatoma vieta, kur 

šaudymai atsitiko.

jai laikraščiai ir knygos. 
Į tą paklausimą nariai tuo
jau neatsakė, nes negalėjo 
išmanyti, kokie laikraščiai 
jiems geriausiai tinka. Bet 
už juos atsakė kun. K. Ma
tulaitis, patardamas išsira
šyti ateinantiems metams 

i“ Teatrą”, “Lietuvaitę”,
“Pavasarį” ir “Viltį”. 
Kun. Mat. “Viltį” išgyrė, 
pažymėdamas, kad tai ge
riausias laikraštis. Be to 
kun. Mat. papasakojo daug 
naudingų dalykų, ragino 
lietuvius lavinties, mokin- 
ties skaityti ir rašyti, ang
liškai kalbėti, o svarbiausia 
— skaityti lietuviškus laik
raščius, kadangi laikraščių 
skaitymas, žmogui suteikis 
daug išminties. Ragino lie
tuvius lavinties kokiame 
nors amato. Be to prižadė
jo nuo pirmos savaitės Ad
ventų lietuvius mokinti lie
tuvių kalbos.

Šiame susirinkime nei 
vienas naujas narys “Ru- 
ton” neįsirašė.

Galijotas.

Palengvinimas.
— Tamsta, jau man net 

kojas skauda nuo nuolatinio 
bežygiavimo ant penktojo 
augšto, kad atgavus tuos po
rą dolerių.

— Nesirūpink tamsta. Aš 
praėjus savaitei persikeliu 
gyventi ant pirmojo augšto.

Susibarus.
— Mano pone, aš neleisiu, 

kad tamsta ant mano nosies 
perdaug grajytum!

— Nusiramink tamsta, 
nekuomet nei nedrįsčiau už- 
grajyti ant tokio niekam ti
kusio instrumento.

Tardyme.
— Sakai, nevagi, tai kur

gi naktis praleidi?
— Visur ir visaip, ponas 

teisi y.
— Bet pasakyk, kur?
— Na, retkarčiais ant 

matraco, tai kitąsyk ant 
grindų, kaip kada kur pasi
taiko.

Historikas.
Mokytojas: — Kuomet 

gyveno Mozė?
Mokinys tyli.
Mokytojas: — Na, dirs

telk į knygą, juk ten aiškiai 
šalia Mozės stovi 4.000.

Mokinys: — O aš maniaiJ 
kad tai telefono numeri

7



KATALIKAS

Užkerėtas Jackus.
Vieno veiksmo juokinga komedija, 

paimta iš Lietuvos kaimiečių, gyvenimo.

Parašė S. KAIMIETIS.

(Tąsa). ’
ir... šleivas paneles! (Jackui)’. A, sveikas 
gyvas, geras draugas, senai matytas! (Pa
duoda Jackui ranką). Gal tu pasagas pa
metei ?

: Jackus. Sveikutis-gyvutis! Kaip gy
vuoji?

Andriunas. Gyvuojam-kvėpuojam ir 
duonutę pankuojant; o prie geros progos, 
išgeriam ir brogos; o nėr, tai ir negėrę dai
nuojam!

Agota. Pažiūrėk tik tu į jį, į ką jis 
panašus paliko!?

Andriunas. Matau, matau! Sukleręs, 
kai ratas vidurvasaryje nuo karščio!

Jackus. Ar tu negalėtum, draugeli, 
mane nelaimėje pagelbėti?

Andriunas. Kiek tik nori... Kame 
tau pagelbėt? Nuobodulį nuvaryt, didį 
džiaugsmą padaryt!... Ką tik nori, viską 
galiu....

—ii.—«r.. ■   —————.------------— ------------ •

pranti gerai dalyką! Tuojaus mudviem ir 
degtinės atsiras! (Priėjęs prie durių). Ei, 
tetutės, eikita šen, aš jau yiską žinau] (Mo
teris įeina). ,

RODYMAS DEVINTAS.
Tie patįs, Agota ir Barbora.

Agota. Na, o ką, tėvuli?
Andriunas. O taip, užleista ant jo 

kerai rudenio dieną, pietų laike.
Barbora. Rodos, pavakare!
Andriunas. Taip, pavakare! Rudens 

pavakarė visai netoli pietų, tuojaus po 
pietii būva. Užkerėjo viena boba, juodo 
plauko ir ne jaunų metų. Ir bus tie kerai 
ligi trijų metų, jei neilgiau...

Agota (išgąstingai). Li-gi tri-jų 
me-tų!

Barbora (pliaukštelėja delnais). Ui 
tu dievulėli!

Andriunas. Taip! Ligi triją metų... 
Tris metus jį kankys, jo vidurius bei žar
nas tampys ir kojas prie nugaros raitys! 
O jisai — šauks, staugs, kol pagelbos ne
sulauks...

Agota. O, vaikeli, mano nelaimingiau
sias !

Barbora. Oi, galvele, mano pražu
vusi!

DIDELIS 
MOKĖTI S 
KĄ” ŪŽT.“ 
LAS ‘ mH ATNAUJINTI 
PRENUMERATĄ 1913 M.

KAS UŽSI- 
[(“KATALI- 

RĄyKTAS SKO- 
41ATNATT.TTNTT

Agota. Užkerėtas jis, vargšas! Ar 
negalima kokiuo nors budu iš jo kerus iš
varyt?

Barbora (Andriuliui). Juk jau aš tau 
eidama pasakiau.

Andriunas. Tas galima, kiek tik nori. 
Aš spynas užkerėtas, kurios nenori atsira
kinti ar užsirakinti, pataisau, o žmogus pa
taisyti, tai tik juokai... (Atsiraitoja ran
koves, į moteris). Matote! Dabar jus iš 
grinčios lauk, kol aš ištirsiu ligą, o paskui 
ir kerus... lauk!... Tiktai toli nuo durių nu
eikite ir nusikreippusios nuo grinčios sto
vėkite, kol aš pašauksiu, o jaigu nors puse 
akies pažiūrėtumėte, tai viską pagadintu- 
tumėte... Girdite?!

Agota ir Barbora (vienu balsu). Gir
dim, girdim!

Andrius. Na, tai, marš! (Moterįs iš
eina, Andriunas uždaro duris).

Andriunas. Tai jaigu jį negydyti... 
O jaigu gydyt, tai tų kentėjimų nebus, ir 
daug greičiau kerai iš jo išeis!...

Agota. Bet kuomgi jį gydyt?
Barbora. Nieko, rodos, nepagailėtum, 

kad tik tuos kerus iš jo greičiau išvaryt.
Andriunas. O gydyt jį reikia su už

kalbėta degtine... kasdien duot po blauz- 
dinę, tai išgis per tris mėnesius, o jaigu 
duot po štuopinę, tai gal ir greičiau!

Agota. O daugiau kuomi nors ar ne
galima?

Andriunas. Nieku, o nieku daugiaus, 
kaip tik degtine, nes nuo tų kerų jo vi
duriuose atsirado toks kirminas, kuris ligi 
šiol šitoks (rodo pirštą) užaugo, tai jis da
bar ir reikalauja degtinės, kurios, jaigu 
negauna, tai graužia kiaurai vidurius be 
jokio pasigailėjimo! Jaigu tani kirminui 
neduoti degtinės, tai jis vaikiną ligi mir-

RODYMAS AŠTUNTAS. 
Jackus ir Andriunas.

Andriunas (prisėzdamas prie Jac
kaus). Nugi, dabar man atvirai pasipasa
kok, koki-toki tavyje kerai yra? Iškur jie 
atėjo ir per kur įėjo.

Jackus. Ką čia tau pasakot, lyg pats 
nematai: degtinė mane pagadino, tariant 
užkerėjo ir daugiau niekas kitas!

I Andriunas. Kaip ji tave apgalėjo?
k Juk namie tu jos saugodavaisi!?
I Jackus. Namie išsisaugodavau, o
■mieste nebegalėjau... Darbą negreit ga- 
|vau, prisiėjo ilgai po miestus valkiotis... 
■Būdavo: eisi-cisi, pailsi, reikia pasilsėti; 
Įkur dėsies: užeisi į karčemą, dykai sėdėti 
■neduoda, — tai pasišauksi bonkutę ir sil- 
jsiesi... Taip vieną kartą išgėriau, kitą, 
■trečią... toliaus ir skonį pažinau... Nuo 
Ibonkutės prisivariau ligi bonkos, ligi blauz- 
Idinės, na... o paskui... nors visą gorčių 
įduok! Pinigus, ligi paskutinio skatiko 
■pragėriau, krepšį su baltiniais užstačiau, 
Įrubūs begirtuokliaudamas permainiau į 
bblogesnius... Galiaus, kasžin kaip netyčia, 
[gavau darbą, bet dirbt nei pradėt nesinori, 
kaip tik ir traukia į karčemą. Po dviejų 
savaičių gavau uždarbį, tai kad truktelė
jau ant to piktumo... tai nežinau į kelintą 
dieną prie darbo nuėjau, bet jau mano 
vietoj kitas dirbo... Aš iš to rūpesčio dar 
labiau... nusigėriau visai nuo koto! Tada 

■iš 'šiap, taip, anaip, kitaip ir visaip, kol 
mežinau nei pats kaip, patekau į kambarį 
su geležiniais langais, o iš ten... jau na
mo...

i Andriunas. Kokiuo-gi budu tu save 
fcižkerėtu persistatei?
" Jackus. Aš tokiuo persistačiau, kokiuo 
mane matai, bet motina su pačia kasžin 
iškur paėmė ir pramanė mane užkerėtu. 
[Girdi, tave Uršė Šepetienė nužiūrėjo ir ke
rus akimis užleido...

Andriunas. Gerai, moterįs! Dabar 
tu tuo pramanymu ir lošk, o pamatysi, iš 
jų paskutinius syvus iščiulpsi.

Jackus. Aš tik tiek norėčiau, kad jos 
mane nors kiek degtine pagirdytų... O 
taip susyk nuo degtinės ant barščiu pereiti, 
tai perdaug skaudu. Štai kai po etapu < 
mane namo varė, tai už biskio neužtroškau j 
be degtinės,.. ,- -z < C

Andriunas. G era 1, padarysi u! “ Tiktai ; 
Lu nežiopsok: užkerėtu pramane ir pragar- 
Bno, tai tu tokiuo ir buk. 1
^Jackus. Ar aš jau toks kvailas!... 1 

^Andriunas. Na taigi, matau, kad su

ries gali nukankinti; o jaigu degtinės pa
kaktinai duot ir duot, tai tasai kirminas 
tuks ir pamps; kada jau visa mier nutuks 
ir kiek tik galės išpamps, tada pertruks... 
O kada pertruks, tada visa liga su kerais 
praeis...

Barbora. O kas tą degtinę užkalbinės?
Andriunas. Aš... Aš tokius žodžius 

žinau, kuriuos kaip tik į degtinę pasaky
siu, tai ji tuojaus pasidarys tokia, kaip 
veršiui kruopos... Taip jis gers, gers, o 
tas kirminas pamps ir pamps ligi tol, kol 
pertruks... Kada kirminas pertruks, tada 
judviejij vienos sūnūs, kitos vyras išgis ii’ 
bus sveikas, kaip buvo...

Agota. O kada tą gydymą pradėti?
Andriunas. Kuo greičiau, tuo geriau! 

Greičiau pradėsi, greičiau pabaigsi...
Agota. Bet iškur mums tiek degtinės 

paimt ?
Andriunas. Ugi į karčemą nubėgki- 

te ir paimkite kokią blauzdinėlę.
Agota. Kad dabar nei pinigų nėra, 

gal prisieis ką nunešt užstatyt.
Barbora. Na tai ką-gi, gal aš savo 

skepetą nuneščiau? T
Agota. Na tai nešk, tik eik greičiau... 

Jau dirbt šiandien, matyt, neprisieis.
Barbora. Kada jau čia dirbsi, kad tik 

jam (rodo Jackų) galėtume kiek pa
gelbėti.

Andriunas. Palaukite!... Jus štatką: 
paimkite visą gorčinę... Ir parankiau ir 
baldas mažiau, o taip po truputį bėgiot... 
Juk karčema anam gale kaimo... . ,

Agota. Na gerai, imk kadir visą gor
čių, juk reikės dar netiek paimti, o pinigai 
vistiek reiks užmokėti, šukėmis neuškiši!

Barbora. Na gerai, gerai! (Išeiną).:
■■■ y. ■- V 'A *---t

RODYMAS DEŠIMTAS.
Agota, Andriunas ir Jackus. y t

Jackus (griebiasi už pilvo). Oi-oi-oi- 
oi-oi! ■ ■

Agota. Kas tau darosi, mano vaikeli?!
Jackus. Oi kaip grąžia vidurius tas 

kirminas, — turbut labai išalko!
Agota. Ir skauda... labai?...
Jackus. Kai grąžtu grąžia!
Agota. O ta beširdė, ką ji žmogui pa

darė! Gailesčio ji turbut nei už skatiką 
netur... Kad jai pačiai kas taip padarytų 
ir „tokį kirminą įvarytų!... Tai raganai 
prakaiktaiį!.^ ’

Andriunas. Palauk', mes padarysim... 
Tik 'duok mums pirma vieną dalyką pa
baigti, o paskui męs ir ją pasieksim.

~ ' XToliaus bus)^ .

1912 mėtai “greitu žings
niu žengia prie pabaigos. 
Palieka trumpas laikas ligi 
Naująją 1913‘Metą. Kiek
vienas pirklys ir pramoni
ninkas prieš, kiekvieną me
tą pabaigą privalo ištesėti 
su įvairiais savo pažadėji
mais ir už tuos pažadėjimus 
gauti užmokesnį, gauti atly
ginimą. Kitaip jokia pre
kyba ir jokia pramonė ne
gali gyvuoti.

Laikraštis, ‘1 Katalikas ’ ’ 
nors nėra jokia pramonė ar 
ten kokia prekyba, bet vis
tiek reikalauja užlaikymo, 
reikajauja sau išlaidą. ‘ ‘Ka
talikas” tarp lietuviu plati
na apšvietą, o apšvieta svar
besnė už visas kitas sykiu 
ėmus pramones, nes ji žmo
niją padaro laiminga, tarp 
jos išsklaido visokius ukus, 
visokius senovės užsiliku
sius tarp lietuvią prietarus.

Tegul-gi tik kiekvienas 
pagalvoja, kiek tai reika
laujama išlaidą laikraščio 
užlaikymui, o tuokart su
pras, kad laikraščio išleidi
mas per metus lėšuoja ne 
tūkstantis ir ne du tūkstan
čiu doleriu.

“Kataliko” gražus turi
nys ir jo didumas priklauso 
nuo jo skaitytoją. Juo 
skaityty o jai sparčiau jį pla
tina ir už užsisakymą užsi
moka pilnai iškalno, ar už 
metus, ar pijsę metą, tuo 
laikraštis kąskąrtas esti ge
rinamas »■ didinamas ir 
skaitytojams duodama bran
gesnės dovanos.

Taigi tegul: visi ‘1 Kata
liko” gerbiami Skaitytojai, 
kurie yra užtrukę užsimo
kėti už šituos 1912 metus 
už “Kataliką”, meldžiami 
trumpame laike su “Kata
liko” redakcija atsilyginti, 
nes kitaip “Katalikas” bus 
sulaikytas. Tie patįs Skai
tytojai tegul nepamiršta 
“Kataliką” užsisakyti ir 
kitiems 1913 metams.

Apart to kiekvienas pil
nai užsimokėjęs Skaitytojas 
gauna nuo musą dovanas. 
Jam laikraštis “Katalikas” 
eis per ištisus metus, o 
priegtam jam duosime do
vaną lietuvišką sieninį ka- 
endorią ir už 50c. dovami 
knygą musą spaudos. Kny
gas galima išsirinkti iš 
“Kataliko” kataliogo, kurį 
pareikalavus kiekvienam 
veltui siunčiame.

Taigi atsiliepiame į savo 
gerbiamuosius Skaityto
jus, idant visi užsilikusias 
skolas už “Kataliką” už
mokėtą, o paskui prikalbin
tą savo draugus ir pažįsta
mus “Kataliką” užsirašyti.

Broliai,’ butą laikas atsi
lyginti.

Laiškus ir pinigus siąsti 
šituo antrašu :Į(
JONAS M," TANANEVIČE,

324^ S^. Morgan St., 
./ Chicago, Bl.

■■■ —4-

* *****************#***4t*J
Telephone Yards 687

f DR. G. M. GLASER, |
* 3149 So. Morgan St., Chicago ,HL *
st #sf Pranešu visuomenei, kad aš esu * 
J seniausias gydytojas ant bridge- J
* porto, praktikuojant 21 metus. Vi-
* sus ligonius stengtsiuosi užganė- * 

dinti sąžiniškai ir esu visuomet * 
ant pareikalavimo dieną arba nak- *

* tj. Esu specialistas ligose vaikij, #
* moterų, ir vyrų. Taipgi darau * 
X visokias operacijas.
**************************

Dr. f. P. Wisniewski
Ofisas 1268 Milwaukee Av.

CHICAGO, ILL.
SFE0IJALISTA3 LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IB TRIL GIM
DYMO.

Gydau privatiškAs ’igaa vyrų ir mo
terų, taipgi skausmų skilvio, inkstų, 
piauučių, f''dies, reumatizmo, užnuodi- 
jimą kraujo it ligas akių, ausų, nosies 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

.VALANDOS: Nuo JO ryto iki 9 
valandai vakaro.

f Qld ' 
Underoof 
1 Whiskey

Geriausios rūšies degtine.
PILNA KVORTA BONKOJ,

ir pataisymas.

4012
State Street 
T el .Oakland 14411 
- ---------------J

<1. H. OLSON
AKU ir karštuv 

ųdeniu šildymo

Sučedyk pusę 
savo dantų bilos

Žemiausios kainos Chicagoje už 
atsakančiausią dantų darbą.

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

CZAR, KUHSK, RUSSIA Į Rotter- 
damą eina 8 dienas, į Libavą II dienų 

$31.00 III kliasa $33.00 
$45.00 

$60.00
Czar — December 14th

•t Russia — December 28th
Kursk — January 11th

Del smulkesnuių žinių kreipkitės 
prie musų agentų arba prie pačių 
perstatytojų.A. E. JOHNSON A CO., 
27 Broadway, New York. N. Y.

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

Daugelis denllstu visada randasi.

II kliasa $50.00 
I kliasa $70.00

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltų alų, geriausią vyną! 

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

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

*************************X-
*
*
*
*
*
*
*

Nedel. nuo 9iki 12 popiet; nuoČilki 8vak, J**************************

Telefonas Yards 153a
DR. J. KŪLIS

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 
3255 So. Halated St., Chicago, IIHhoIi.

PRIĖMIMO VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 12: 6 iki 9 vakare.

URRA

VISI

PAS

B

i*

Juozapą Ridiką
3253 Illinois Ct. kerte 33 g.

Szaltas Alus, gardi Ariel
ka, kvepenti Havanos Ci
garai. Turiu didelę salę 
del mitingi], veselijų ir tt.

TELEPHONE YARDS 2710

1* * ** * **

**********«*4"i-************
*
*
*
*

MOKYKLA ŠOKIU.
Walts, ’Jwo Step ir kitokių.

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

PROF. JULIUS SILSKO 
1836 S. Halsted St. Chicago, 111. 
Nuo 9 ryto iki 11 va .Phone Canal 3762

* 
Ž 
$
* *
* **' * ************+^**»*********

Mes prižadame užgančdinlmų sn 10 
metų gvarancija.

Musų neskaudantis ištraukimo 
būdas padarys jumis mus 

draugu.

Visai Neskaudėjo! *'‘,h"k’k‘X“-

Seni Užtikrintieji
State Dental Parlors

Skersai gatvę nuo Siegel Cooper & Co.

State (SL Van Buren Sts.. (Viršuj saldumynų krautuv.)
Atdara VAKARAIS iki 8 ir NEDEEIOMS iki 2 po piet.

Ar mokate Anglišką kalbą?
q Šiomis dienomis išėjo is spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-AngliŠkos Kalbos Bankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Beading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu, fl Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS dėl išmokimo gerai skaityti it ištarti angliškus žodžius. <1 Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eiltje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. q Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. q Pagalios tal
pinąs! trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. q O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jugtinių Amerikos Valstybių Piliečiais. q Kiekvienas lietuvis atvy
kęs | šitą sal| privalo nors eiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi eitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pdsilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

25
50

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

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

tIM. 23 AKMENŲ 
“GELEŽINKELIO 

*,.LAIKRODĖLIS.
. j Vyriškas arba 
g. moteriškas laik
oj rodėlis gvarantuo- 
jfflį ias ant 20 metų, 
f®.' paauksuotas du- 

beltavi lukštai
V puikiai visaip iš

marginti, gerai 
labiausiai naudojami

John Cochinsky
LAWYER

Lietavys 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 pirkinio namų, lo*ų, 
biznių ir tt. Lietuviai, kurie turite kokį 
legališką reikalą, atsišaukite pas tautietį. 
* Ofiso vai.; nuo 9 ryto iki S po pietų.

Gyvenimas: k
2316 W. 23rd PI.. Chicago, I1L

> vai.: nuo 7 iki 9 vakaro.

, ŽODYNĖLIS i ———
LIETUYIŠKAI-ANGLIŠKAS m 
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

Talpias savyje tiek žodžių, kiek ir didelis žo
dynas, Žodynžlis sutaisytas teip praktiikai, kad aiš
kiai parodoma kaip kiekvienas žodis rašoma, taria
ma ir ką reiškia. Knyįutį yralabai paranki, neslen- 
gvai galima nešioti mažam kišenių], Popiera knygu
tes plona ir drūta, spauda jos aiški. Abelnai Žody
nėlis sutaisytas su didele ątyda, iš geriausių šaltinių 
ir suteikia didslj pąlengvinimą prasimokinimui An
gliškos kalbos. Jis yra labai reikalingas atlikimui ka
sdieninių reikalų, todžlei kiekvienas tegul jj nusipirko 
o nesigailės!

Pranouzlikot skureles apdaruose........$1.00
Audekliniuose apdaruose../............... 75o

* MICHAEL J. TANANEVICZ
670 W. 18th St., Chicago, III..

2310 W. 2
8 Gyvenimo

laikų laikanti, labiausiai naudojami 
keliauninkų, kurie turi daboti laikų. 
Speciališkas pasiulijimas. Mes nusiųsi
me šitą laikrodėlį kiekvienam C.O.D. 
už $5.75 ir^expreso kaštus del .peržiu- 
rejitaO. Jei nepatiks, -nęmtfltėk neįęėn- 
to. 'Už Tcitur 'mokėtum $35. ' 14k. 
paauksuotas lenciūgėlis dovanai prie 
kiekvieno laikrodėlio. Key 904.

EXCEBSIBB WATCH CO., 
04 Athanaeum Bldg* Chicago, Hl.

Leveskio SS:
Dienine ir Vakarine Mokykla. 

--------Mokinama: " ' —........
1. Pradinis (Prireugiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amer. piianą,
3. Prekybos Kursas patai Rusijos piianą

(deĮmanančių grįžti ListUTOn).
-==Kalbos L ■ ■ ,1, =s

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

Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 
arba per laišką žinom antrašu:

i G. J. LEVESKIS, <
Vedėjas Mokyklos

3108 So. Related fit., Chicago, Ill.

Pabaigoje Lapkričio men, išeia iŠ po spaudos

Amerikos Lietuviu

Kalendorius
A

1913 metams, sutaisytas J.ILGAUDO
13 turinio kalendoriaus reikia paminėti keletą 

svarbesnių straipsnių: Kodėl viskas brangsta, Kaip ir 
ką mokintis, Daile ir proletarijatas, Chronika revoliu
cijos judėjimo Rossijoje, Vilnys, Gyvenimo Tikslas, 
Ar bus blogi metai 1913, ir daugybe 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 28c pinigais ar stempomis, o mąs 
prisiusime litą KALENDORIŲ tamstai į namus kartu 
su 36 puslapių KIŠENINIU KALENDORIUMI 1912, 
1913 ir 1914 metams dovanai.
AGENTAMS pusi kainos. Kas ims už $10.00 ant karto, 
tam prisiuntimo lėšas mus apmokame. Pinigai siunčia
mi U kalno.

J. ILGAUDAS
1841 So. Hoisted St., Dopt. 8. CHICAGO, ILL.

8



APIE DRUGIO LIGĄ?

Drugys — tai labai pra
siplatinusi liga. Retai ku
riam peprisieidavo girdėti 
arba matyti, kaip višai svei-1 
ką žmogų pradeda urnai' 
krėsti šaltis, o paskui jį 
kankina smarkus karštis, 
praslinkus gi kelioms valan
doms arba vienai dienai, li
gonis pradeda labai prakai
tuoti ir pasveiksta. Bet, 
praslinkus dviem-trims ar
ba daugiau dienų, liga vėl 
iškarto atsikartoja. Tokiuo 
budu žmogus iš eilios tai 
sveikas, tai serga. Šitas li
gos atsikartojimas užeina 
beveik visuomet lygiais tar
pais. Šita liga dažniausia 
aplanko tuos žmones, kurie 
gyvena pelkėtose, žemose 
vietose, upių pakraščiuose 
ir drėgnose miškų apygar
dose. Tečiau ji apsilanko ir 
tokiose vietose, kame nėra 
ypatingo drėgnumo, bet yra 
stovintis arba silpnai tekan
tis vanduo: tvenkiniai, kū
dros, grioviai ir tt.

Drėgnų ir pelkėtų vietų 
pasaulyje labai daug, o tai
pogi labai daug ir stovinčio 
vandens; todėl nenuostabu, 
kad drugiu serga daugelis 
žmonių. Rusijoje dabar 
skaitoma daugiau 120 mili
jonų gyventojų, o iš jų apie 
4 milijonai serga drugiu. 
Yra ir tokių šalių, kame vie
tomis beveik visi iš eilios 
gyventojai serga drugiu, 
pvz., kaikuriose Kaukazo 
apygardose. i

Paprastai drugiu serga
ma šiltu laiku: vienose apy
gardose dažniau — pradžioj 
vasaros, o kitose — jos pa
baigoj. Žiemą gi, kuomet 
labai šalta, retai sergama. 
Tiktai tas, kuris susirgo va
sarą ir neišsigydė, gal dar 
sirgti ir per ištisą atlikusį 
metų laiką, nes jo liga — 
tai 
buvusios ligos, kuri pasiro
do; praslinkus keletą i savai
čių arba riet menesių. ■ >

J no šiltesne,; ąpvga rda ir' 
juo trumpesnė' jbjė žiema, 
juo smarkiau; ir dažniau 
žmonės serga- drugiu. Vie- 
iiok ne visose pelkėse ir ,ši 1-. 
tose ‘ apygardose sergama 
drugiu. Yra tokių apygar
dų, kame nėra drugio.

Kame gi priežastis, kad 
vienose apygardose žmonės 
suserga drugiu, o kitose ne? 
Kad atsakius į šį klausimą, 
reikia žinoti, iškur ir kaip 
atsiranda šitoji liga.

Nuo ko žmonės suserga 
drugiu, dar nesenai sužino
ta. Mokslininkams pasise
kė susekti, jogei drugys pa
eina nuo to, jog žmogaus 
kraujuje įsiveisia tam tik
rų gyvūnėlių, plazmodijais 
vadinamų, kurie nevisuomet 
esti vienodi. Vieni subręs
ta pei’ tris dienas, kiti per 
dvi dieni, treti gi per vieną 
dieną, ketvirti ir trumpes
niu laiku. Kaip tik jie su
auga, tai pagimdo jaunosios 
veislės galybes. Nuo to už
siteršia visas žmogaus krau
jas, visas jo kūnas. Iš to 
ir liga, nuo to ir žinomas 
drugio krėtimas lyg išanks- 
to paskirtais laikais, pav., 
kas tris dienos, kas dvi ir 
kas viena diena, o sunkiuo
se atsitikimuose drugio krė
timas buna be jokios tvar
kos.

Kaip gi drugio užkrėtos 
patenka i žmogaus kūną ir 
kam čia reikalinga pelkėtos 
apygardos ir šiltas metų 
laikas? , . ’

Dri i gio užkrėtos (gj’vu- 
neliai). išėjusios laukan iš 
žmogaus kūno, greitai pra
nyksta. Drugio , gi užki’ė- 
tornis žmogus stačiai^nuo

žmogaus neužsikrečia, kaip 
šitai buna prie sifilio, i’au- 
pų, škarletinos, difterito ir 
kai-kųrių kitų limpančių jų 
ligų. Taippat nepatirta, 

•kad drugio užkrėtos patek- 
' tų į žmogaus kūną su oru, 
vandeniu arba maistu. Iš 
kur gi šitos užkrėtos atsi
randa, žmogaus kūne? Mok
slininkai vienok pastebėjo, 
kad uodai, kurie, kaip vi
siems žinoma, gyvena pelkė
tose ir drėgnose apygardo
se ir vasaros metu skraido 
po orą dideliais pulkais, už
tūri kartais savyje tokias- 
pat užkrėtas, kaip ir žmo
gus. Vėlesniu tyrinėjimu 
įsitikino, kad šitos užkrėtos 
buna tiktai pas tuos uodus, 
kurie prisigėrę yra kraujo 
žmogaus, sergančio drugiu. 
Tokie uodai, užsikrėtę pa
tįs drugiu, užkrečia svei
kuosius žmones, juos ingil- 
daini.

Yra keletas uodų rųšių, 
bet tiktai viena jųjų (veis
lė latiniškai Anapheles va
dinama) gali platinti dru
gio užkrėtas.

Uodai deda kiaušinėlius 
i ant stovinčio vandens pa- 
, viršiaus.
, silupa
■ gyvena 

met jos
* išeina į
. jauni uodai.

Dabar jau aišku, delko 
, pelkėtos apygardos paleng

vina drugio prasiplatinimą: 
i apskritai, vanduo reikalin- 
fgas įsiveisimui uodų, o be 
uodų užkrėtos negalėtų pa
tekti į žmogaus kūną ir pa
gimdyti drugio.

Kuomet ypatingai daug 
uodų, būtent vakarais ir 
naktimis nuo saulės nusilei
dimo iki užtekėjimo, tuo
met ir užsikrėsti drugiu la
bai lengva, ir kame uodų 
daug, ten dažniau buna ir 
jiga^įSOjdžjuoše. rinoilūsiser- 
ga (Tfatgiu ‘d^žiiiari, negu 
miestuose, o žemosiose vie-^ 
tose dažniau, negu kalnuo.- 
toše. \ ; //į.'
'Reikia neužmiršti, kad 
patįs uodai neužkrečia žmo
gaus drugiu, bet jie tiktai 
perneša jį nuo sergančiojo 
ant sveikojo žmogaus.

Drugiu gali susirgti kiek
vienas žmogus: mažas ir se
nas, bėdinas ir turtingas. 
Tas, kuris dažnai uodų in- 
geliamas, kaip pav., sodžių 
gyventojai, darbininkai, ka
reiviai, sargai, — tas grei
čiau ir gali susirgti.

Žmogus, užsikrėtęs dru
giu, suserga ne tuojau, bet 
dažniausia praslinkus bent 
dviem savaitėm.

Liga atsikartoja kiekvie
nu laiku ir be uodu i n gėli- 
mo. ačiū įvarioms priežas
tims: peršalimui, pavargi
mui, badavimui ir tt.

Kame apsireiškia liga, — 
buvo jau kalbėta augščiau. 
•Bet kartais ji ištisomis sa
vaitėmis, o net ir mėnesiais 
visiškai neapsireiškia (pas- 
laptasis drugis), o jei ir ap
sireiškia, tai nė visiškai 
taip, kaip apsireiškia pa
prastasis drugys. Šituose 
atsitikimuose tiktai dakta
ras gali pasakyti, ar serga 
žmogus drugiu, ar kita ko
kia ligą. Įsižiūrint per pa
didinančius stiklus į krau
jo lašą, galima dar pažinti, 
ar serga žmogus drugiu ir 
ar pranyko iš kraujo užkrė
tos, jei nėra drugio krėti
mo. . t

Jei ligą savo laiku bus 
pažinta ir ligonis bus tinka
mai gydomas, tai jis bus 
gyid^s. Žmonės 
•ši netiū^amai ir nerižtrinka- 
rijai,fo’ kartais’ riet t^žsi^I’ež- 
dami kitoinis ligomis, nžtat

Iš kiaušinėlių iš- 
kirinėlėlės, kurios 
vandenyje, o kuo- 
subręsta, tai iš jų 
vandens paviršių

jie serga kartais labai ilgą 
laiką — po keletą mėnesių 
arba metų. Tokie žmonės 
su užsisenėjusiu drugiu su- 
liesta, apsilpsta, šiidžiušta, 
o kartais net ingauna put
menis (ištįsta). Karštose 
šalyse drugys buna taip pa
vojingas, kad žmogus gali 
net numirti nuo vieno arba 
nuo kelių jo nukrėtimų.

Kaip gydytis nuo drugio? 
Jau senai žinoma, kad žievė 
chino medžio, augančio šil
tose šalyse, turi gydančias 
ypatybes. Iš šito medžio 
žievės gaunama balti, labai 
kartus milteliai, chinu va
dinami. Šitie milteliai tai 
ir yra pirmutinis nuo tos li
gos vaistas. Chinas inėjęs į 
žmogaus kūną užmuša dru
gio užkrėtas, labai mažai 
žmogaus kunui kenkdamas. 
Tik ne visi žino, kada rei
kia chinas imti nuo drugio.

Geriausia chino duoti 
bent kokiomis 4—6 valan
domis prieš drugiui užei
siant. Taip, jei drugys pra
deda žmogų krėsti 6 valan
dai vakaro pasibaigus, tai 
chino reikia imti ne vėliau, 
kaip pasibaigus antrai va
landai po piet. Jei duosite 
chino tuomet, kada drugys 
žmogų užpuolęs, tai nedaug 
naudos iš chino bus.

Chino nuo drugio reikia 
duoti per kokias 8 dienas 
po 8—10 gramų. Po to dą 
per kokias 8 dienas duoki
te po 5 gramus kasdien, 
nors ir butų drugys pame
tęs žjnogų. Taip pasielgia
ma su suaugusiais žmonė
mis. Vaikams gi duodama 
mažiau. Kartais chirią be
imant pradeda ausyse ūžti, 
švilpti, kai-kada liet kartu
mas užeina. Tai ženklai, 
kad chino kune yra jau per
daug. Tuomet reikia liau
tis chino ėmus. Kaip nu
stos ausyse užimąs, tai vėl 
irdikia jo imti.

Chinas geriausia ‘ imti į 
'vidurius plotkelėse, ries pa
laidas chinas yra labai kai- 
tusc;'; -■

Daugelis ligonių* per- savo 
ak Irimą ar , per apsileidimą 
nesigydo, arba gydosi betin
kamai; ir todėl neterika Sivįėu, 
katos 
tiktai patiems ligbriianfs, 
bet ir sveikiems, kurie gali 
užsikrėsti nuo jų per uodus.

Kadangi žmogus ncvisuo-T 
met gali apsigyventi' svei
koje apygardoje, tai svarbu 
žinoti, ar negalima kokiu- 
nors budu apsisaugoti nuo 
užsikrėtimo. Pasiekti Šitai 
galima įvairiais budais. Pir
mučiausia kiekvienąs sei 
gąs drugiu privalo gydytis 
tinkamai, idant liga nuo’ jo 
nepereitų ant sveikųjų. _

Reikia naikinti uodų guš-> 
tos: džiovinti balos, kūdros 
ir įvairios vietos su stovin
čiu vandeniu. Šituo budu, 
žinoma, visų uodų nępanak 
kinsį, bet, jei stovintis van
duo, ypatingai toksai, kuris 
yra apie gyvenamus namus, 
nereikalingas, tai geriau už
versti tokios vietos smėliu 
arba žemėmis. Kaukaze, 
kame drugys yra labai pra
siplatinęs, gyventojai gina
si nuo uodų naktimis tuo,' 
kad jie nemiega ant žemės; 
bet įsitaiso sau gulėti vie
tas, turinčias 3 sieksnius 
augščio nuo žemės.

Italijoje, kame drugys la
bai išsiplatinęs, gyventojai 
pasekmingai ginasi nuo uo
dų smulkiais metaliniais 
tinklais ir pirštinėmis, ap
dengdami jais veidą, kak
lą ,ir rankas. Kas ga I i tą i i 
apginti. save nuo uodų Va
karais ir naktirriiš, '" 
nesuserga drugiu. liuigni

Ar turi jau Severos Kalendorių 
1313 m.’ Pareikaįaugjo nuo ap- 
tiekoriaus. Jis fitatas Viena dykai.

«sma-‘ .m..... .....

Draskantis
Kosulys 

drasko plauSifas4 J daro juos 
pasiduodančiais rūstesnėms 
plaučių ligoms. Nelauk, kad 
kosulys bus> pavojingas tavo 
sveikatai, ftnk

Severos 
Balsamą 
Plaučiams 

(Severa’s Balsam for Lungs) 

o tuojaus išvysi palengvėjimą 
taip kaip išvydo tieka kitų Ii 
goriių, kurie ėmė per pasku 
tintus 32 metus.■

25 ir iO centų.

Severos Gyduolės
nuo

Inkstų ir Kepenų
(Severa’s Kidney and Liver 

Remedy)

padeda gamtiškai pra:alinti 
kraujo užtaisas, kurios orga
nizme pasilikę butų priežas- 
čia užpludimo, paerzinimo ir 
uždegimo ni'.stų, kepenų ir 
pūsles.
Taiso jos visokius tų organų 
suirimus. 50c ir Sl.CO

Jai tik tavo virškinimo organų 
veiklumai nFra normaliais—jei 

‘skilvis, kepenįs ir žarnos sugenda
— nieko nelaukęs pradek imti

į Severos
Gyvasties

i Balsamą
(Severais Balsam of Life) ■

; 75 centai

Tavo tipliekininkas ’ pardavi
nėja Seveos vaistus. Neimk 
kitokių. Jai negali;'gauti jų 
ant vietos, rašyk pas mus. 
Laiškus gydytoj)) patarimams 
adresuok; t-

W. F. Severą Co.
.CĖDAR RAPIDS. IOWA J

Tai yra vargas ne

ir duris užstafoįna tikl.ais, 
idiant Rodai, negalėtij įlįsti į 
kambarius ir iięgėjtų mie
gančiu žmonių. .
^••Pagaliau tie žmonės, ku
rie negali prisilaikyti augš- 
^įąu paminėtų priemonių 
del savo tarnystės, kaip, 
duokime, kareiviai, darbi
ninkai, panaktiniai ir tt.. 
bet gyvena tose vietose, ka
ine žmonės labai serga dru- 
į*iu, privalo del šitos lįgot 
perspėjimu vasaros meti 
priiminėti chino ; po 3—(• 
gramus kasdien.
,į’ D-ras A. Vileišis.

Tel. Lawndale 3670
ŽW. POLCYN
$ MASON CONTRACTOR

7 Dariją atlieka visose aaiy- 
se miesto. Taipgi pastatė 

:2f. M. Tananevičio Bankos 
namą. Darbą atlieka kogo 
riausiai.

2613 W. 20th St., 
/ Chicago, Illinois.

Uranium Steamsliij 
Company

- Reguliariška Pasažieriue Linija iarp
NEW YORK ir ROTTERDAM 

derinusi Laivai — Ruimingi kambarin.
Marconi bevioline stotis—Ueras Vaisi

Austrijos.Hunsariios ir Rusijos 
pasažįeriai gali važiuoti į visas 
dalis Rusijos, per Uranium 
Steamship Company už daug 
žemesnes kainas kaip prffe kitus.

ijei Tikietu ar inforinaęihM kreipkite

13 Broadway, - New
J. V. Zinner tSL Co..

140 N. L’earborn St.. Chicago. IP.
Arba pas muB agentus kwi» rarwla- 

L w visur Suvienytose Valstijose.

£. ® - 5?.” ■

SZLAJUS BROLIAI t 
+ 1700 Wibankla flvt., Chicago, III. ♦ 

4* Kampas Paluina St.

Męs visados nelaikom geriausią tfity- .j. 
mą, cigarus ir užkandį. Kam teks būti ant 4* 

•b North Sides, ateikit pas mus. Gražiausia 
£ ir parankiausia lietuviška karčema prie 

pat bažnyčios. Pribuvę iš kitų miestų už- 4
4 eikit pas mus, zo gausit visokias rodąs ir J 
J patarnavimą. ų.
❖ •F4**I**{‘»1«*1* 4* •2*4**b4**F>I* •{••{••J* •J**^*b4*

Church E® r B B

Į .. " ■ 1 Mamertai Bells a Specialty.
SSS9SS MaShuie Bell Foūudrjr Ca.,

AB PRIGULI PRIE SUSIVIENIJI
MO LIETUVIŲ AMERIKOJE?

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

1. Susiv. Liet. Am. moka savo na- 
rii; paveldėjams posmertines pašalpas: 
I laipsnio — $150.00; II laipsnio — 
$300.00; III laipsnio — $600.00 ir IV 
laipsnio — $1000.00. — Beto Eusiv. 
Liet. Amer. moka Pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje. Visi nariai gauna or
ganą “Tėvynę”.

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

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

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

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

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

Centro raštininko antrašas:
A. B. Strimaitis

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

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkaloinimus atlieka 
kuoveikiausiai,

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

J. W. Zacharewicz f
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 bazu. 
911 W. 53rd St. Tel Yard 5423

Rittenhouse and
Embree Go.
LENTOS

vistikips rūšies del štai y mo nniiių taip 
gi vhoki medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago
i el. Yards 502 JOS. J. ROZHON pnrd.

Išgydysiu Jus 
in E rl PASLAP- 111 OIL Tim ligu.

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

kiek vien am a 
fanedinima 

uris atsilan 
kys in mano o 
fisa. Asa iss 
gydysiu jus us 
pigiau ir ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auk s a tas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szczius. Asą 
vartoja ir fab
rikuoju pats 
tavo medicinas 
priprovas ku-

Speeialtstas kuria P** 
iszgydo ko kiti negali, importuoju.Dabar laika.

Isulgydyti Ir būti sveiku. Rodą ir iss- 
•■■MMBavoiinias dykai, ar gydysiąs! u 
M. Aaa pritaikysiu mano masa tran
kesni, pagal Jura is.galejlma. Netruk
dyk! bat atsilankyk szeadien.

Ara kalba IMavUzkal.
Wooiorn Medical institute

1K7 BlpaIsland Ave.. 2 lub. viradBba- 
kos, pMe ttto. gatves, Chicago, uL

DR. Sišrcialista..
Tat ir. iki 8:» v., nedel. 8 r. ikilldiea

- ei- • į

STANLEY’S BUFFETAS IR PUIKI RESTAURACIJA
STANISLOVAS K. GLOMSKIS, - SAVININKAS

Franklin 3972 116-118 N. LaSalle St. Phone: Aut 34041
PRIESZAI MIESTO SALE

Kada busi mieste, užeik pas mane. Geri VALGIAI, GĖRIMAI IR CIGARAI.

DU-KART NEDELINIS LADCUŠTIS

SAULE"
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas Ir petniĮcia.

-------------------PRENUMERATA,KAŠTUOJA ---------- ---------

AMERIKOJ [meta.ms W
Epušei matų $1.25

KTTBOPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-U U AIVA V J jQj jr Škotijoj 25 § Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykai.

W. D. Boczkauskas & Go.
520-522 W. South 111., • Mahanoy CHy, Pa

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvaraetuoja.
3252 Emerald Avenue Chicago, Ill-

Telephone Yards 4527.

•snjsaĮm snųif Į jį snfznqujp auiBijunisji
•iBipCp ojoab} oųę ?n araisonp saw ‘ojoab;

?n niuniiJĮd^Į oj -hiaiiiJId aud snpiiĮp ararponfj
•soąuatuy asAjnp asostA aaiEijuntsjt snjajESp jį feą 

_nqnj, -Tųnis YitijuXa jį žldinj ‘ftjĮtUA jį TijXa ‘hjajoui isp ‘hjnq 
jį TiąK-iaAa:? ‘ftipqXj>ĮS ‘hjepaade Iiji§ijXa &Anjncją ojjibijq

SS99 SPJVA ®uoqd®px
•m *°3T23ĮU3 7S u«3jow «og

s^^ijpng sisuop
OLaodsoaiNa inv SAninvas 

nNVdvsa vM§iAnj,sn visnvi?aia

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
* Telephone Canal 37.
*
*
*
*
*
* Vai. 8 iki 9:80ryte. 4 iki 5 po plotu, ir
* nuo 6:30 iki 7:30 vak. nedel. 8 iki 10 r,

DR. J. L. ABT 
Pasekmingai gydo visokias Ilgas.

1832 S. Halsted St. Chicago
10 ryte

f 

*i 
*1

uuuv,wuu i.uutaa. uquoi. ouujuijio i 

************************** ,

********************>*****# •
į DR. O. C. HEINE $
* DENTISTAS 4

Kamp. 31mos ir Halsted gatvių j 
Ofisas viršuj Aptiekus «

15 metų vienoje apygardoje. *
J*************************.
I 

*

Aptiekos *
apygardoje. į
************

“Ant W 
baro 

geriausiaW 
Žmonės supran- ’ęcB 
tanti vertę geros 
ruginės degtinės ’ 
orderi uoja SOLO 

f Kliubuose, Hoteliuo- 
| se ir Saliunuose. Yra

tai geriausias gėrymas. Už- 
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai. X 

g Reikalauk S-O-L-O

Teisingai padaryta degtine iš D 
nepaprastai puikaus mišinio.

. Per daugeli metų sendinta
X balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai.
miniai švelnios 

prieprovos daro
k SOLO degtinę 

’JS. geru vaistu 
šeimynų 

\ varrtoji- 
m ui.

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

9



*1
197

•98ua
92

2'c
199

144

93

6c 145
94

201
10c

MALDAKNYGĖS5c.
95

10c.
44796

98

10c

99

5c
100

10c
101

1104

15c102
a

15c103

20c
107

50c108

109

110

111
25c

118

120

121
10c

.24
89.bažnyčios aprobatu.

125

126

10c.
127

5c.

.128 50c.

129

130
25c

20c
134

10c
135

136

50e137

18c
138

148

131
132

50c
75c

50c.
75c.

1127 Prastais apdarais 
gražiai paauksuota. 40c

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

Patkavinis vandenskri- 
ožinčs salos. (Horse Shoe

50c
75c

c 
d
e

a 
b 
c 

1107

Labai gražus
75.....................
“Titaniko”.

1129 Morokko gražiais
-nąs Bąsąutm ‘sjBjepdB 
relė, paauksuotais kraš
tais 50c

1111 Prancūziškos ska
relės, gražiausia' iš. .vi
sų už tų preke,. .$1.00,

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

Kataliogas Knygų.

kryžių

veidų

jo ne- 

nukry-

eina Lietuvos pažin.
Parašė Prietelis. She-

Apysaka iš pir- 
Vertė Vytautas. Til-

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

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

savo kalbų. .Paveikslė-
Parašė Kunigas. Graži

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

Tilžėje, 1898. Čia yra aprašyta, kaip masko- 
činovnikai elgiasi su mųsų broliais liptu- 

mųsų tėvynėje. Pusi. 76. Kaina ............
Liubotavičiutė. Vaizdeliai iš gyve_ 

nihilistų. Parašė M. Stepniakov. Vertė

Pilies daržas (Casttie

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

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

pelnas. U prietikių
Pagal A. Bwiuteekoekj.

Išvaduotojas Albanijos, 
knygelėje yra labai puikus apra- 

sunų,

Trys vaizdeliai iš Lietuvos 
graži pasakaitė. Tilžėje 1903,

Pusi. 37...05c. 
skaitymas.

.......15c.
Paveikslai

So.

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

’W'

Iš mano atsiminimų. Parašė D-ras Vincas 
Pietaris. Spaudon parengė d-ras J. Basanavičiui, _
(Su autoriaus paveikslu). Platus bijografiški 
apipasakojimai nekuriu Lietuvos vietų. Labai 
naudinga knyga. Chicago, III. 1905. Pusi. 301. 
Kaina ..........................................................75c.

Janita, iš vokiečių kalbss verte K. S. Drąsu
sis japoniškasis kareivis, tikras atsitikimas iš ka- 4--, 
rėš Japonų su Kiniečiai!. Tilžėje. 1907, pusi. 23 
Kaina ................

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

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

Juodas Perlas. Apysaka Viktorien Sardou.' 
Lietuviškai išguldė V. Stagaras. Shenandoah, Pa. , : 

’ 1906, Pusi. 51 ........................ ..................  15c.
Judošius. Parašė L P. Aprašymas iš lenkų 

maišto 1863 m. ir ka’ip tūli lietuviai tampa išdi- ‘ 
vikais savo brolių maskoliams ant sušaudymo, 
arba ištrėmimo į Sibirą. Tilžėje 1902, Pusi.’ 
12 ......... ............................................ . ............... .

Juozapas Koniuševskis. arba kankinimas ūni- 
jotų po valdžia maskolių. Plymouth," Pa, 1888, 
Pusi. 56 .......................................................... . .........
Jonašas Korčakas. Puiki Istorija. Parašė J. I. 
Kraševskį Vertė D. T. B. Mahanoy City, Pa. 
1902. Pusi. 262..............
Jonukas Karklynas 
tu. Gražus vaizdelis, 
nandoah, Pa. 1904, Pusi. 47 .............................
Japonų Pasakos. Pagal rusišką vertimą su
taisė S. Vaitiekupiunas. Telpa čia 7 apysakos. 
Kaune 1907, Pusi. 21 ...............................................

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

Keturios Istorijas: Graži haremo nevalninkė; 
Luošis; Istorija vienos motynos; Vaikučių ple
pėjimas. Mahanoy City, Pa. Pusi. 61.....................
Ketvirtas prisakymas Dievo ir Keliautoje! į šv. 
Žemė. Puikus skaitymai. Mahanoy City, Pa. 
1907. Pusi. 58.................................................. .
Karalaitis ir Ubagas. Iš angliško. Puikus aprašy
mas. Mahanoy City, Pa. 1906. Pusi. 182..........
Kaimynų pašneka. Parašė J. Vilniuje. Gra
žus aprašymas iš lietuvių kaimiečių gyvenimo. 
Pusi. 18. Kaina ........................................................
Kas kaltas! Apysaka iš musų dienų. Para, 
šė A. V. Vilniuje. Gražus apsakymas iš Lietu
vos sodiečiu gyvenimo; apie gužynes ir tt. Pusi. 
27. Kaina .... ................................................... ,.........

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

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

114 'Kryžiokai., Tomas III. IV. V. Yra ’Hat toles
nis trūkis pirmo ir antro kryžiokų tomų, kur lat' 
bai dailiai aprašyta karė lietuvių su kryžiokais 
po Žalgiriais (Grunvaldu), kur D. t. K. Vytau-

• tas su lenkų pagalba baisiai sumušė kryžiokus ir 
panaikino-jų zokoną. Joje, yra ir tos kovos pa-

1 veikslas. Puslapių 1034. Kaina ...........................
115 Kraujo Sėją. Apysaka: iš laikų kares Masko

liuos su Japonija. Parašė Waclaw žmudzki, lietu
viškai išvertė Vi Stagaras. Dviejuose tomuose. Ą- 
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 ....................... ................... .....................
Antras tomas Pusi. 246. Kaina .............................

! Kapitonas Velnias. Prietikiai Cirano D< 
Bergarac. Vertė įš Prancūzų kalbos kun. Dr. M. 
Juodįšius. Mahanoy City, Pa. 1908. Yra tai la
bai užimanti ir juokinga apysaka, padalin
ta į tris tomus. Visi trįs tomai vienoje knygoje 
404 puslapių didelio formato kaštuoja tiktai 1

I Klaida. Originališka apysaka iš lietuvių gyve
nimo “Laisvės metų”, parašyta Lazdynų Pelė
dos. Yra viena iš geriausių apysakų. Vilniuje, 

1910, Pusi. 520 ................................
Krikščionis ir Raudonas Gvazdikas.

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

122 Koks tas paukštis 1 ‘ kun. ’ ’ V. Dembskis 1 Tilžė
je, pusi. 34.. ’.................................... ...............
Kas priešins T Akyva apysakėlė iš lietuvių gy
venimo. Parašė Lazdynų Pelėda. Tilžėje 1900, 
Pusi. 32 ..................................................................... .
Kaip Motiejus po peklą keliavo ir Vy
nas. Dvi apysakos. Iš lenkiško vertė Pr. 
Siūlelis. Shenandoah, Pa. 1908, Pusi. 23 ..............
Kas teisybė tai ne melas. Parašė Aišbe 
’’Aušros“ išleidimas. Septynios naujai pertaisy
tos pasakaitės. Vilniuje 1905, Pusi. 63 ..............
Kent kaltas, kent ne kaltas. Vaizdelis iš 
žmonių gyvenimo, parašytas žemaitės. Vilniuje 
1907-, Pusi. 39 ............................................................
Kaukazo belaisvis. L. Tolstojaus apysakėlė. 
Vertė S. O. Tilžėje 1894, Pusi. 40.......... .............
Kelionė į Europą. (Su dviems paveikslė
liais iš visasvietinės parodos Paryžiuje 1900 m. 
Lietuvių skyriaus). Kun. J. Žilinsko. Shenan
doah, Pa. 1902, Pusi 52 ..................... . ...................
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........
Katorgon. Labai gražus skaitymas. Chicago........
Katoržnykas. Puikus aprašymas apie katorgą. 

‘Spauda ’’Kataliko“ Chicago...............................
Keturios Istorijos. Prasižengėlis; Doras Timkus; 
Jonas Tvardauckas; Ugnis kaime T. Mahanoy 
City, Pa. Pusi. 45..........................  .
Keturios Pasakos apie Dukterį Akmenoriaus; 
Klarą; Nuspręsta ir Ant kiek moters užlaiko 
paslaptį Mahanoy City, Pa. Pusi. 61..................
Keturios istorijos ape: Kaip kapitonas Stormfield 
buvo danguje; Pabėgėlis; Kas.gi ištyrė! ir Pri
gautą vagi. Mahanoy City, Pa. Pusi 60............
Keturios Istorijos. Ant prapulties be kranto; 
Mistras ir Krepešius; Kampelis duonos; Iš ko di 
dėl!ponai- Mahanoy City, Pa. Pusi. 105........ .
Keturios Istorijos: Sugertuves* rrauaynije; Žibin
te Bežnytaitėje; Aliutė duktė kunigaikščio Ker
niaus; Bokštas ant salos Mahanoy City* 
Pa. 1902. Pusi. 64.
Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko
J. Basanavičius. Daliai. Čia telpa UI la>*i

gražių, juokingų, išmintingų ir žingeidžių pasu- 
kų. C-Wcag0' n11 1903> Pusl- 280 ..............................•1‘8&
Drūtai apdaryta
Lietuviškos Pasakos Įvautpi. SwrinW
Dr J. Basanavičius. Dalis H. Čia telpa 205 la
bai gražių ir juokingų pasakų, bovijančių kiek- ..» 
vieną skaitytoją ir klausytoją ir labai naudin
gos. Chicago, Ill. 1903, Pusi. 330 ........................$1.2 b
Drūtai apdaryta ............................    $1.5tf
Lietuviškos Pasakos įvairios Surinko 
Dr. J. Basanavičius. DalisIH. Čia telpa 202 dar 
gražesnės ir juokingesnės pasakos. Chicago, BĮ.
1904, Pusi. 333........................  $1.25
Drūtai apdaryta .........    $1.50
Letuviškos Pasakos įvairios. Surinko 
Dr. .J Basanavičius. Dalis IV. Chicago, Dl.
pusi. 299. šioje dalyje taip kaip ir pirmes

nėse dalyse Dr. Basanavičiaus surinktų pasė
kų, telpa keli šimtai užimančių ir juokingų pa
kų, telpa keli šimtai užimančių rr juokingų pa- 
gų I. II III. ar IV. dali, turės per visą savo am
žių neišsemiamą pasakų turtą..................       $1.25
Drūtuose apdaruose .............. . ........... ....;.. . . $1.50

Pelkės. Apysaka iš Dėtuvių darbininkų gyve- 
nlmo Lietuvių kalbon išvertė Kazys Puida. 
Vilnius. 1908. Pusk 468........................................ $1.25
Pasaka\JB apisi kantrią Aleną dukterį 

Sgsso£Ji6is Antonijaus, kuri per 22 metus 
vaiksčie^pmątj>o svietą, daugybę bėdų ir vargų 
iškentė^ Aųįfa laida. Iš lenkiško ’ vėrt®AA; Ol- 
ševskis.^ Uhjčąjgo, 111. 1902, pusi. 66 ; -
Paludieniai.’ V. Orkan. Vaizdelis" A 15 ■pie
menėlį? .gyvenimo. Lietuviškai išguldė V. Sta

garas, ’Antra laida. ,'Šhcnandoab, Pa. 1906, 
pusi. i^..“r;........fe^.,........

200 Pasaka1' apie Adomą“; - ir Jięvą,- Priedas 
prie sulyginamosios mythologijos. Parašė Paul 
Lafargue, pagal vokišką vertimą lietuviškai su
taisė A®1' miškinis. Chicago, Ill. 1908, pusi, 
ai ■ i. ■ s. '■ air-:
Patarlčš^,’iF* dainos. Surašė nuo žmonių M, 
D. Silvestraitis. Tilžėje 1899, pusi. 30........ ..

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 

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

Mažiausia gražiausia ir smagiausia maldaknygė neštis baž 
'nyčion. Mišios, mišparai ir suplikacijos yra dviejose kalto 
re: lietuviškai ir lotyniškai. Turi visas reikalingas maldė; 
ir kalendorių, teip kaip didelė knyga. Balta, plona, gera 
pepiera. Čia yra jų paveikslai ir kainos:

10c

5c 149

25c.
150

3Se<
151

15c.
• 152

5c

156

30c
158

. 25c

159
20c.

35c.

160
5-

162-
10c

10c.
-• "

163

164

$2.00 165

•v f *.

166
ii A'“ ' 4 p.

$2.00
167

169

170

$1.00
$1.00 
e

171

1.15c.
172

173

$1.00 177

15c 178

10c
179

10c
180

10c 181

25c
182

10c 183

10c 184

15c 185

190

20c 191

10c

15c.
192

20c.
198

20c.

.20c.
194

k
BOe

195

198

20e.
*

Lietuvaitė. J. Kyietkovskio. Vertė P. G. 
Apysaka iš senovės lietuvių gyvenimo. Chicago, 
Ill. 1906, Pusi. 296 ............................... ............. .
Apdaruose............

148 Lietuvių Ašaros.
gyvenimo. Labai 

(.pusi. ...........
Lietuvi, Mylėk 
lis iš dzūkų gyvenimo, 
apysakaite iš lietuviškų gužynių. Vilniuje 
1905, pusi. 17 ..............................................................
Linksmi žiedeliai. Surinko, K, ; Stiklelis. 
Čia telpa 104 įvairiaus linksmo turinio gabbalė- 
liai. Tilžėje 1907, Pusi. 32 .......................................
Laikrodininko Atminimai. Pasak Erk- 
man-šatrijaną sutaisė S. M. Paveikslas iš Napo
leono I. paskutiniųjų kariavimų. Chicago, III. 
1907, Pusi. 44 .............................................
Laisvė ir kitos naudingos pasakos. Pa
rengė K. Brūklys. Shenandoah, Pa. 1911, Pusi, 
40 ................................... ..
Morkus ir Aurelionas. 
mu amžių krikščionystės.
žėje 1899, Pusi. 82 .............................. ...___ ,,
Matulė paviliojo. Stebuklingoji tošelė ir ki
tos labai gražios apysakos iš žmonių gyvenimo; 
Parašė Lazdynų Pelėda. Vilniuje, 1980, pusi. 
262 ................................... . ................. . ................... .
Mylėk savo artymą. Apysaka iš laiko ka, 
rėš Francuzų su Arabais Afrikoje. Pagal
F. Hoffmaną parašė P. B. Chicago, Ill. 1908, 
pusi. 131 ................................................ .....................
Ta. pati apdaryta................................................... . ......
Maksim Gorkij.Pasakojimai iš Rusų kalbos 
verte A. L—is. Turinys: Giesmė apie sakalą, Ne
naudėlis, Makaras Cudra, Rudenyj, Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, Ill. 1906, pusi. 103 ..........
Mythai. Pasakos ir legendos žemaičių: Surin
ko Dr.’ Ed. Veckenstadt, vertė dr. J., šliupas 
Dalis I. Yra tai žingeidžios ir juokingos senoviš-, 
kos pasakos apie visokius stebuklus ir prajovus,; 
apie darbus gerų ir pikių dievų, apie laumės, lai
mes, Raganius, Vilkalvkos ir tt. Plymouth, Pa.
1897, pusi. 190 .........................................50c
Musų Socijalistai. Apysaka iš paskiaiisiujų 
Lietuvoje atsitikimų. Parašė Jonas Kmįtjas.1 
Shenandoah, Pa. 1906. Pusi. 57.............. , lQc. 
Mokytojas iš Nazareto. Parašė Antanas 
Vyslouch. v Verte L. P. Apysaka iš laikų užgimi-ė 
no Kristaus. Vilniuje 1907, pusi. 103 ......... 30c 
Meilės karštligė. Mintys ir prilyginimai a, . 
pie dabartinį ’ supratimą meilės. Parašė Į. A, '? 

s Glmdoy^-y.ertė iš rušisko J. Stropus. So. Boston,
Mass. 1911, pusi. 51 ..............................    7. 20c

i Mokslinčius Ti ąrdauekas. Apysaka iš
žmonįų padavingą^Parašč J. J. Kraševskis, ver
tė. 4 lietuvišką F. M. Plymouth, Pa. 1908. Pusi. 
174 ............. . ........................................................50c
Miškas vis smarkiaus degė. Piešinys ’ <
Skitaleco. Vertimas iš rusų kalbbos. Brook
lyn,. N. Y.. 1911, pusi. 32   '..... 15c
Mobilizacijos . pasekmes. Vaizdelis • iš gy- ’"•
veninio. Parašė žemaitė. Perspauzdinta iš “Ūki
ninko”. Tilžėje 1905, pusi 15 ............................. . 5c
Meilės linksmybė. ’ ’Da niekad . ant svieto 
tokios nebuvo!” Išdavė J. A. Faraonas. Tilžėje ■’ ■■ 
,1907, pusk 32 .............................................................. 10c
Mūsiškiai užsienyje. Juokingas aprašymas 
kelionės į Paryžių ir atgal. Mikalojaus ir rGlapi- 
ros Ivanovų.Parašė N. A. Leikin. Lietuvių kal
bon vertė Magnus Par valkiotis. Chicago, III.'
1909, pusi. 216 ......................................  'tT. 50c
Milukijada arba nepaprasti dzūko viršžmo- 
giški nuopelnai ir juodesnis už pragarą tiems 
nuopelnams pavydas. Chicago, Ill.
Magdalės Marija. 
Chicago, Dl. Pusi. 
Nuskendimas laivo 
ir aprašymas. Surinko M. Paltanavičia. 
Boston, Mass. 1912 Pusi. 17...............
Našlaitė. Ne pasaka. Labai užimanti apysakėlė 
iš dabartinių lietuvių gyvenimo. Parašė Lazdy
nų Pelėda. Tilžžėje 1902, pusi. 62.. ........15c
Namelis ant Volgos. Apysaka, parašė S. Step- 
niak, versta iš rusų kalbos. Chicago, Ill. 1909, ■
Pusi 72......................... ; 20c.

Nebepirmas. Paveikslėlis iš mokslaeivių gyveni
mo. Parašė B. Tilžėje. 1902 Pusi. 23.5č. 
Nakvynė. Pasaka apie vieną mažesniųjų gyve, 
nimo vargų, paprastai vadinamą beda. Parašė 
R. L. Stevenson. Iš anglų kalbos vertė L. Juras, . 
Chicago, Ill. 1911, Pusi. 38 
“Nie gadaj” arba baisus sapnas Parašė; ž. 
Tilžėje 1902 Pusi. 18....................... I............
Našlaičiai. Paveikslėlis iš praeities.. Vertė Arto- 
jas. Chicago, Ill. 1904. Pusi 256.....................
Namelis pustelninko. Pertaisytas antras leidimas. 
Graži morališka apysaka. Shenandoah, Pa. 1906 
Pusi 170......................... ...................
Audimo apdaruose ........................................... . ...
•Neužmokamas žiedas. Dvi gražios pasakos, 
Mahanoy City, Pa. 1907. Pusi. 62...............; 25c.
Onuka. Labai dailus apsakymas iš tikro atsi
tikimo. Mahanoy City, Pa. Kaina.......... ...
Obrusiteliai Galerija paveikslėlių iš mas
kolių gyvenimo Lietuvoje. Parašė Dėdė Atana
zas, 
liški 
viais 
Olga 
nimo
Stasys Kirvis. Chicago, Ill. Pusi. 40. Kaina .... 
Olitipa. Graži apysaka iš laikų savitarpinės 
karės Siaurinės Amerikos indijonų. Vertė A. 01- 
ševskis. Antra laida pataisyta. Chicago, ID. 1906 
pusi. 95 .................................................................... .
Prakeiktas Meilingas Kriminališkas aprašymas.

"vertė D. T. ir F. W. Bočkauskai. Mahanoy Ci
ty, Pa. Pusi. 202 ..... ............... '............... ..
Pirmoji Gegužės; Sapnas apysaka. Parašė Skrux-- 
dC. Brooklyn, N. Y. 1908, pusi. 89.-. ............ 
Parsidavimas ir 
Prūsų Lietuvoje.
(Papąoąkojimas kaip vienas Metuvis 
Didžiosios Lietuves, ataiduvš vokieširtĮU, net 

-pravardę ir tikCjimą permainė, o paskui vokie-,..
•M jį tovajrš.) Plymouth, Pa. 1901, pusi. 32 , «

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

a Prastais apdarais paauksintais kraštais be kabės. $1.06 
b Ta pati su kabe .. .....................................
c Sagrino apdarai apkaustyta auksuoti kraštai

1102

$1.25 
$2.00

Morokko skuros minkšti apdarai su kabe .. ...’. $2.50 
Balsas Balandėlės arba mažas šaltinėlis malonės

Dievo, Naujasis spaudimas, be ar bū “Officium.” 
su ‘ f Of ficium ”, yra brangeses 10 centų.
Prastais apdarais paauksytais kraštais su kabe. . 75c 

b. šagrino.skuros apdarais su kabe. $1.00
Morokko skuros kietais apdarais...' ...................... $1.00
Morokko. skuros minkšta su kabe..’.’1/.. .... .. $2.00 
Aksomo apdarais su auksiniais kryžiais ant šo- 
uų. Labai daili knyga paaukavimui.... ............... $2.75
Garbė Dievui ant aukštybės o pakajus žmonėms 

ant žemės geros valios. Puiki knygute turinti 
daugelį litanijų ir šeip jau maldų.
Prastais apdarais........................................................... 75c

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

perveizėtos per M. Voločiauską žemaičių Vyskupą, 
Vilniuje 1906 metuose.
Prastais apdarais........................
Drūtas apdaras paauksuotos..
Šagrino apdarais paauksuotos.. .... .................  $1.00

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

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

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-

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

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

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

25c
50c 1109 Skuriniais?. apda

rais paauksintais kraš
tais, be kabes.... 50c

1110 šagrino minkštais 
apdarais, su kabe.. 75c 8.

9.

10.

11.

14.

21.

22.

24.

25.

28.

31.

32.

33.

37.
4 tji

88.

29.
30.

34.
35.
36.

16.
17.
18.
19.
20.

12.
13.

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

1141 Baltos skurdės 
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 knygutes 3x5. Spausdinta 1909.

1128 Prancūziškos sku
relčs, minkštais apda- 

. rais« 60c

25c

1121 Prastais,:-drūtais 
apdarais, auksintais kra
štais, apkaustytoms 
briaunoms pasidabruoto
mis Metelėmis, su kabu
te............ . .^.v... 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 eelu- 
loida, 3 sidabrinįnai me- 
dalikėliai kabo ant len
ciūgėlių, aksomo nugara, 
apkaustytos briaunos si
dabruotomis bletelgmis, 
su kabe, auksinti kraš
tai -- 41.00

1125 Baltes eelrtrtdos 
apdarai, vienų misti- 
tai kaip Mt Ko paveik- 
rto, Mtų ft graži aukso 
faMl* tor aukio litaro- 
sns knygas vajpąą at
spaustas, su kabute, au
ksinti kraštai .... $1:50

HM Baltos celuloidos 
apdare, ant vieno šono 
tevtotknotas kielikas, su 
kartiao kabate, auksinti 

$1.75

*
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1142 Aniolas Sargas. Maldaknyge su
Didumas 3x4 col. Kežančiai, Mišių maldos, stacijos ir kitos 
reikalingos maldos, litanijos, giesmes, ir tt. Pusi. 44S. Ma- 
hanoyCity, Pa. 1908

a) Audimo apdaru paauksuoti kraštai ..
b) Šagrino apdaru, paauksinta................

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 parauktu 
kun. A. Staniukyno, tel
pa čia išguldinėjimas šv- 
evangdijų visų keturių 
evangelistų. Apaštalų 
tai, pusi. 494 lotyniške- 
darbai ir Apaštalų rai
nais literomis.......... $2. M

50c
75c

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
tų.......................... $3.00

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Martan St Chicago, III

Kad atituštinti vietą maldakny
gėms, kurių norime ištisą eilę įdėti 
į savo knygų krautuvę, prh'jrsti esa
me išparduoti už pusę kainos visas čia. 
paminėtus STEREASKOPUS arba Te- 
LBSKOPUS.

Stereoskopai yra dirbti garsiausių ar
tistų; Stereoskopai yra tai puikiau
sia. dovana merginai arba vaikinuL 
Toki stereoskopa mergina (javusi, vi
sada laikys atminti kaipo didžiausią. 
dovaną ir kada tik per jas pažiūrės,, 
visada atmins jos prisiuntėją.

Stereoskopas arba Teleskopas yra- 
tai prietaisa aiba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant* abrozėlio, abrozėlis pavirsta Į 
naturališką . paveikslą, kuriame matai 
Helas grupas žmonių, triobų, visą mies- 
sią, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats tojo- 
vietoje būtumei ir viską savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia Į 
naturališką ėsybę, padidina jį askirs- 
to žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau 
ne paveikslu, bet tikru atsitikimu.

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

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

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

etai ką juose gali pamatyti:
1. Kristaus užgimimas Betle^aus Štai-

nčlėje.
2. Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris

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

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

4. Kristus
lejaus. 
ną.

5. Kristus
6. Judošius

Kristų :
Simonas 
nešti.

Šventa Veronika apsiuosto 
Kristui.

Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.
Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.
Kareiviai ir 6v. Peras prie kalno 
Golgotos.
Kristus paveda savo mc<dną Jonui. 
Skaito Kristui myrio dekretą ant 
kalno Golgotos.
Žydai ruošiasi kalti Kristų prie 
kryžiaus.
Kristaus kūną ima nuo kryžiaus. 
Kristus keliasi iš grabo.
Kristus žengia į dangų. 
Regykla šiandieninio Betlejaus. 
Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku
rioje Kristus gimė.
Bažnyčia apreiškimo 6v. P. Ma
rijos.
Bažnyčia būdavote ant grabo 6v. 
P. Marijos.
Kaip šiandien išrodo Kristaus gra
bas. ‘Z ■ "> - •’' •'* '
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.
Ulytėlė po . vardu Jėzaus ‘ ‘ Štai 
žmogus ’ ’.

SERUA H.
Susideda iš 10O Stereoskopiškų paveik- 

lėlių baksulyje. Kaina $1.50 už 
bakselį.

Bitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa
veikslėlių ką pirmutinėse serijose. Ir 
štai ką juose galite pamatjti:
26. Besiartinanti audra ant ežero Erio.
27. New Yorke tavorų krovimas'] di

delį dceaninį laivą.
New York. .......................... - ...
Garden). 
Boston. 
Atlantic 
maryj.
Niagara, 
tys nuo 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.
Kaskados ir pokyiinė svetainė. L, 
P. Parodos 1904 m.
Moki indijonas namieje.
Moki indijonų gyvenimas.
Sioux indijonų vadas, He-No- 

Fraid.
Vartininkai (The Sentinels) 3.043 
pėdų augščia. Yosemite, Cal. 
Motina girių, 68 pėdas apėmio. 
Yosemite Klonyj, Cal.
Magdelenois Kolegija, Oxford, An
glijoj.
Airija. Killarney, pilis Ross.
Inėjiinas į Muckross Kiioštorių, 
Airijoj.
Siaurinis miestas, Gibraltar.
Berlynas. Bondler lovis ir Ka
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.
Vokietija. Laivas aploidjiantis Ko- 
bleiiciį, ant Rheino upės.
Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.
Stockholmas. Karališkas palocius. 
Švedija. Ant kelio j Odde. 
Švedija. Lejono pilis, Geteborge.
Šveicarija. Mount Biases žiūrint 

nuo Chamonix.
Thun, Šveicarijoj, 
žuvinis kiemas, Alhambra, Grana
da, Išpanijoj.
Katedra Notre Dame, faskada. Pa
ryžiuj, Francijoj.
Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran- 
cijoj.
Palociai tautų ant upės Selnaoa 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 
Francijoj.
Des Shamps Elysees, Paryžiuje, 
Francijoj.
Didžiosioa operas palocius, Pary
žiuje, Francijoj.
Tvirtynė Šv. Jono ir Katedra, Mar
seilles, Francijoj.
Laivų užplauka ir ežeras, Ville- 
france, Francijoj.
Carniche kelias ir eže?ėlis Ville- 
farnche, Francijoj.
Pajūrinis kraštas Casino, 
Carlo. ,
Vatikano daržas ir Šv. Petro ka
tedra, Ryme, Italijoj.
Rymąs žiūrint nuo bokšto šv. Pet
ro katedros.

JONAS M. TANANEVICE
32491)3 S. Morgan St

ant svodbos, Kanoj Gali- 
Permaino varinį j vy-

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda 

žydams.
pagelbsti Kristui

40.
41.

43.

♦4.

45.

46.

47.
48.
49.
50.

51.
52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

64.

Monte
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATKAli. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA iVi 

MARTINO. ,
Petr. Andrejauckas, Pirmą 

918 — 33rd St.
etan. Stonevicze, Vice-prežą 

3206 Auburn Ave.
Ant. Kasparas, Prot. Raštifių 

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadziewski Fin. Sekr.j 

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

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

2118 W. 20th St.

PASARGA: “Už kor< 
apgarsi tiimus ‘ ‘ Kataliko 
neatsako”.

3.

Draugysčių Reikalai

VI AI!

ADMINISTRACIJA DR-STĖS BV. 
STANISLOVO V. IRK. 
Juoz. Klimas, Pirmsedis, 

4527 Marshfield Avė. 
Mot. Randis Pagelbininkas, 

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

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

4530 S. Wood St 
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.
ADMINISTRACIJA D. L. K. VY

TAUTO POLITIŠKO KLIUBO. 
vilke-baRrk, pa.

J. Laukis, Pirmininkas,
425 S. Grant St.

J. Ažis, Pagelbininkas, 
130 Stauton St.

K. Kučinskas, Fin. Rašt.,”
141‘Park Ave'.

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

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

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

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery St.

KLIUBAS LIETUVOS KUNIft. 
MIND AUGIO.

J. V. ZachareviCe, Prez., 
917 — 33rd St.

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

J. M. Tananeviče, Kasierius, 
3244 So. Morgan 8t.

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

'DMINI8TRACIJA DĖ STĖS BV.
JUOZAPO <AlM. SM.

Juazapas 7alandauckas, Prez., 
3234 Illinois Ct.

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

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

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

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

ADMIN//TRACI J A L L U. 
KLIUBO.

"ZEE PARK, W1I-KES-BARRE, PA. 
Adomas Cikanauskas, Pirr.sėdia, ■ 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas 

78 Oxford St.
Juozas Adorriuas, Prot. Sekr,

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

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

ADMINISTRACIJA.
EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis; Pirmsedis, 

446 Mail- St.
Jonas Kučinską?, Raštin, 

238 Slocum St.

TAUVYKIT PINIGUS!
“Keistute” Paskolijimo ir Būdavo- 

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

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

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

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

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

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

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

Su gjiodone,
Ben. Butkus, Prezidentas, 

843 W. 33rd ist. *
J. P. Eweldas, Sekrešerius, 

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

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

LINKSMAS BALIUS! •' -
Ktarj parengia Draugyrtl Apvtflioš 

Dievo NO, t Atlibtt$ Mdeltoj, 81 
6, gruodžio (aee.), 1912 H, Freiheit 
Titrnar svetainėje, 3417*21 & Halsted 
št> Balius prasidėt 6tą valandų ya= 
karo.' Inžanga 250. porai.
„ Maloniai užkviečla visus lietuvius ir 

liętuyaites, atsilankyti, kur atsilankę 
galėsite linksmai laiką praleisti prie 
geros lietuviškos muzykės, nes bai
giant senus Metus ir po Adventų lai
ko galėsite visi smagiai pasišokti. 
Kviečia KOMITETAS.

. Pnselu vUIiaf tem paŽDrtamlms 
h dringaiWi pAikellitn ii <15 
Ata Bzyon*a, M £ į 5T Hudnc Are., 
SlBSilyn, N. T. 84ap*įpwbk 

;.4>ta»*FVilk^ tli.gĮ 
fiZ Hudtoa 

ĮB;pokly«, Bį Sį

-sxi________
jįs'- -et y .

DIDELIS (ĄTIDABYMAS.
Didelis atidarymas naujo galiūno, 

prasidės 19tą d. gruodžio 1912 m. po 
No. 840 W. 33rd ’ St. Chicago, Ill. 

(51—52) JONAS PETKUS.

nu

2200.

TĖMYKIT LIETUVIAI. 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

36-ta Serija prasidės Utarainke, 
Lapkričio 5-tą dieną 1912 m. Susirinki
mai atsibuna kas Utarninkas Stą vai. 
vakare Dom. žemaičio svetainėje, 8o. 
Union Si., kampas 18tos gatvės..

Akeijo, kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena . gali užsirašyti po ke
letą akcijų J.- mokant po kelius cen
tus arba dolerius j sav aitę, galima 
surėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6’4 metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir 
tuvaites prisirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo Na
rių ant tVįm morgičiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų ropierų.

Su guodone,
L'az. Katutis, Prezidentas, 

710 W. 18 8t.
J. P. Ewaldas, Sekreto;'! is, 

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

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

Lie

2200.
Easier.

•v.ADMINISTRACIJA rP-STĖA 
MATEUŠO AEAATALO.

Petr. Andrejauckae Pirm , 
918 — 33rd Lt

Antinas Mazelaufkia, Pa.rebifinkag,
3244 S. Morgan 8t.

Nikodimas Overlingae, Rišt, Prot,
3245 S. Morgan 8v.

Antanas Kasparavičiz RaSt. Fin, 
3416 Auburn Ave.

Kazimieras P. Birus, I3din.'(tk*s, 
918 — 33rd Street.

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

BV. MYKOLO DH-STEB WILTES-
BARBE. PA. ADMINIBTEAOkJA.

Silvestras riiecKas, Prezidentas, 
462 E. South 8t.

Antanas Šeškevičius, Vice-pretideatas,
501 New Grant t>t.

Vincas Adominas, Prot. 8ekr.,
34 Logs n St.

KOrim. Deltuva, Finansų Seks. 1-m.ia,
96 Logan St.

imas Linukus, Finansų Sekr. 2-ragę
425 S. Grant S..

Juozai Šnipac, Kasierira,
388 New Gro>e St

1DMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
BV. JURGIO KAREIVIO K. 

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

425 S. Grant t.
f. Stanciką, Vice-prerid., 

57 Oak Dane.
8. Pieckis, Prot. Be kr., 

462 E. South 8t.
J. Daukšys, Kasierius, 

18 N. Meade 8*.
V. Adomynas, I Finansų 8ekrn

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

New Grov,, St

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
BIRDIES V. JĖZAUS DRAUGUOS., 

Benediktas Butkus. PirmsėdiĄ 
843 — 33rd St.

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DID2.
L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIŲ ANT TOWN OF LAKE.

J. Kb'mas, Pirmsedis, 
1853 W. 45 St.

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

B. J. Keporša, Nutarimų Rašti£
4644 So. Paulina St.

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

V. Jasulaitis, -Kasierius,
4552 So. Ashland Ave.

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

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

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

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

3200 Illinois Ct.
M. Kadzievskis,

2118 W. 20 th St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŽV. JURGIO R. ir K.

Kaz. Naugžemis, Pirmsedis, 
3202 Auburn Ave. ■"

Joe. Gurinskas, PagelbiniUkttB, . 
3347 Auburn Ays.

Ign. Mateliuose, Prot. Raštinę 
1424 So. 49 Ave^ dectfo 11L 

t J, 8. Palyanskns, Jin. Raštia^ 
k 3325 S. Morgas 8t.

DIDELIS BALIUS!
Draugystė Apšvietimo Brolių.? pa

rengė balių 28 d. gruodžio 1912 m., 
ant West Side,- M Meldažio svetainė
je- v , ■

DIDELIS MASKARADOS BALIUS.
Parengtas Draugystės Lietuviu Jau

nikaičių Dainos Mylėtojų, atsibus sų- 
batoje, 11 d. sausio (jan.), 1913. m., 
M. Meldažio svetainėje, 2242-,44. W- 
23rd place. Balius prasidės 6tą va
landą vakare. Inžanga 25c. ypatai. 
$100.00 vertes bus išduota dovanomis..

Maloniai užkviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaitės, senus ir jaunus kuono- 
skaitlingiausiai atsilankyti ant šįp mu
sų diedelio maskarado baliaus, o už
tikriname, jog busite užganėdinti. Su 
.godone KOMITETAS.
- (52-2)

ANT PARDAVIMO.
PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS
Labai pigiai parsiduoda geras mu 

rinis namas ant Morgan St., netoli 
33-čios. Namaš auįštųfį apačioj 
puikus Storas ir 4 geri pragyvenimai. 
Parsiduoda su labai " geromis išlygo
mis, kadangi jis turi būti truinpu laiku 
parduotas. ■ Kam reikia gerd 't»izninio 
namo ant BridgepOrto, tegul nepra
leidžia šią progą. ’ Platesnėihs apie tą’ 
namą žinioms kreipkitės j. . .
JONO M. TANANEVICZIO BANKĄ, 
3249-53 So. Morgan St., Chicago, Hl.

Parsiduoda’ pigiai penkių kambarių 
rakandai Visi rakandai nauji, gera 
proga nusipirkti pigiai.' "Atsišaukite 
tuojaus, nes savininkas skubiai išva
žiuoja Lietuvon. M. Pavilaitis 663 
■W. 18 St., Ant antrų lubų iš užpa
kalio. (51—9)

Freiheit Turner svetainėje, 
Halsted St. Pradžia 3 vai.

Inžanga 25c.

NAUJŲ METŲ VAKARAS.
Parengtas 4tos kuopos L. S. S. A. 

Seredoj, 1 dieną Sausio, (January), 
1913 m., 
3421 So. 
po pietų.

Garbi visuomene: Pranešame, kad 
šis vakaras bus labai įdomus, kaip ži
note iš patyrimų, kad 4 kuopa paren
gia visada gražius, triukšmingus yąv
karus, bet šitas bus gražesniu,- nės Badu, - 
pamargintas kalbomis, •monologąišJS?ir 
deklemacijoms. Taipgi - kiekvienas 
perkantis tikietą gaus gražią dovaną'.' 
Griež rusų atsižymėjusi orkestrą/' 
pertraukomis bus skambinama ant.įpį: 
ano. Ant galo bus šokiai 'S|f, iėklb* 
jančia krasa. Kas gaus, daugiau' at
viručių, gaus dovanas. Kviečia,^?’ 

< (5t--52) KOMITETAS.

Parsiduoda bučernė ir grosernė, la
bai gera vieta, lietuviais apgyventa. 
Vieta sena ir biznis gerai išdirbtas. 
Priežastis pardavimo: savininkas iš
važiuoja į Lietuvą. Atsišaukite prie 
savininko: Stanislovas Eidintas, 12022 
So. Halsted st., West Pullman, Hl.

(46—49)

Parsiduoda pigiai farma su budi n 
kais 40 skėrių Michigan State. Far- 

-'tha randasi labai gražioj pozicijoj ar
ti vandens. Atsišaą£tite' į - J. M Ta 
.nanevičio Banka,« 9-53 So. Mor
•gan St., Chicago^Ilįį

PRIEŠMETINIS SUSIRINKIMAS;
Gvardijos Didžio Lietuvos Kuni

gaikščio Vytauto ti rčs savo priešme
tinį susirinkimą nedėlioję 29 d. gruo
džio 1912 m., svetainėje parap. šv. 
Kryžiaus. Teiksitės susirinkti U mi
nučių iki dviejų. vBusirinkimas atida
rytas’ bus ant 2. Kiekvienas narys 
privalo atsilankyti susirinkiman, nes 
bus rinkimas naujos administracijos ir 
kuris nėra užsimokėjęs už numirusį ir 
už organą jirivalo užsimokėti. Ir dau- ? 
gelis bus kitų reikalų, kuriuos kiekvie
nas narys tur žinoti. Su pagarba,

J. Klimas pirmsedis,
B. J. Keperš, protokolų raštim

PRANEŠIMAS.'? - < ” J
Šiuomi pranešame tamstai,' kad Ja-Uį 

nų Am. Liet. Pasilinksminirild Kliubo 
29tas Gražus Balius atsibus nedėlioję, 
Sausio (January) 5 d., 1913 m., Unity 
Club svetainėje, 3140 Indiana Avė.,- 
pusė bloko į pietus nuo 31mos gaty. 
Pradžia 6 vai. vakare. .Tįkietas 25c. 
ypatai. Orkestrą prof. Blakęį / y.

(olv^4 j

y;., ršington Avė.,'.Kernio

GER
Parsiduoda įįi 

pigę kainą, 
gerai, ir geroj 
yentoj ir kitų ’ t 
^priežastis skyrimas

TĖMYKIT NARIAI.
Draugystė šv. Mateušo, laikys savo 

priešmetinį susirinkimą, nedčlioj 29 d. 
gruodžio 1912 m., salėje parapijos šv. 
Jurgio. Kiekvienas privalo pribūti, 
nes bus rinkimas naujos administraci
jos ir daug kitų svarbių dalykų del 
apsvarstymo.

PASARGA: Taipogi kiekvienas
privalo užsimokėti pasmertinę už mi
rusį musų Draugystės draugą neatbūti
nai ant minėto susirinkimo, $1.00 baus
mės. Su pagarba.

Petr. Andrejauskis prez.,
Nik. Overlingas sekr.,

3245 So. Morgan St.

avė., Chicago, Ill.
vakare. Inžanga

Užkviečiame tams-

“BIRUTES” VAKARAS.
“Birutė” stato scenoje gražiausi 

perstatymą iš Lietuvos praeities dra
mą “MIRGA” keturiuose veiksmuo
se, nedėlioję, gruodžio (dec.) 29, 1912, 
šv. Jurgio parapijos svetainėje, 32ras 
place ir Auburn 
Pradžia 7:30 vai.
25c. ir augščiaus.

Gerbiamieji: —
tas širdingai atsilankyti į šį vakarą 
kuoskaitlingiausiai, o praleisite šių me
tų paskutinios nedėlios vakarą linksmai 
ir smagiai su broliška meile, kaipo sū
nus ir dukterys vienos motinos Lietu
vos, atmindami praeitį savo Tėvynės 
ir darbus savo garsiųjų karžygių-vado- 
vų, kurie su pasišventimu kovojo už 
jos liuosybę ir laimę. Po perstatymui 
“Birutės” choras palinksmins svečius 
maloniomis dainelėmis. Po dainų pa
silinksminimas su šokiais ir lekiojan- 
čia krasa su dovanomis. Vardan “Bi
rutės ’ ’ kviečia KOMITETAS.

Seats Ironiškos Ligos

i** $10 už Išgydymą-**
Keiurlu Ligų NalKinancziu vyrus

■ ■ ■ Kurie esą nuliūdę, Nuilsę ir Nerviški, Neserganti Lovoje, Bet nejau-
W V 1*31 tinkančiais dirbti, leiskit man jus išgydyti, kuris tai gydymas bus 
W J ■ ”■ atliktas privatiškai, be skaudėjimo ir be patrotymo dienos darbo.

į;“S06” kraujo užnuod. “914”
Mes duodam Prof. “606” £6/"h Ls 

. Ęhlrlich’s perlau- Tjili Gydymąsi
į sias Vokiszkas gyd. ’ pas mana

> Skauduliai, puolanti plaukai, išberymas 
* kupno, pučkai, suputimai, reumatizmas
> nųbėrįmas., Ne .važiuok į Hat Springs, ne- 
į imk patepfųotų gyduolių. Mes išgydy- 
i siih jus pigiau ir geriau. Pagal musų 
’ saintifiška gyydyma visi tie baisus apsi- 
i reiškimai ^greitai prapuola ir sugryžta ge- 
' ra.;ąyeikątą, Jaigu kiti jus neišgydė, 
i kreipkis pas mus. MES NĖ LOPOM.

VARICOSE Olios’8
D r. Flint, 322 S.State st 

Asz iszgydau daugybe linu 
tiktai uz$10 uz visa profe- 
sijonaliszka gydymą. Pa
tarimai visiszkai dykai.

Jaigu tu turi liga, kuri tave kankina 
per ilgus laikus, kurios daktaru ir ap- 
tiekoriu gyduoles negalėjo atsakančiai pa
gydyti, tai turi but yra kita priežastis, 
es turime eaintifiika būda gydyme tų li
gų, ir mes jus išgydysime greiai, goral ir 
pigiai. Neleisk, kad užsisanėjusios ligos 
kankintų tave ir silpnintų tavo vyriš- 
kurna. MES IŠGYDYSIM, KAD BŪTUM 
IŠGYDYTU.
MES, GYDOM KAD IŠGYDYTI

NERYISZKI VIRAI
Ar tu jautiesi, kad esi ne toks žmogus kokiuo pir

mą buvai! Ar tu jautiesi nuilsęs iš ryto — greitai 
nuvargstu Ar tau skauda nugarkaulis! Ar tavo 
atmintis silpsta! Ar tavo galva svigsta! Ar tu 
jautiesi nutrotyta energija ir vyriškumą! Ar tau 
pradeda nesinorėt daugiau su draugais! Jaigu tu 
kenti nuo vieno ar visų viršminėtų apsireiškimų,, tai 
be abejonės nenori ant visados taip pasilikti. Visko 
ko tu nori tai kad galėtum stoti tvirtu ir energišku, 
protiškai ir fiziškai. MES TAVE IŠGYDYSIM.

1 ?Pasididinimas ant vienos ar abiejų pusių, suputi- 
! mat. gyslų?.- žarnų ar varpos, paeinančių nuo patru- 
1 kimo, .kėlimo, kosėjimo, arklio arba baisekelio jodi- 
' nėjimo, jaunyystės išdykumo arba užsigavimo, kuris 
f padaro nesmagumo skausmą, jautimą strėnose, nugar- 
! kaulio Skausmą, nerviškumą ir tt., išg.vdomi be pjaus- 
i tymo” ir atsitraukimo nuo darbo. Jaigu tu turi ko- 
į; kį, uesmagiuna, kurio tu nesupranti, ateik pas mus, 
i mes išegzaminuosiui tave ir duosime rodą už dyka. 
Į Mes gydom šekretnai ir pigiai.

i' V7\/rH T I 1 /1/3C Skauduliai, Isztinimai, Piles, ir Rectumo ligoi. Szirdies, Plaaszia ir Pilvo nesmagumai,Žarnų ir 1 y Į fre I. J 1.111$ Szlapinimosi nesmagumai, Deginimas Szlapinant, Neczystas kraujas, Vyrai nepadaryki! klaidą.
1 Ateikit pas mus pirm, ir neleiskit savo sunkiai uždirbtus pinigus ant gyduolių ir daktaru kurie
' jus.ąejszgydys. Musu kainos taip žemos, kad koznas vyra? gali aplaikyti musu patarnavima. Mos surengsimo iszlygas kurios patikę 

1 jum--, idant uzšimokot . PATARIMAI DYDAI, ar jus imsit musu gydymą ar no.

r ISZ KITU MIESTU VYRAI DR. FLINT, 322 S. STATE ST.
■ Ra-zykite tuojaus o busite pri- 

Skaityti prie lė tos prekes gydimo 
Vyrai atsilankė į miestą ateikit, 

tuojaus pas mus. Gal jus galima 
bus išgydyt prieš grįžtant namo 
arba paskui gydyt jus namie priv. 
Rašyk, jeigu pats negali ateiti.

+4444444444444444444444444•
4 i

Parsiduoda kai 
toj, tarp lietuvį 
■šaūkite: J. Žūki

Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais 
ir nuo 5 iki 9 vak.

Jabai geroj vie;
vėnfa. . Atsi-
370 - E, Ken

oj Ill; ‘ '

if^ųČernė už 
&rptas labai 

lietuvių apgy- 
iitų. Pardavimo
di+ėjų savininkų. 

Kas nori gero biŠnip,’4tYeipkitės ypa-
_  ” • poškai ant sekančio antrašo: Misevie d- 
■____________ ’ ■_________ ■ <. Košis. 136 d- Deodas St,, Indiana Har-
DEVINTAS IŠKILMINGAS BALIUS . Tnf1
IR SNIEGO KUMŠČIŲ PARTIJA.. iP ’ 

r Parengtas 'storone Simano DankiintO' \ 
Teatrališko J. Kliubo,. nedčlioj, sausio 
(Jan.) 12 d., 1913 m. South Side Tur
ner svet., 3143 S. State st. Prądžia- 
6 vaL vakare. 1 '
prie durų. ?

šiuomi užkviečiam visus, daug- ger
biamus lietuvius ir lietuvaites atsi;> 
lankyti kuoskaitlingiausiai ant virš- 
minėto Sniego Kumščių Partijos, kur 
galėsime persitikrinti su sniego kumš-. 
tėm, nes kožnas vienas gaus jų kiek 
tik norės, iš ko bus juokų iki ausų, 
taipgi bus visokių žingeidingų šokių 
kaipo Moonlight Waltz ir tt. Tik ne
pamirškit nusipirkt tikietus prieš laiką 
pigiai po 25c, nes prie durių švetai:, 
nes turėsi mokėt 50e. ypatai, o -ki
taip nevalna parduot i tikietų tena is.

(52-2)

? (50—52)

ti

Inžanga 50e. ypatai"

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškau savo brolio Jono Eitučlb, 

Amerikoje gyvena 10 metų, paskiau
sia gyveno Wisconsin. Kas apie jį 
žino arba jis pats tegul duoda žinią 
ant antrašo:

Ona
1501 So. Canal

Andriulaitė, 
St., Chicago, III.
(52-2)

Paieškau darbo už bučerį, suprantu 
savo amatą atsakančiai. Jaigu kam 
bučiau reikalingas lai atsišaukia:

Julijonas Vilnius, -• 
1705 So. Canal St., Chicago, HE 

(50—52) . /

Paieškau Barboros Montviliutčs gi 
minaitės, Kauno gub., Šiaulių, pav., 
Sereikio vol.,. Ligonų par, Apsišau
kite: ’ y..--

Jonas Beltrušaitis, ■
1308 — 51 Court, Cicero, UI.

(50—52)

SEPTINTAS IŠKILMINGAS 
VAKARAS.

Parengtas per storonę Draugystės 
Meiles Lietuvių Amerikoje, utarninke, 
31 d. gruodžio (dec.), 1912 m. Frei
heit Turner svetainėje, 3417-21 So. 
Halsted st. Prasėdės 6tą valandą va-, 
kare. Inžanga 25c porai.

Užkviečįam visus lietuvius ir lietu- ■ 
vaites be skirtumo, kaip senus taip ir 
jaunus ant musų iškilmingo vakaro, 
taip ir mes storosimės ką geriausiai 
priimti ;ir. užganėdinti atsilankančius 
svečius, nes- tai, bus pfljg&iga šitų me
tų ir kiekvienas besiunksmindamas 1 
galės sulaukti -Naujų Metų. Taipgi 1 
bus'gražiaūai muzykė, katrie grajya 1 
visokius MujMaius lietu viškūtf ir 

uJtikoniškuB šokius. Užkviečia
J* BOMŠTHfFAft

AtV-ų 
Mokinaus “ Saulės’>

Kam ga ’ 
patarnauti, meldžiu kreiptiesv 

J. Vitkus, - . -■ . '
308 Hamilton St., 

Milwaukee, Wis.

Reikalingi penki lietuviai pardavė
jai į įvairius departamentus. Gera 
užmokestis. Atsišaukite Klein Bros1 
Halsted and 20 Street.- ’ ' - •

t
❖ 866 Milwaukee Are.

kampas Center Ave.
Pasekmingai gydo vyru, mo- 
toru ir vaiką ligas. Taipgi

❖

t

( Ant pardavimo bučernė ir grosernė 
randasi geroj vietoj, tarp lietuvių ap
gyventa ir kitų tautų, 
atsišaukti į “Kataliko7’ 
taipgi arklis ir vežimas

Meldžiame 
Redakciją, 

parsiduoda.

Du storai išraudavimui.
Israndavimuyxlu storai su 

penkiais pragyvenimais, po 
numeriu 3200^3202-4 South 
Ashland avė. £ proga 
lietuviui kampiniame store 
pradėti karčiamąf o antrame 
store gera vietą uždėti bu- 
eernę ir grosernę. Atsišau
kite į: J. M. Tananevičio

į4-+4-+++++4.4.4-++4-4.+4-?d-4-+++++ 
+ Nauja Lietuviška + 
t —« ’
+ +

4 + 
i t

+ 4 
t 
4 
4

Aš atidariau nauja lietuvišką 2 
Aptiekę. Aš užlaikaif Severos gy- + 
duokles, ir geriaušią Trajanką ir Ž 
geriausius rusiškus lašus. Aš taip - 
pat užlaikau visokias žoles iš senos 
tėvynės. Ateikite persitikrinti.

F. FRANK, Aptlekorius
5462 S. Halsted st. arti 35 g.

Telefonas Drover 2773

+

44+
444444+44444444+444444444+

>5 ,-n)

+ 
t

Tarpe Jackson ir Van Buren Sts., Antros lubos 
Skersai kelią nuo Rotschildo & Go.

Offiso valandos: Kožną dieną nuo 8 ryto iki 6 vakare. Vakarais Panedė- 
liaįs ir Kotvergais iki 9 vai? Nedėlioms, 9 ryte iki 12 pusiaudieniuj.

NUO ADMINISTRA
CIJOS.

Visiems gerb., Skaityto
jams išsiuntėme naujai iš
leistą knygų kataliogą, ku
riame rasite surašą visų lie

ti tuviškų knygų, kaip Ameri- 
+i kos taip ir Lietuvos spau- 
t dos. Prisiartinant Kalė- 
t doms, kiekvienas žmogus M^+++++++++++++++++++t+++ žingeidauja) kokią dova. 

ną suteikti savo draugui bei 
draugei. Geriausia dovana, 
kuri tinka visiems, yra tai 
pasirinkti iš musų naujo iš
leisto kataliogo gerą-nau- 
dingą knygą ir dovanoti sa
vo draugui bei draugei. Tie, 
kurie dar negavo musų ka
taliogo, meldžiame tuojaus 
rašyti mums laišką, o mes 
tuojaus prisiusime.

“Kataliko” Išleistuvė.

DOVANOS. '"WNI
Fonografas vyriškas arba moteriškas 

paauksuotas laikrodėlis (kišeninis) sta- 
lavas laikrodis su muzika, armonika, 
mašina rašymui ir kuknios rakandai, 
jaigu norėtų gauti viską dykai kaipo 
prezento tuomet rašykite prašydami 
išsiųsti informacijas, prisiųsdami vieną 
pačtos steinpą atsakymui.
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO., 

Dep. A. 18,115 Ė. 7 st., New York City.

LIETUVYS NOTARAS.
Išdirba visokius Kejent&liškus do

kumentus, paveizdan: Doviernastis; 
Testamentus; Bill of Sales; Kontrak
tus; Notas; Affidavitus ir visokius ki
tus raštus, koki tik Rejento arba “No
tary Public” skyriuje daromi. Su
teikia patarimus reikaluose dalių Lie
tuvoje ir kituose dalykuose.

Kreipkitės i
TANANEVICZ SAVINGS BANK, 

3249-53 So. Morgan St.. Chicago, HL
4.+++++++-S ++++++++++++++++•{•

J JOHN M. BRENZA
+ LAWYER 
ą. Lietuvys Advokatas
J 4608 So. Ashland Ave., Chicago, 111.
•5* FHOME OROVER IBM
į Atlieku visokius legaliszkus reikalus at- 

šakaneziai, ypatingai suzeidrao ir kitus. 
Užsiimu vedimu visokiu civiliszku ir 
kriminali zku bylu. Taipgi perziuriu 
abstraktus ir padirbu visokias popieras 
ir doKumentus pardavimo ir pirkimo 
namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku
rie turite koki legaliszka reikalą, atsi- 
szaukite pas tautieti.

*i* *&*{**$**$* *8* *$**S**S* *3* *S* *3* *3* *3* *$**$**£**$**£**$* *£**3**3**$* *$**£*
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KONC

JIEŠKAU DARBO
Jaunas lietuvis mokytojas, 

kau iš Lietuvos.
draugijos kursuose Kaune.
lėčiau

artinos ir

ei fotone",

Lyon <fc Healy. u 
Ttaltszki Armonikai 
les instaigos. T 
mbdu mes tai 
“Special" ir "Concert?, 
tai yra geriausi savo r*į

t

t

❖ + 
+

Reikalinga korespondentė, kuri et 
pranta lietuvių ir ' lenkų kalbą. A! 
sišaukite tuojąug. I.aiškus
lenkiški!.

Mrs A. S. ffou, 
Bex L. 1,

Ž Šrate

-Jtnuaeb- 
______ _ _________ T ant tnęrketo ir 
pilnai ąvaraotuotr________drfiealy. Vie
nos, dnej a arba trijų niu instrumentai 

 

paprasti arba iscoailįąti^yisi parduodam! 
ant lengvoisamekajimo. Kaina SIS.OO iki 
S15O.OO. Mes imame jus sena Koneertina 
mainoma kaipo dali pirnjo izmoąęįimo, I-: 
dnnt patarnaut tiems kurie negali pribūti 
dūmos laike, mes turime speciali.akerapre-: 
zentants kuris atsilankys pas jus- vakarais 
su sampeliais. Siuskit atvirute in tansd 
koncertinas departameata o aptaikruitanai. 
ka koncertinų ir armonika katahoga (ilitf- 
struota spalvose).

i

Wabash Ava.

PASARGOS SKAITY
TOJAMS.

1 Rašant laišką į “Kataliko” re
dakciją visada parašyk aiškiai savo 
vardą, pavardę r adresą.

2 Jeigu nori permainyti savo adresą, 
visada paduok savo senąjį adresą, o 
paskui naują. Jeigu pats ne moki gerai 
rašyti, tai adresą duok kitam para
šyti. Teipgi, jeigu ne žinai kaip toj 
gatvė vadinasi, tai pažiūrėk gerai ant 
liktaruos, o tąsyk parašyk adresą.

3 Pinigus j “Kataliko” redakciją 
gali siųst registruotam laiške, arba 
išpirk “Money Orderį” ir siųsk pra
stam laiške. Išpirkęs “Money Orderį” 
re laikyk pas save, tik tą didesnę 
mėlyną korčiukę prisiųsk į redakciją 
prastam laiške, o baltą mažą pasi
laikyk pas save.

4 Siunčiant mažiaus kaip vieną do
lerį, gali prisiusi pačto markėmis, bet 
jeigu siųsi daugiau negu dolerį ar ir 
d augi aus, tai siųsk pinigus per “Money 
Orderį. ” Siunčiant, markes, reikia ne
sušlapinti ir įdėti liuesas, kad nesulip- 
;ų, nes sulipusias markes nepriimsime 
tž pinigus.

5 Rašant į “Kataliko” redakciją 
Kėąespondencjią, visada reikia aprašyti 
gryną teisybę ir padėti savo tikrą var
ią ir pavardę, nes be to tokios ko- 
espondeneijoš notalpinsimė į laikraštį.

6 Korespondencijai talpiname tik 
vien priiiųstsš hUO skaityto jį, nuo nę 
skaitytojų jokių korespondencijų ne- 
talpinnimo.
TONAS M. TANANEVIČE 

3H9-S3 S. Morgan Bk, ,
Chicago,

118.
119.
120.
121.
122.
123.

70.

71.

72.

73.
74.

75.

ma-
E1

........ $1.00 
be paveiks-

gatunko pa-
Kalua 25c.

'100. Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokohama.

101. Japoniškas žvejys prieplaukoj, 
Yokohama.

102. Japoniečių būdas eiti pailsiu.
103. Trepai į Kigomizų žinyčių, Kyoto, 

Japonijoj.
104. Kyoto, Japonijoj. Kigomizų ži

nyčia.
105. Auksinis pavilionas ant ežero 

Kinkakuji, . arti Kyoto, Japonijoj.
106. Senoviška žinyčia Fujiyama, Mt. 

Fuji, Japonijoj.
107. Teatro gatvė, ilgio vieną milią, 

Osaka, Japonijoj.
108. Nara, Japonijoj. Tūkstantis ži

binčių prie Kasuga-No-Myia tt- 
nyčios.

109. Nikko, Japonijoj. Senovės akme
ninis šuo, sergantis Nikko žiay- 
čią nuo Piktojo.

110. HawaiSki mokyklos kūdikiai.
111. Paimu daržas ant kranto Moao- 

loa upės, Honolulu, Hawai.
112. Daktiliai^ paimu kelias, Honolu

lu, Hawai.
113 Hawaitea moterie, gendanti Pee- 

heai, mažiukę kriaukinų žiuvait*.
114. Chiniečiat renkanti ryžius, Ha

wai.
115. Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj 

Afrikoj.
116. Inplauka ir plaukianti laivų tai

symo dirbtuvž Valparaiso, Chile.
117. Jamaicos Broorkline gatvė, Port 

Antonio.
San Francisco gatvė, Mexico City.
Didysis pliaciua, Mexico City. 
“Jojimas šėnimis”.
Mano apginėjas.
Kalėdų rytas.
“Tėve musų, kuris esi danguo

se”.
124. Pagalvėlių karė.
125. šėrimas kačiukų.

Teleskopas ir 100 viri paminėtą 
paveikslėlių kaštuoja .................. $3.OT

100 tų pačių paveikslėlių bakie- 
lyje be eleskopo .......................... $2.00

25 paveikslėliai iš Jėzaus gy
venimo .. /.......................

Pats vienas teleskopas 
lėlių kaštuoja $1.00.

serija m. 
Susidedanti U 12 maišyto 

veikalėlių pundelyje, 
už pundelį.

šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje, beveik vie kitokį paveikslėliai, 
tai yra maišyti iš visokių gatunkų. 
Juose yra: gražiausių miestų, bažny
čių ir kitų bagotų triobesių paveiks
lai, taipgi ir komiški paveikslėliai, ši 
serija yra gera tiems, kurie nori pi
nigus užčėdyti, nes ji kaštuoja tiktai 
25c., o joje galima tiek daug pama
tyti kaip ir serijoj I.

SERIJA IV.
12 taippat maišyto gatunko paveiks

lėlių pundelyje. Kaina 50c., ui 
pundelį.

šitoje serijoje gražiausi paveikslė
liai. Labai aiškus, yra dirbti ga
biausių artistų, brangaus darbo. J 
juos žiūrint matai viską taip aiškiai 
kaip kad prieš akis nebūtų jokio pa
veikslėlio, bet tikrai gyva regykla.

ATMINKITE, kad virš parodyto: 
kainos yra tik už paveikslėlius, b« 
Teleskopo. Pats Teleskopas kaštuoja 
75c. Vieno Teleskopo užtenka ant vh 
sų ir visokių paveikslėlių turėti, tai 
vienas Teleskopas užtenka jiems vi
siems.

Vienas Teleskopas užtenka visokiems 
paveikslams. Kada turi teleskopą, 
tai gali imti paveikslus kokius tik no
ri ir visi tiks į tą patį teleskopą.

Siųsdami pinigus ant teleskopų ai 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:

M. J. TANANEVIČIA, 
v 3Ž49 &8. Morgon St, 
»• Chicago, Ill.
z.--.. _

STEREOSKOPAI
65. Didžioji galerija Colona palociuje,

Ryme, Italijoj.
66. Skliautas Settinio Severo, Ryme, 

Italijoj.
67. Koloseumas, Ryme, Italijoj.
68. Nesenai atkastas palocius, Pompe- 

jo, Italijoj.
69. Senatas ir Kanalas, Milane, Itali

joj-Kelias Šv. Juozapo, Venecijoj, Ita- 
!ijoj.
šėrimas karvelių ant pleciaus San 
Marco, Venecijoj.
Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj, 
Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omare. 
Oceaninis pakraštis, parodantis ke
lio užuolanką, Algiere.
Gėrymo fontanas ir gatvė Sename 
Kaire, Egipte.

76. Besimeldžianti dervišai kieme 
hometonų bažnyčios Gamoa 
Ain.
Mahometonų bažnyčia Sultano 
san, žiūrint, nuo Ciadelio sienų. 
Kaire, Egipte.
Pyramidos 
rint nuo 
Egipte. 
Arabija, 
upės take. 
Inėjimas į 
dijoj. 
Turgaus diena Singapore, Indijoj. 
Tautiškasis greitasis trūkis, Sin
gapore, Indijoj. 
Policijos stacija Hong Kohge, Chi- 
nijoj. 

Žibinčius Hong Konge, Chinijoj.
Chiniečių vienbuoriniai laivai 

įplaukoj Hong Konge, Chinijoj. 
Gražusis kelias Shanghai, Chini
joj.
žvilgis ant viešos turgavietės, 

Shanghai, Chinijoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant 
salos Java.
Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai.
Yokohama, Japonijoj. Prūdas egip- 
tiškų lotus kvietkų pilname žy
dėjime.
Junitų žinyčia Honmoku. Yokoha
ma, Japonijoj;
Yokohama, Japonijoj, šiaučius dir
bantis lytines kurpes. 
Yokohama, Japonijoj. Kriauklinių 
tuvių pardaviaetojaus stotis.

94. Paroda ugnagesinių atletų, Yokoha
ma, Japonijoj.

95. Yokohama, Japonijoj. Kvietkų
daržas. t

96. Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne
šamas jaunų gerbėjų Matsnri pro-

it ceaijoj. ,
97. Japonijoj vaikai, nešanti pokylinį

Matsnri altorių, Yokobaawj.
Matnuri pokylis, muzikas pastolas 
ir linkėjai, Yokohama, Japonijoj.
Yokohaasa. Japnijoj. Daišovių 

pafiavinJtojaa, -----
turte

77.

78.

79.

80.

81.
82.

83.

84.
85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

98.

tt,

Ha-

ir Arabų vilija, žiu- 
Ghizeh kelio, Kaire,

Daržas išdžiūvusiame

palocių, Singapore, In-

rėdanti* «avo

SKAITYKITE
i JįKAT.
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“Joninės”.
Nedėlioj, gruodžio 22 die

nų, Hull House teatre Dra
mos draugija vaidino ketu
rių veiksmų dramų “Joni
nės. Drama parašyta 
įžymaus vokiečių raštinin
ko G. Sudermann’o, lietu
viškai versta K. Puidos. 
Pati drama turi savyje 
daug jausmo ir gyvumo po
draug su meile. Abelnai 
imant, lošimas nusisekė la
bai puikiai ir šį sykį Dra
mos draugija, matyt, turėjo 
daug triūso, išsimokyti to
kį didelį veikalų.

; Lošime dalyvavo geriau
si lietuviai lošėjai Chicagoj: 
-— Vaitiekūnas, Šaukimas, 

. Šivinskas, Briedis, Mont- 
viliutė, Šlikienė, Damijonai- 
tienė, Stravinskiutė ir Klo- 
vaitė. Visi lošėjai atliko 
savo užduotis gerai, stoka- 
vo tik gyvumo ir energijos 
Damijonaitienei ir Brie
džiui, kadangi jų abiejų bu- 

"•'Vo" švarbiausios rolės, tai 
Dramos draugija privalėjo 
paskirstyti roles, kurios 
kam tinka, o ne kas kokių 
nori; — pav. dvarponio gi
minaitis (Briedis) Įsimyli Į 
dvi mergaiti, į vokietaitę 
Trudų, (Mont Viliutę) ir Į 
lietuvaitę Marikę (Daniijo- 
naitienę), paskui jo meilė 
pradeda nykti prie vokie
taitės, o didintis prie lietu
vaitės, bet tas Į publikų da
rė ne geriausių Įspūdį, ka
dangi vokietaitė išrodė 
daug jaunesnė, vikresnė ir 
meilesnė už lietuvaitę, tai 
delko jis pradėjo nuo jos 
šalinties? Marikė turėjo 
but jauna, vikri,-meili mer
gaitė, o jos rolę lošė pabu
vusi moteris. Geistina, kad 
režisierius ateityj daugiau 
atkreiptų Į tai domos, taip
gi labai geistina, kad Dra
mos draugija atkartotų 
“Jonines” ant “Bridgepor- 
to” arba “Town of Lake”, 
kur daugiau lietuvių randa
si, nes “Joninės” labai pui
kus veikalas, kų teko tas 
patirti iš visų, kurie tik ma
tė (nors nebuvo jų daugiau
siai). Tegul Dramos drau
gija darbuojasi ir ant to- 
liaus, nes ji labai naudinga 
lietuvystei. Vietinis.

susirinkimas, sausio 11 d. 
1913 m., “Aušros” salėje, 
3149 So. Halsted st.' (ant 
Bridgeport©). Šitan susi
rinkimai! kviečiama visų 
kuopų atstovai. Susirinki
mas prasidės 7:30 vakare.

Turtingas elgeta.
Elgetavimas, tai lengvas 

“džiabas”, galvojo taip sau 
nekoksai “Tony” Karuzo 
ir tam “sportui” buvo atsi
davęs su kimu ir siela, juo 
labiau, kad iš to šaltinio tu
rėjo sau puikų uždarbį. Jis 
taip “sportavo” jau ilgas 
laikas.

Karuzo ligi tokiam laips
niui išlavino savo smegenis 
ir atmintį, kad savo visus 
geradėjus pažinojo ir žino
jo kiek katras duoda jam 
išmaldų.

Jam jokis darbas nerūpė
jo,.. nežiūrint to, kad buvo 
sveikas kaip “žuvis”. Bet 
andai susiklaidino sulyg sa- 

ir už tų sa- 
šiandie rasi

ant

g

Vadinasi, , jei pora teismo 
keliu persiskyrė, ir jei kat
ras anų nori vėl vesti arba 
ištekėti, draudžiama tai da
ryti nepraėjus vieneriems 
metams. Gi - šiais laikais 
paaiškėjo, kad tokių Įstaty
mų laužytojų porų esama 
ne mažo skaitliaus tik mies
te Chicago. Tie Įstatymai 
buvo užgirti 1905 m. liepos 
1 dienų, bet daugumas žmo
nių to neprisilaikė it šian
die išeina tokios suirutės, 
kad negalima net išprasti, 
juo labiau, kad tokios “ne- 
legališkos” poros turi jau ir 
vaikus. Tan dalykai! be- 
abejonės turės įsimaišyti 
federalis teismas, nes juk 
negalimas daiktas poras 
perskirti ir bausti, arį>a iš
naujo anoms šliubus duoti.

Tai vis amerikoninis 
“rimtas” darbas.

' Fitzgerald paįiuosuotas.
Buvusis federalio banko 

W. 
Fitzgerald, kaltinamas už 
$173.000 pavogimų 1907 me
tais, -pereitoj pelnyčio j pri- 
saikintųjų suolo paliuosuo- 
tas.

Prisaikintojai kelias va
landas tarėsi apie Fitzge- 
raldo likimų* ir galutinai 
nusprendė, jogei jis esąs 
nekaltas.
j Teismo salėj publika iš 
džiaugsmo pradėjo sukauti, 
kuomet apskelbta ištarmė, 
p. patsai apskustasis net ap
siverkė.
ji Prisaikintojai Fitzgeral- 
dui dovanojo plunksnų, ku- 
riaja jie pasirašę po ištar
ime.

valdininkas, George Labai Svarbi Žinia
Mes nupirkom kampą. 90x150 pėdų, ant 32-rosir Ash

land Avė. su trimis namais ir visus namus perdirbom taip, 
kad dabar labai puikiai išrodo. Kampiniam name p. M. J. 
Leitman-lietuvys atidarė puikų saliuną ir yra labai užganė
dintas, nes biznis gerai einasi. Bet dar randasi 4 geros rau
dos su '‘toiletais” viduje; męs svetimtaučiams nerandavosim, 
vien tik lietuviams. Todėl kas nori gauti gerus ir sanitariš
kus kambarius gyvenimui pigiai, nes tik po 18.00 ant mene-

i

šio, tegul tuojaus atsišaukia į

kertės 
gatvių, 
dailiai

vo “geradėjo’ 
vo suklydimų 
ožkas melžia.

Stovėdamas
Morgan ir 33-čios 
pastebėjo ateinant 
apsitaisiusį sportų, iš kurio 
laukė sau puikios išmaldos. 
Kuomet nepažįstamas prie 
jo prisiartino, Karuzo nu
taisęs atsakančiai minų (iš
žiūru), ėmė prašyti bent 
kokios-nors šventėms iš
maldos.

Nepažįstamas (detekti- 
vas Crotty) indėjo rankų 
kišenini! ir užuot išmaldos 

i išsitraukė policijinę žvaigž
dę.

Karuzo greitai nugaben
tas policijos nuovadom Pas 
jį kišeniuoseatrasta $157.

Gaila, kad neteko išgirsti, 
kaip su juo apsieita teisme.

Tai kų žmogui padaro ap
sirikimas.

Progresistų partija užima 
antrą vietą.

Miesto Chicago ir Cicero 
apirubėj, ty. ant teritorijos, 
esančios vietinės rinkimų 
tarybos jurisdikcijoje, ant
roji mažesnėji partija ne
bus republikoninė, bet pro- 
gresivinė. Taip andai nu
sprendęs pavieto Cook tei
sėjas Owens. Sulyg to nu
sprendimo rinkimų komiso- 
riai privalo paskirti rinki
mų teisėjus ir klerkas pu
siau iš demokratų ir pro
gresistų partijų. Rinkimų 
komisija sulyg teisėjo žo
džių privalanti pamiršti 
apie gyvavusių republikonų 
partijų.

Tai bus daug nepaprasto 
trukšmo tarp politikierių.

Dar prieš Johnsoną.
Už tariamus parsigabeni- 

mus moterių nemoraliams 
I tikslams andai pakelta dar 
[ trįs skundai viršaus prieš 

kumštininkų Jack Johnso- 
na. Jis turėjo pastatyti 
dar $15.000 kaucijos.

Nigerio advokatai nuke
liavę Washingtonan ir te
nai prašę Viršiausiojo Teis

imo paliuosuoti savo klien
tų. Advokatai tvirtina, kad 

I Johnson kaltinamas už per- 
I žengimų Manno Įstatymų, 

< kas lytisi vežiojimo moterių 
nemoraliams tikslams iš 
vienos valstijos kiton. Tuo 
tarpu Johnson tuomi nebu- 

’ ves užsiimdihėjęs.

Mėsa “atpigsianti”.
Vienas iš turtingesniųjų 

mėsos baronų, Edward Cu
dahy, nesenai turėjęs ap
reikšti, kad mėsa greitai at
pigsianti. Cudahy nuomo
ne, jautiena turi atpigti, ka
dangi artinasi sezonas, ku
riame bus parduodama gal
vijai, auginami ganyklose, 
tatai tų galvijų gausumas ir 
turėsiųs mėsų papiginti. 
Paskiau atpigsianti ir kiau
liena. Kukurūzų šiemet 
užderėjimas mėsos kainas 
sumažisiųs.
• Iš tų milijonieriaus Cu
dahy patėmijimų galima iš
vesti tas, kad mėsa beabejo- 
nės bus papiginta tik dide
liems pirkliams ir mėsinin
kams. Bet kol tasai mėsos 
šmotas nuo ganyklų per Cu
dahy tarpininkystę pa
teks į lietuviškas “bučer- 
nes”, mėsos kainos sumažė
jimas bus išnykęs. Tatai 
darbininkams nėra ko 
džiaugties tų kainų sumažė
jimu.

Naujiems metams.
Chicagos policijos virši

ninkas jau išleido įsakymų, 
kurių privalo prisilaikyti 
čicagiečiai iš vakaro prieš 
Naujus Metus. Viršininkas 
sako, kad Naujų Metų šven
tė pasitaiko tik vienų sykį 
į metus ir jei kas nori pasi
linksminti, tasai visuomet 
gali, bet anaiptol nepridera 
perdaug išnaudoti tų privi
legijų. Valgyklose svečiai 
privalo prisilaikyti padoru
mo. Tegu žmonės linksmi
nasi, bet tegu ir kitų nerei
kalingai neužkabinėja.

Valgyklose gėralus par
davinėti leidžiama ligi 3 
vai. nakties (ryto) su išly
ga, kad savininkai į valgyk
las po 1-mai vai. nakties ne
įleisiu nieko. Gi ant gat
vių trukšmams ir Visokioms 
orgijoms tuo tarpu neužbė
gama.

Pasargos Kalėdų dienomis. 
.. Kalėdų šventėmis labai 
tankiai pasitaiko gaisrai. 
Tų gaisrų priežastimi esti 
aglaitės, apšviečiamos pa
prastomis žvakutėmis. Chi
cago ugnagesių viršininkas 
todėl išleido pasargas publi
kai ir visupirmu pažymėjo, 
kad ji prie aglaičių nenau
dotų paprastų žvakučių, bet 
elektrines lemputes.

Aglaičių negalima puošti 
popera arba kitokia medžia
ga, katra lengvai užsidega. 
Tam tikslui turi but panau
dota metalinės dekoracijos, 
nes tos yra visuomet nepa
vojingos. Medeliai turi 
but tvirtai pastatomi, idant 
jų vaikai negalėtų pervers
ti.

Vieni vaikai, nesant gim
dytojams, neprivalo degti 
žvakučių, kadangi jie tan
kiai taip darydami užsidega 
ant savęs drabužius. Be to 
ir aglaitė gali užsidegti, 
kuomet jos spygliai pa džiū
sta. Per švpntes reikia 
slėpti degtukus, idant anais 
vaikai nepasinaudotų.

kalėjiman.
sufragistė”

5 Sufragistė 
.“Kariaujanti 
mieste Londone, nekoki 
Kitty Marion, už apvylimų 
■ugnegesių klastingais aliar
mais teisme nubausta ant 
$125.00 pabaudos arba ka-^ 
įėjimo. Sufragistė teisėjui 
Į akis pasakius, kad ji tu
pėtų ir milijonus, tai visvien 
nei vieno cento nemokėti; 
pabaudos. Iš to atžvilgio 
uždaryta kalėjiman.

Jono M. Tananeviczio hh
3249 So. Morgan si GHIGflGO, ILL
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Sipkortes ir pinigų Siuntimas*''

. $41.00
. $43.00 .

Dabartinės šifkorčių 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 Ėxpr. 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 
$38.00 Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 dienas
$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

S. L. A. rajonas.
Chicago j ir apylinkėse 

randasi S. L. A. 12' kuopų, 
kurias sumanyta suariant 

k krūvon ir sutverti iš anų 
| taip vadinamų rajonų. Apie 
l tų dalykų mus informuoja 
r p. M. A. Šarka. Gruodžio 

7 d. buvęs net susirinkimas 
tame klausime. Bet atsto
vai buvę prisiųsti tik iš 5 
kuopų. Susirinkime nutar
ta patraukti bendran dar- 
banjš visų kuopų atstovus, 

fcffi^^įkslui paskirtų kitas

Apie persiskyrimus.
Persiskyrusios poros, 

vokatai ir teisėjai nekant
riai laukia nepaprastų kom
plikacijų, kurios gali atsi
tikti apskelbus valstijos Il
linois viršiausiojo teismo 
nusprendimų, kuris nesenai 
nusprendė, kad persiskyru- 
siems eiti išnaujo moterys
tės luoman nepraslinkus 
yieneriems metams, yra 
draudžiama ir jei tokie atsi
tikimai buvę, tai nesu lega- 
liški, net priskaitomi. prie 
kriminalią prasižengimų.

ad-

Baisi žmogžudystė 
vidurmiestyj.

Tomis dienomis teatro 
McVickers buste ant tre
čiojo augšto savo biure nu
žudyta deimantų pirklys, 
Joseph -A. Logue. Atrasta 
jis negyvas su burna apde
ginta karboline rūgštimi. 
Be to jo kūne susekta 16 
žaizdų nuo peilio, vadinasi 
žiauriai subadytas ir paga
liau nušautas. Burna už
kimšta skaruliais, kad ne
galėtų rėkti. To baisaus 
atsitikimo liudininkų nėra.

Paskiau ant apskelbto 
liarmo policija pradėjo su
iminėti nužiuromus indivi- 
duus. Bet negalima žinoti, 
ar tikruosius piktadarius 
policija ras, juo labiau, kad 
nužudyto lavonas atrasta 
keliomis valandomis po at
sitikimui.

žmogžudžiai iš geležinės 
spintos pasiėmę taippat ir 
visits deimantus.

(APGARSINIMAS).

Apsaugojimas.
Nors mes nesitikime but 

apvogtais kasnakt, tai vie
nok mes atydžiai užrakina
me duris ir Įdedame savo 
brangumynus saugion vie
ton. Taipgi mes nesitiki
me atsilankymo ligos šian
dien arba rytoj. Klausimas 
yra, ar mes užtektinai rū
pinamės but atsargiais, kad 
užkirsti ligai, ar ne. Vie
nas iš pirmiausių apsisau
gojimų yra laikymas regu- 
liąriškame veiklume musų 
grumuliavimo organų. Kaip 
tik pasirodo nereguliariš- 
kumas veiklume vidurių, 
mes nustojame apetito, tu
rime indispozicijų po val
gio, nusilpnėjimą, konstipa- 
cijų, blogų kvapų, eruktaci- 
jas, vėmimų, širdies gėlimų, 
blogų kompleksijų, nerviš
kumų ir galvos skaudėjimų. 
Geriausį palengvinimą su
teikia Trinerio Ameriko
niškas Kartaus Vyno Elixi- 
ras. Aptiekose. Jos. Tri- 
ner. 1338 — 1839 8e. Ash
land avė., Chicago, Dl. Nuo 
muskuliariško reumatizmo, 
lumbargo pamėginkit Tri- 
neik T .inTmenift. i

RUBLIŲ KAINOS:

Rublių $ c Rublių $ c Rublių $ c Rublių $ o
1 .521/2 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

u 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 58 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, T&nanevičia
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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